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HAÇÃO

R.4J3ULA. - Vid. ·..4I(ulldegas. Pro\'. 1. a () Oulubro
1828.

ftAÇÃO de forragens pnra cavalgadl1ras.-Vid.
Fon·ogells. Av. 1h Fevereiro 180l:l etc.; Je
pão e alTOZ para a tropa regulou-se. Ord.
do dia 9 Janeiro 1811. (Per. S::. Dicc. Jur.
Raçno.) De carne salgada 6s gU.'lrnições dos
navios dá-se um dia em caàa semana. Ord.
1 Af!;osto 1814. (liepert. Cunho lIfat. Rncão
n.O 5.) Determinou·se que o almoço das
guarnições dos navios fosse de 6 onças de
carne secca, e em faha desta, de carne sal
gada; e que a rnção de aguardente constasse
de uma medida (2 canadas) par·a 26 praças.
Ord. 27 ~1aio 1815. (Repel't. e t·erb. cito 11. 0

6.) Rações de elape ás praças do exercito
do Brasil. Vid. Elapa. Dee. 22 Abril 1821
dc. No tolal da came sal~ada que se em
barcasse nos navios de guerra para rações
manJou-se entrasse a 4." parte de carne
secca.-Vid. 'Armada. Porl. 27 Mar'co 1828.
Seu fornecimenlo ao exercito, e~lincto o
commissariado, regulou-se, e como.-Vid.
Commissarioda. Dec. ] ustr. 16 Novcmoro
1829, art. 2, 3,,9. Conel. G, 9, 11. 12, 15 e
Tab. Dec. Ins1r. 20 D,'zembro 1829. S~cc.

1." ado 1, LI, 5 8, 9, 16, 21, 2:!. e Tab.
H.ação de milho e ferrngcm. - Vid. C011L1Ilis
sariado. Lei 2LÍ [\\ol'embl'o 1830, art. 4, §
J. Fen·ogc11t. A... 10 SeteOlOl'l) 1849. Av.
:!9 Novembro 18ú9 etc. Ifil/lO. Av. 29, cito
etc. A.s praças de rl'et de artilharia de l1la
riuLa quando emuarcadas nâo "encião ('tape
por sen:1.ll contemljladas com l'ação ue'bol'
do. - Vid. Artilhm'ia dita. fies. 19 Ju!bo

IlAÇÃO

1831. Lei 25 Agoslo 1831, art. <5. Ração
não vence o passa~eiro em navio da armada.
-Vid. 'Anuada. Av. 27 Junho 183lt. Racão
do P0l'ÕO a officiaes de fazenda e em prega.
dos de marinha em sefl'ico.-Vid. Armada.
Av. !J. Julho 183[1. Caixa ~ bordo dos navios
de guerra de economias para rancho.-Viil.
.Ál'lllada. Av. 22 Selembro 1834. De diver
sas praças da armada. - Vid. A,·mada. Circo
2 Janeiro 1837. Ração aos menores de 10
aooos da fabrica da Eslrella.-Vid. Fabrica
de palpara. Av. ó Selembro 1836. Ração de
elape a vilH'as de colonos e a guarda nacio
naes aleijados.-Vid. Etapa. Av. 22 Feve
reiro 1837. De etape não vencem as mu
lheres de officiaes. Verbo cit. Av. 46, 25
Abril 1.81,2. Meias rações ás mulheres 6

filhos de officiaes em ~al1lpanha. Verbo cito
Av. 57, 19 Maio 1862. Regulárão-se as
rações a bordo dos navios da al'mada.
Vid. Armada. Av. Tab. jÇ) Setembro 18~5

ele. Haçõe., de bordo re~ulál'âo.se. - Vid.
Armada. Dec. Re~. 5H, 5 Novemb,'o 1847
e Tao. (tllJdil. pelo Av. e Tab. 213, 29 ~e

tembro 1853,) Das pl'aç<Js de fuzileiro na
vaes.-Vid. Fuzileiros. Av. Inslr. 25 No
velllbr'o 1847, art. 6,11. Av. [) Julho 18!1\}.
nação de vinho aos corpos do eXI'rr.ito
quando addicionada. - Vid. Etapa. Av. 5
Dezembro 1868, § 3 (e Circo 62., 8 Mal ço
18~9, S 3.) Vales de raçúes dial'ias de pão
e carne a navios da arlTI<lda.-Vid. AnIlada.
Av. 8 [\\ovembro 1849 etc. Como se arhi
1rarâõ scmeslral1l1ente a ràções de elape
conforme (\ Lei 24 ~etemhro 182.8.-VIlJ.
Etapa. Av. :; Agosto J850. Rllçõ s OIlI·ltlIH'S

de praças de presidios. - ViJ. P1't'siúios.
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RAPAZES

Dec. Reg. 750, 2 Janeiro 1.851, art. 60,02.
Ração de forra~em e etape no segundo se
mestre de 1853 como se mandou pngar.
Av. 3 Setembro 1853. (Dim'. 266.) Ração
não recebem os empre~ados do hospiLal mi
litar da O"uarnição da côrte em tratamento.
Av. 81, 16 Março 185/,. Foi derogado o Av.
1ll Janeiro 1853 qoe mandou substituil' o
vinagre do paiz pelo de Lisbon nas rações
das praças dos na vios de guerra; e man
doo-se a tal respeito observar a Tab. do Dec.
5 Novembro 1847. Av. 129, 6 Julho 1854.
Providenciou-se para eviLar despeza com a
demora no pagamento de praças qoe tem de
desembarcar dos navios da armada nas pro
vincias, e que emquaDto o não fizerem ficão
vencendo racão. - Vid. Procas. Circo 12
Julho 18M. Ração a em prega'dos em córles
de madeiras de consLrucção no Pará. - Vid.
Av. e Reg. 8/', ,29 Novemb7'o 1851" m·t. á, S
6; 7, S2. Dos aprendizes marinheiros do
Pará. Dec. Reg. 1517, á Janeiro 1855, arts.
30, 38. (Jom. /'1.) Da Ballia. Dec. 1543,
27 Janeiro 1855. (Jorn. 41.) Rações deporão
a capiLão do porto do Rio Grande do Sul e
seu criado como serão calculadas a dinheiro.
Áv. 8 Março 1855. (Jom. 102.) Ração de
vinho ou aguardente se Dão dá no caso de
mudança de aquartelamenLo conforme as
Inst. 29 Dezembre 1829. Av. 16 Abri11855.
(J07'n. 122,) Rações devem ser suflicientes
para o suslenlo. Circo 27 Junho 1855.
(JOI'7!. 178.) A voluntarios e recrutndos para
a Ilrmada. Dec. losl. 1591, 1l& Abril 1855,
art. li3. (10m. 121.)

RAINHA.-Vid. Juiz de com1llis,!ão. Dec. 22,Julho
1820 eLc. COl·ôn. Lei !-1O, 30 OllLuhro 1835,
:lrt. J. Credito exlraordinario abrio-se para
lilespezas cum :IS exeql.lias da Sra. D. Maria
da Gloria rainha de Portugal. Dec. 1362,
6 Abril 185h. (Dim·. 108.)

RANCHO: prohibirno-se qll~esglJcrdescoDtl}S dos
soldos da lropa exceplo para rancuo.- Vid.
Desco·n/o. Av, 3 Marco 1812 etc. R<lDcho de
palha s rvindo de q·uarleJ.-hd. Qual'/eis.
Proy. 1. a 29 Abril 1.823. Utensis para o
rancho geral de cada corpo de infanlaria elc.

fixárão-se. Dec. e Tab. Selemhro 182ft,
til. 3, S 6, em PorL 3 Novembro 1825,
alter. pelo Oec. e Tab. 5á7, 8 Janeiro 18.&8.
Syslema delle para o exercito estabeleceu
se.-Vid. Commissol'iado. Lei 2l1. Novembru
1830, al't. 4 a 7. Rancho de presos civis
relidos em fortalezas.- Vid. Fortificações.
Av. 4.· 29 Abril 1831. etc. (Igual disposiç50
ao command,lnle daLageporAv. 20 Ago~l()

1831, cit. no Rl'perl. Cunho Mal. Hancho n."
10.) Ordenou-se que no principio de Janeiro
de cada anno se remeltesse coota corrente
dos ranchus á secretaria da Jl;uerról, e como.
Circo 27 Setembro 1B31, § 3. Determinou
se que o oITicial commaodante de navio da
armada não o faça com seus oflici:les; que
esles fação um só, e os afliciaes de proa
outro.-Vid. Armada. Av. 20 Setembro
183/,. Caixa economica para sobra deBes
nos ditos navios.-Vid. Verb. cito Av. '22
Setembro 183á. Fiscalisação da receita e
despeza dos ranchos incumbe, e como aos
commandantes de armns. Dec. Reg. 293, 8
Maio 1843., art. 2, § 7; ao qual por oppôr-sc
o Av. 20 Maio 1.845, foi revogado. Av. Il1.
Agosto 1847. (Goz. Off. 92, voto 2.) Decla
rou-se por onde devem ser fornecidos 01

uteosis' para o rancho de corpo de exercito.
Av. 27. 0 29 Março 1849, § L Livro dos
ranchos não p6de deixar de baver em cada
corpo do exercito. Provo '247, 21 Novembro
18M>. Por que modo serião fornecidos os
objectos necessarios ao rancho geral do
corpo de fuzileiros navaes.-Vid. Fuzilf'il'os.
Av:eTab. 255, 17 Dezembru 181.9. Os ex
tinctos conselhos administrativos dos corpos
mandou-se conlinuassem a fllnccionar na ge
reneia dos raochos dos corpos cumo ale O

presente. Circo 89, 25 Março 1853. Ci,'c.
108, 25Abl'i11853. Explicou-se como serão
fornecidos ulensis para os rancbos dos cor
pos e companhias. Av. 132, f3 Julho 185h.
Dos alomnos da escola de applicação do
exercito. Dec. Reg. 1536, 23 .Janeiro 1855,
art. 38 S1. (Jom. 35_) Vigilancia na ad
mioistracão dos ranchos ordenou-se. Circo
27 Junh~1855. (Jom. 178.)

RAPAZES para aprenderem rnal'jnhngem na nr
mada. - Vid. Armada. Av. 24 Ollluhr~
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RATEIO

18~3 ele. Av. 23 Janeiro 1834 ele. Circo
2 Marco 1847. Av. 12 Julho 1~47 ele. AI'.
14 Ag~slo 1847. Aprendizes no arsenal do
exercito e de gnerra.-Vid. A,'senal dito.
Res. 1.' 3 ,Tulha Hl2'1. Port. 22 De7,embro
1824 etc. Av. Ô. o 18 Outubro 1831. Dec.
Reg. 2l Fevereiro 1832, art. .&8 n 57. Reg.
2.° dito, arl. 8, 28 a 37. Res. 1 t Julho
1832. Porto 23 Agosto 183lJ, ele. Av. 53,
22 Março 1838. Av. 19 Julho 1839. Lei
2á3, 30 Novembro 1841-, al'I. 39 ele. Av.
2 Janeiro 18á5. Av. 17 Fevereiro 18á5.
Av. 20 Fevereiro 1845. Av. 10 Marco 18á5.
Av. 25 Novembro 1866. Av. 7 Junh'Q 1847.
Av. G Outubro 1867. Av. 5 Maio 1868.
Aprendize's no arsenal de marinha.- Vicl.
Â"se1WL dito. 18 Maio 18C8 ele. Ofr. 18
j\gosto '1818 ele:. Res. 11 Julho 1832. Lei
2á Outubro 1832, art. 17. Av.30Dezembro
1833 etc. Av. 23 A~osto 1834. Av. () Abril
1836 etc. Av. 16 Maiu 1836. Av. 288, 30
Janeiro 1841, art. 5, 6, 9 a 11 etc. Av. 14
Setembro 18á6. Av. 1 Março 1849; para
aprendizes marinheiros. - Vid. 1I1aTin!leiros.
Dec. Reg. 304, 2 Junho 1863, art. 28, 2v.
Dec. Reg. 411 A. 5 Junho 1865, art. 31.

RA PÉ. - Vid.' Tabaco.

RAPTO.-Vid. Porto 1.' 5 Ft!vcreiro 1825. (Coll.
Nab.) Quando se considera commeltido e
criminoso, e como punível seu anlor. Cad.
Crim. art. 226 a 22~.

RJ~SPADO.- Vid. Raspadura.

RASPADURAS nfto deve haver na cscriplurnçfio
dos livros commerciaes.-Vid. Lirros. Cod.
Com. arl. 1lJ; em livros de agentes de leilão.
Verbo cito Cad. cit, art. 71; nos dos trnpi
cheiros e adminislradores de armazem de
deposilo. Verbo c Cad. cil. ado 88, § 1. Em
documentos de contraclos commel'ciaes não
resaJvadas, e como que consequencias im
portão. Cad. cito arl. 131,. Ordenou-se que
á secretaria da guerra nlio enviasse~ as
reparliçõee mhjeil<ls papel nlgum que li-

vesse raspadnras e outros vicioso Circo ao
Setembro 1850. (D-ia7'. 8531.) Não tem fê
em juizo commercial os instrumentos pu
blicas ou particulilres, e qnaesquer docu
menlos raspados et~. Dec. 737, 25 Novem
hro 1850, nrt. 165. Si os livros e mai~

papeis subjeilos á correcção tem rasurns
etc. examinaráõ os juizes de direito. Dec.
Reg. 836, 2 Oulubro 1851, art. 28.-Vid.
Fc.lsidade. Cad. Crim. arl. 167.

RASURA.- Vid. Raspaduras.

RATEIO pedido das lrezenlas mil libras por pro
prietarios e inleressados em navios emprc
gados em commercio de escravos e apre
sados por cruzadores inglezes.-Vid. Escra·
vos. Res. 22 Selembro 1817. De bens de
commercianles que obtivessem simples in
ducias creditorias.- Vid. Concordata. Res.
á Abril 1818. Declarou-se em Portugal que
a disposiçüo do Alv. 24 Maio 1765, era
extensiva aos premios dos seguros mari
limos para serem precipl1amente pagos sem
entrar em raleio. Ass. 363, 12 Auril1821.
(CoU. Ass.) O fiador commercial que pagar
divida, havendo outros devedores, tem contra
cada um deites acção pela porção correspon
dente, em raleio geral. Cad. Com. art. 260.
Acção entre con I riuuintes para avaria grossa,
si 11 sna regulaçãO e rateio se nào intentar
denlro de um nnno, e eOIDU, prescreve.
Cad. cit. art. .&49, § 1. Rateiu com o ca
pilào quando lem lagar no pagamento de
soldadas de tripolação justa a partes. Cad.
cit, art. 559. Rateio quando t m logar no
recebimento de carga não tendo o nuvio ca
pacidade para toda a conlraclada. Cud. cito
art. 605. Baleio das avarias grossas como se
fará.-Vid. Cad. cito ol,t.783 (Oec. 7.)8.25
Novembro 1850, art. 18, § 13) a 786, 79.&.
Raleio pélra paga men to de juros esli pulados
quando tem Jogar conlra commerci<lnle fal·
lido. - Vid. Qucb,·a. Cod. cito aI'!. 829.
Rateio das quantias em caixa pertencentes
a massa faJlida adminislrativa. V ru. Cod.
cit. arl. 867 (Oec. 738, cito arL. 169, 180);
quaes os credores que entrão, e como em
rateio. Verbo e Cad. cil. art. 882, 883, 885
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RAZÕES

:l 888, 890, 89\. (Dec. 737, 25 Novembro
~ 850, art. 626, 628 a 630, 632, 633. Dec.
738, cit. art. 52, § 4.) Rateio de lerras
cn lre posseiros, sesmeiros ou concessio
narios limilrophes. - Vid. Lei 601., 18 Se
tembro 1850, m°t. 5. Dec. Heg. 1318. 30
,Janeiro 185á, art. .H, lt5. Raleio orde
1I0u-se e como em pagamenlo ue dividas
conlrahidas pela camnra municipal dacôrle.
sem aulorisaçúo. Port. 162, 11 Oulubro
1850. Preco de arrewalacão em causa com,
mercial niio p6de ser l~vaotado havendo
embargo ou proteslo de preft'rcncia e raleio
])01' parle de oulro credor. Dcc. 737, cii,
art. ó5í. Rnleio quando, e corno ordenará
o juiz commercial que a elle se proceda.
Dec. 737, cito art. 616, 61.0, 628 a 630,
032, 633. Raleio quando sol1'rerá, e como,
e com que precauções a fazenoa nacional
credora de seus devedores fallidos.- Vid.
O,'d, 9:2, 1 Abril 1853. De cada lermo de
raleio que salario venceráõ os escrivães ci
~'eis de L" Inst. Dec. Reg. 1569, 3 Março
1855, art. 100. (Jom.6ll.)

HATIFICAÇÁO de proleslos de m~r em caso de
aV(lria.-Vid. PJ'otrslo. Reg. de A"ar. arl.
15. Cad. Com. art.'505, 545. Dec. 727, 25
_ ovemlll'o 185Ó, art. 3Gh, 365, 368, 369,
720. De processos crimes. - Vid. Aulas.
Cod. Proc. art. 2á5 elc. Av. 108,16 Oulu
bro 1838. Pe tratados. - Vid. Tralados. De
tleouociaelc. criminal.-Vit!. DCll/.mciae ibi.
C·od. Proc. art. 2ú5 ete.; queixa. Av. 84, 29
Julho 1842. Av. 13 Maio 18M,. De hypo
polbeca por' fiador deelDpl'egadu de fazcnda.
-Vid. Hypol!tCCll. A\'. 4 Oulubro 1847 etc.
De mand,llo mercanlil.-Vid. Cad. Com.
mot. 151. De Ilullidacles em proces os com
merciaes pelas parles. - Vid. Nullidades.
Dec. 737. cil. ad. 67lt.

BAZÕES. Sobre ('pplicac:ão da Lei 18 Agoslo 1769,
aos principiu:; de direilo rom-anu delermi
nando Cjue b 'ns se julorão iWLllo\eis ele.
para deducção da izu e IJleia siza conforme
o Alv. 3 Junhu 1809.-Vid. Bens. Iles.16
Fevereiro 1818. f\.azõe liuaes em processos
00 presas perante o audilo r da marinba.-

RAZÕES

Vid. Arldilor dito. Dec. 21 Fevereiro 182&,
§ h; e no conselho supremo em 2." ins
tancia, S 7. Razões de re;isla perante o
supremo lriblloal de jusliça. Lei 18 Setem
bro 1828, art. 10. Res. 31 Agosto 1820,
art. 6, dec1al'adas. Res. 20 Dezembro' 1830,
arL 17, 18,21, 22, 23, 27. Os advot·ados
quando nellas cilarem folhas de autos d~vem
referi·las. sob pena de não serem aceitas as
Iazõcs. Provo 1 Marco 1830. Razões em
appellação crime inle'l'posla de decisão do
jury para a relação. Heg. 3 Janeiro 1833,
art. 25, 26, 28, 29; em appellações civeis,
arL. 53, 5á., 55, 58; como sel'iào decididos os
aulas ci\'eis e crimes, e quaes pendenles nas
mesas das relações por occnsião ela publi
cação do Cod. Proc.• e com visla aos advo~

gados para razões, ad. 92. Razões em que
se fundar O recurso inlerposlo d,\s aulori
dades ,ecc1esiasticas ai legará na minuta, e
como o recorrentf'.-Vid. Abuso. Reg. 10.0

19 Fevereiro 1838, art. 5. Dee. Reg. 124,
5 Fevereiro 18hz, art. 30. De arrazoados
escriptos qnanlo vencerá o promotor pu
blico.- Vid. P1'0l1lOt01'. Lei 261, 3 Dezem
hro 18M, ad. 23. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, art. h72, S 3. Raz'ões de recurso
CI'ime junlão·se, e como á pelição delle. Lei
261, cito ad. 73. Reg. 120, cit. arl. Má.
Razões pe.las qnaes a ,!Llloridade judiciaria
se julgue com jurisdicção para conhecer de
objeclo ndminislralivo exigiráõ, e quando o
procurador da corôa na côrle e provincia
do Rio de Jaoei 1'0 e os presiden les nas pro
víncias. - Vid. COllselllO de estado. Dec. Reg.
124, 5 Fevereiro 1.8á1., art. :2h. 25. Arra
zoadus perante o conselbo dilo só podem
ser assignados pelos respeclivos advogados.
Dec. 1::lú, cil. art. 37. Razões de gravarne
no recurso dos presidenles de provincia
pllra o dilo conselho. Dec. 124, cito art. 45.
Prazo, e qual para arrazoarem concederáõ,
e como us juizes de direito como juizes de
appellação ás pal'les cm processo crime na
fôrma do arl. 25. Reg. 3 Janeiro 1.833; e
73. Lei 261. Av. 8ú, 29 J ulbo 18i~2, S 2.
Razão social: cm nome delJa conlraclandu
o commissariu merCHlllil, fica tlirechlLlleule
obrí~ado ás pessoas 'CO!l1 quem conlrélclou.
Cod. Cuw. ar!. 1G6. Hazões se juotfio, e
como aos recursos de nrlll1UllCia nos Cl'illlCS, '
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REBELLIÃO

communs, e quaes, cujo conhecimento de
finitivo incumbe aos juizes de direito.
Vid. Dec. 707, 9 Olltubl'O 1850, 01't. 2.
Termo para arrazoarem tem os inleressados,
e quaes no navio apresado por il1icila im
portação de Africanos. Dec. Reg. 708, 1l1.
Out.ubro 1850, art. 8, S2; 10. Dec. 731,
1ft Novembro 1850, art. 1, 4, 10. Razões
finaes na opposição de 3.°, commarcial:
Vid. Opposição. Dec. 737, 25 Novembro
1850, arfo 122. Com as razões finaes quando
se junl::lrá aos aulos commerciaes a carta de
inquirição pedida.-Vid. Pl'ovas. Dec. 737,
cito art. 136. Razões fin~es em processos
cornmerciaes como, e quando serào :lpre
Eentadas. Dec. 737, cito art. 223 a 229.
RazÕes finaes nas acções summarias com
merciaes. Dec. 737, cito art. 2J.1, 2h2, 320;
na de deposiLo. Dec. 737, cito art. 27h,
277, 320; na excussão de penLor. Dec.
737, cit, art. 286, 320; na de soldadas.
Dec. 737, cito art. 296, 320; nas Bccões
execuLivas. Dec. 737, cit. art. 315,320;
na exhibição requerida de livros comlDer
ciaes. Dec. 737, cil. art. 353; nos depositos.
Dec. 737, cil'. art. 398. Com razões ou sem
ellas devem os escrivães findo () prazo cobrar
os aulas commerciaes. Oec. 737, cito art.
446. Razões de embargus em execução
commerciaJ. Dec. 737, cil. art. 587; e nos
embargos de 3.°, art. 599. Razões de cre
dores em preferenci[Js quando, e como tem
logar. Dec. 737, cil. <lrt. 6í6. Razões como
se junLão ao recurso de que Lr'ala o Cod.
Com. art. 512, dos capitães de navios milI
tados pejos caFitães rios portos e autl)ri
dades a quem compeLir maLrícula de genLe

I de mar. Dec. 916, 2.& Fevereiro 1852, art.
6,7,8,:11. Declarou-se a inlelligencia do
art. 23 Lei 26l supra cito e Beg. 120, art.
472, S 3; sobre arrazoados do promoLor
publico. Av. 77,16 Março 1852. Razões de
appellaçiio nas relações da côrle: como se
dará vista para ellas, e como sel'ão recebidas
e juntas aos aulos.-Vid. Porto Pl'csid. 2á
Janeif'o 1855. (Jom. 30.) Dos arrazoados e
quaesquer emolllmenlos perceberáõ os ad
vogados .. Dec. Reg. 1569, 3 Março 1855,
arLs. 70 a 73. (JO1'n. 64.) Aos procuradores,
'ar t. 8á. (J01 n. cit.) Vista e cobran a dos a I~'

tos commerciaes em circumslanciu de ra-

zúes nnnes. - Vid. Dec. 1597,1 Maio 1855,
art. 39, á.0. (Jom. 130.) - Vid. AllegaçõFs.

REAL das carnes. - Vicio Carnes. Res. 16 Agosto
1823 etc.

REBATE. Ao devp.clor posto que Lenha de algum
credores inducias sem rebate não se dá
visLa sem ~eguraIlça dojui7.0, para embargar
a sen lença executada pel,) credor qne não
conveio no cOlDprumisso.-Vid. Embargos.
Ass. 3lJ.3, 23 Julho 1811. Sobre simples in
ducias creditarias sem rebaLe. - Vid. COlt

c01,data. Res. li. Abril 1~18. Ao signal de
rebaLe devem npresentar-se no arsenal de
mtlrinha as duas companhias de imperiaes
marinheiros composLas dos operarios elas
ollicinas do arsenal de marinha. - Vid. lUQ

rinheiros. Dec. Inslr. 5lJ., 26 Ontubro 18.&0,
arl. 7. OfTerecendo-se aceilanLe de letra ou
alguem pOl' elle a fazer o pagamento da mes
ma antes do vencimenlo em todo ou parte,
o portador não é obrigado a receber, ainda
que a o.lIerta se faça sem desconlo nem re
bale. Cod. Com. art. hO:'!.. Toque de rebate
por molivo de iocendio.-Vid. Fogos.
Incendio.

REBELDIA de patrão foi excluida, como causa,
dos riscos por CJue respundia a compnnbia de
seguros mutuos hrasileiros. Dec. Estat. 29
Abril 1828. nrt. 23, 35. Rebeldia do capitão
ou da equipagem, salvo havendo e lipulação
em contrario declarada na apolice, não é a
cargo do seguradol'; mas lal eSLipulação é
uulla sendo o seg:uro feito pelo capilão por
conta delle ou alheia 011 por conla do ca
pilão. Cad. Com. arl. 711, S12; que acLos
a conslituem. Cod. cit, art. 712. O segu
rador que lomar o risco de rebeldia por que
perdas responde. Cod. cito art. 713.

REBELLIÃO. Aos Pernambucanos por occasião
da reuellião levanlada enlre elIes. Proc!...
Junho 1816. (B. Carn. J1] (I pp. ) Procl.. ...
Junho 1817. (8. Cam. addit. 2.°) 13loqueio
para reprimi-la ordenou-se. 01. 2 Abri!
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1817. (B. Canto addit. 1.0) Porto 28. Edit.
29 Maio 1817. (B. Carn. cit.) Juil para
devassar JeHa , e como nomeou-se. Dec.
2." 21 Abril 1817. (CDU. Nab.) I~ualmente

para escl'iviio qualquer desembargador em
falta do ouvidor. Dec. 7 Maio 1817. (CDU.
Nab.) Nomeou-se commissão, e como orp;a
nisada para novamenle devassar a respeilo

m Pern&mbuco e BaiJia, e como, e f"zendo
dislincção enlre chefes e cabeças de relJel
lião e oulros, ~ proceder no julgamento e
execuç~o. 2 Carl. ,Reg. 6Agosl01817. (CDU.
Nab.) Mandou-se por occasião da acc1ama
ção do Sr. D. João VI, fechar as ditas de
vassas , suspensos os sequestros e prisão,
com exoepção dos réos que livessem sido
cabeças da rebellião. Dec. ti Fevereiro 1818;
modiGcado, ordenando-se, e como cúmmu
lação de penas aos réos exceptuados na
carla regia supra, por occcasião do nasci
menlo da' princeza da Beira, fazendo-se
Jislincção lambem enlre chefes e cabeç:ls
principaes e outros. C3rt. Reg. 29 Maio
1819. (CDU. Nah.) Os bens sequestrados a
rebeldes declarou·se não pertencerem ainda
á fazenda e acharem-se Sl1 bjeitos e depen
dentes da alçada estabelecida pà"a conhecer
de rebellião. Provo 12 Novembro 1819.
(CDU. Nab.) Devassar se mandou, e como
sobre o acto derebeldia commeltido na praça
do commercio do Rio de Janeiro. Dec.
2.· 22 Abril 182J. (CDU. Nab.) Os re
}lcllados e barateiros como ser ião lratados
pelos cor arios brasileiros duranle a guerra
da independencia. AIv. Reg. 30 Dezembro
1822, Cap. 2, ad. 13. Como seria punido. o
capilão de presa qu se reb llasse. Alv. Reg.
cil. Cap. 5, ar!. 5. Abuso da impl'ensa ele.
excilando os povos ii rebellião como seria
punido. Proj. 2 OULubro 1823, art. 6; mao
Jado obsen'ar pelo Dec. 22 Novembro 1823.
Re • 11 Selembro 1826. -Vid. Lei 20 Se
Lembro 1830, art. 2, S 2 etc. infra. ResLÍ
luidio de dinueiro ordenou-se a favor deréo
jul~ado innocenle na rebellião de Per
nambuco. POI'L 4. Outubro 1823. (Coil ..
l~ab.) Membros Je sociedades qoe tivessem
prin ipios o fins suoversi vos da ordem social
e regímen constitucional se mandou fussem,
e como punidos, fazendo-se distincç~o enlre
cabeças, agentes e os que niio livessem mos-

REBELLIÃO

LI'ado acto algum além dos prima rios. 
Vid. Sociedades. Res. 20 Outubro 1823, art.
6, 7. Nos casos de rebellião podem os po
deres conslÍlucionaes suspender a consti
tuição, e como; igualmente o governo não
esLanclu reunida a assernLJéa geral. Const.
art. 179, S 34, 35; igua ImenLe as assem
Lléas provinciaes. Lei 16.° 12 Ag:oslo 1834,
art. ii, § 8. Como si rebeldes declarou-se
sel'ião t,'atados os que em Pernambuco não
quizessem aceitaI' presidenle nomeado es
lI'anhu aos pal'lidos que Julavão por outros.
Dec. 'lá Abril 1824, Por occasião da 1'e
bellião de Pernollluuco desligou-se da dita
provincia e reunio-se á de Minas a comarca
do Hio de S. Francisco. Dec. 7 Julho
1824. Milicias de Minas empre~ndas para
sufroca-Ia. Prol'. 2." D Julho 1821. (CDU.
Nab.) Suspen ão de ~arao lias ordenou-se
para o mesmo fim. Dec. 26 Julho 1824;
mandou·se que os réos fossem, e. como jul
trados cm commissão militar. Dec. da mes
~na dala. CarL 27 Julho 1824. Ordenou-se
fossem Jogo processados os reus pronuncia
dos no summario. e como. Dec. 10 Selem
bro 1824. Mandou-se proceder a devassa
contra o chefe e partidistas, aGm de serem,
e como sentenciados breve e SUlTIUlaria
mente. Carl. lmp. 5 Outubro 1824. (Coll.
Nab.) Para sufrocar rebellião no Ceará am
pliou-se-Ihe a suspensão de garantias e
commissão mililar creada em Pernambuco.
Dec. 5 Outubro 182ú. (CDU. O. PIO.) Carl.
Imp. 16 Dezembro 1824. (CDU. Nab.) Sus
pensão de garantias e commissão militnr
para na Bahia punir o aclo de re bel dia ; de
assassinat\> do governaclor ele arm~s, deler
minárão-se 2. Dec. 16 NOl'embro 182lJ.
Mandou·se que os réos pronunciados pela
de Pernambuco fossem breve e sUillmaria
mente sentenciados. Dec. 1.°25 Fevereiro
1.825. (CDU. Nab.) Os sentenciados mandou
se fossem executados, os pronunciados re
meLlidos ao fôro commum, e amnistiados
os não pronunciados. Dec. 7 Março 1825.
Para suffocar rebellião na provincia Ciso
platina decreLou-se suspensãu de garantiu
etc. Dec. 18 Maio 1825. Dec. 19 Maio dilo.
Empregados demiltidos em Pernambuco
pelo prcsidente chefe da rebellião, mano
dou-se pagar de \'encimentos, embolsando
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pelos bens daquPlle a fazenda, dos orde
nados pagos 1I0S in(prinamenle nomeados.
Res. La 30 Juluo 1825. (Cott. 1\'ab.) Para
sull'llcar nova rebellião em Pernalllbuco de
cretou- e suspen :io de garanlias e oulr"s
medidas. 3 Dec. 27 Fevereiru 1. '29. Pro
vocações pela imprensa elc. diri~idas a ex
cilar rebellião con Ira a pessoa do 1m !,erador
e seus direitos ao lbrollo como ~cr50 pro
cessadas e punidas. Lei 20 Setembro 1b30,
art. 2, § 2; 4, Õ. Sub tituicla pelo Cod.
Crim. art. 99. QUAndo se considera coos
tiluida, e como. el'ãn pUllidos os cabeças.
Cod. Crirn. ar!. 110 Impressos incendia
rios que !lO Rio de Janeiro a rruvocavão
mandou-~e processar. Av. L" 2 Agosto
1831. (Cott. Nab.) Para soccorrer quae:
quer município da lllesma ou diversa pro
vincia J1C'l'lnrbacla ou allleaçada ua reLel
lião etc. fornecem, e como as gual'das
nacionaes destacam ntos para fóra dos seus
municipios.-Vid. GllardlL nacional. Lei iS
Agos~o 1831, arl. 107, § 2; 131. ltes. 25
Outubro 1832, art. 21. Lei 602, 19 Selem
bro 1850, al'L S7, § 2; 118. Derão-se prll
videncias mililares a respeito da rebdlião
de Joaquim Pinto Madeira. Av. 3 Março
1832. (Reperl. Cunho ilIat. Hebellifio n." 2.)
Os beos confiscados em Minas em 1.790, por
uccasião de rebellião, e incorporados aos
propl'ios mandon-se restituil' a quem per
tencessem. Lei 2h Outubro 1832, art. 97.
Autorisou-se pan-omento ue individuo pre
j-udicado por oecupação de propriedades
pelas tropas da lep;alidade durante a re
beIlião que rebr.nlára na Bahia no dia 7
Novembro 1837. Res. 52, 25 Setembro
1838, art. 1. Autorisou-se nos casos de re
hellião, o f!0l'erno a mandar observar no
exerci lo earmada as leis ueguerra. Res. 61,
21.... Olltuuro 1838, art. 2; para cuja exe
cução. Reg. 23. 0 2á Oulubro 1838. Por
occasião da rebellião de Minas, declarou-se
que em nenbum ca o tem logar contra os
delinquentes quaesquec que sejão, (l seques
Iro de bens ÍJ vista da Consto nrt. 179, S20.
Cod. Crim. art. 21 etc. Cod. Prac. art. 233,
234, 291, 339, que invigorárão aO. liv. 5,
til. 127. Av. 1.32, 15 Janeíro 1839. Por
occasião da rebeHião em S. Pedro do Sul
suspendêrão-se garantias. Dec. 68, 29 Março

IV
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18ü1. Autorisou-se o respetliv,) pl'esidenle
para amni-tiar' os comp,'clJendidos na 1'('

belJiã'.l que depozesselll as armas. lJec. 09,
29 ~larço 1841, revogado, e como pelu Dec.
292, 7 i\laio 1843, revo~. mandando-se
ob erva r, e como o Dec. on, cil. Dec. ;H:~_

1á M,lr.;o 18 'cá; prorog. pelo Dr,c. 3%. z5
Novl'mbro 18.&'c.-Vid. Dce. 420,26 Junho
1845, ill{ra. Officiaes amnisliados a qtH'1l1

ua vião sido snspensos soldos por en Irarem na
rebellião da Babia, mandou-se fossem ra
gos, in lemnisanuo a fazenda do que iIle
galmente houl't'~sem recebi lo; P não con
tando lempo de de que d : rlár'ào nlé ii
cITecli-,riciade àa ~raça come lida. I\.t>s. CI)f)S.

M3, 7 Ago lo 18'c 1.-Vid. Ord. 31. 0 30
illl1l'ço 1 42 ele. ill{ra. Aulol'isou-sc () go
verno a faz~r reglllalOrotos conveoieules
afim ele cessar em S. Peuro do Sul a COO1

lllllllicaçi'o com o territurio occllpado pelas
fOITas rebeldes. Res. 253, 30 Novem!>r'o
1KLi1; para cuja execução. Dec. Reg. 229,
22 Ou~ubro 18h2. I\.ei>ellião nppareceodo
cm um lermo, comarca ou provincia. os
ré'1S seriio julgados no Lermo, com:lrca ou
provincia ~izinha. Lei 2ôl. 3 Dezembro
18~ I. arl. 93. Reg. 120 31 Janeiro 18i2.
al'l. 243, 2lJ4. Nclla entrando milllares se·
rão e-les julgado- pp.las leis e lribunaes
militares. Lei 261, cil. ad. ·J09. nego 120,
cit. art. 2lJ5. - Vid. Provo 5 Selcmb?-o 18[j3,
in{l'a. Declarou-se que os gUflrdas ue alfan
dega e consulado suspen os ou demillidos
em conseqnencia de rebellião e reinlegrados
não tem direito aos vencimentos do tempo em
que til'erem e'tadoausenles. OrJ. 29Jaoeiro
18,.2. (Jorn. l!2.) Officiaes rpformndos que
nelia se 10volverem ainda quando amois
tiados não tem direilo a suldos do tempo
qne servirem nella. se~nndo a Provo G 011
tubro 1835. Ord. 31." 30 Março J 842. (CoU.
l'yp. Nac.) Res. 18 Abri118!.12. (J01'll. 136.)
Av. 48, 28 Abril 18ü2. Ca o de I'ebellião
é nrgenLe para decretaçào de de;:pezas pelos
pl'esidentes, conforme o art• .&8. Lei á Ou
tul)('o. Dec. 1.58, 7 Maio 18ü2, art. 1 § 2 ;
art. 2, § uno Municípios, e quaes de S.
Paulo durante a rebellião forão provisoria
mente desannexados e incorporados ao Rio
de J30eiro. Dec. -1.80, 18 Junho lSá 2. Para
indemnisação á fazenda publica pelos bens

4G
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uos rebeldes em S. Paulo e Min.as conrorme
() arl. 27. Cod. Crim. ordenou-se Sp.CJllcslro.
Av, 23 Junho 18lf2 (Jon1. 16 ); eXFI. por
Oru. á Agosto 1842. (Jo1'11. 221.) Em S.
Paulo e Minas mandou-se por occasião da
rebellião ob.ervar as leis milítares con
forme aRes. 6l, 24 Oulubro supra. DE'c.
18 •• 20 Junho 18á2; em ('!feito pelo Dec.
226, 30 Selembro 1842. Esclarecêrão-se
ouvidas sobre inleJli~enciado art. 110. Cod.
Crim. e 93 Lei 261, relalivamenle a ca
beças, e 10f?,ar de julgamento dos réos. Av. 78.
15 ,I ulho 18á2. Sequestro a rebeldes só por
si não lorna a fazenda publica senbora dos
bens apprehendidos. Ord. 17 Janeiro 1843.
(JOl'n. 34.) Iode01nisação aos cofres pro
vinciaes de S. Paulo por molivo da rebelo
lião ordenou-se. e como. Res. 283,7 Junho
1843, art. 7. Sobre fÓI'ma de julgamento
de militares nella envolvidos, conrorme a
Lei 261. art. 109 etc. supra.-Vid. P1'ov. 5
Setembl'o 18á3. (Jol'n. 249.) Crimes poli
ticos por occasião da rebellião em S. Paulo
e ~]inas commeLtidos farão amnisliados..
Dec. 34.2, 1ft Março 18á4.. Antorisou-se pre
sidente do Maranhão a amnisliar os rebeldes
que se apresentárão na comarca do Brejo.
Dec. 392, 20 Novembro 1.84fJ. Declarou-se
corno se deveria proceder para com os (lm
ciaes da 3.· e 4.' classe do exercito e e·x
Lincta 2.· linba a quem aproveilál'a a am
nislia do Dec. 343 supra. Der. 420. 26
J unbo 18M>. Mandou-se proceder á avaliação
dos escravos que ervirão em armas a favor
dfl rellellião no Rio Grande do Sul. Dec.
á27, 2\i .1 ilibo 1.845. Autorisou-se presi
d nl" de Pl'rn<lmbuco a conceder amnistia
ao') individllOS comprebendidos na rebellião
Cjlle cl pn7E.'ssem as armas. Dec. 57ô A. 11
Janeiro 18.9. Credito para pagamenlo de
ue pezas occosionadas com a rebellião de
Pernambuco concedeu-se. Dec. 661, 12
Dezembro 1 '49. Apparecimento de rebel
lião d n.lro da provincia autorisa, e corno
remoção de juizes de direilo, sem reque
l'imenloseu.Res. 559, 28Junbo 1850, art.
2, ,1. Dec. 687, 26 Julbo 1850, art. 5, §
1. 'ferá baixa do poslo o oflicial de guarda
nacional que rôr condemnado por sentença
passada em julgado por crime de reLel
lião, e outros. Lei 602, 19 Setembro 1850,

. -
art. 65, § 1. Fo·rão amnisliados ca.beças da
rebellião de Pernambuco. Dec. 3 Junho
1851.. (Dial·. 8713.) Dec. 26 dito•. (Diar.
8730,) Rebellião !lppa!ecendo n03 limites
do Brasil com o Uruguay corno pl·ocederú
pste em auxilio do imperio para sulIoca-la.
Trat. 2. o 12 Outubro 1851, art. 13. (Diar.
8857.) Declarou-se como se d.everiãu in
tender extensivos a officiaes de t. a linha
faJlecidos, para aproveilarem a suas viuvas e
filhos quanto ao meio soldo, os elIeitos da
amnistia concedida aos rebeldes de S. Pedro
do Sul por Dec. 18 Dezemhro H;~4. Av. 29
Agosto 185h. (Dim·. 316.) Em caso de rebel
lião p6de o governo geral e provincial ele
Sergipe empregar os vapores de reboque da
associação ser~ipense e como. Dee. 1457,
14 Outubro 1854., Cond. 9. 0

REBOCAGEM: navegação por vapor que servisse
para correios, lransportes e rebocagem até
as provincias vizinhas e territorios eslran
geiros confinantes, e como foi o governo
autorisado a estabelecer no Amazonas e
aguas do Pará. Lei 586, 6 Setembro 1850,
art, 2, § 1. ,Companhia de vapores de rebo
que da barra do Bio Grande teve estalutos.
J)pc. E.üaL. H14. 19 Julho 18M. Item a as
sociação ser~ipeose. Dec. Cond. 1á57, 14.
Oulubro 18M. Dec. Estat. 1510, 30 Dezem
bro 1854.

RECA~1BIO·.-Vid. Cambio. Provo 12 Setembro
1821 etc. Banco, Res. 2.· 8 Setembro 1822
etc. quando, e como é devido. Cad. Com.
art. 383, § 1; á2.2.

RECARGA do navio em perigo: as despezas com
ella feitas sào avaria grossa. Cod. Com. art.
764, § 13.

RECEBEDOR.-Vid. Almoxal'ifes. Av. 29 Julho
1808. Res. 18 Outubro 1813 etc. Provo 17
Novembro 1820. Provo 20 Novembro 1826.
Lei 4. Outubro 1831., art. 6, ~ 3 ele. OII. 9
Julbo 1835 etc. Circo 243, 19 Agoslo 1840.
Contas a elles como se tomuião p€la junta
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da fazenda em San la Catbarina.. -VicJ.Jl/llta
dita. Cart.Reg. e lostr. .19AbriI1817. § 2.
5, 6, 16 etc. Recebedores etc. suujeitos á
mesa de consciencia mandou-se preslassem
con las no erario. - Vid. El·al'io. Res. 12
Agosto 1817. Aos recebedores etc, fiscaes
não se admittem encontro.s quanto a dividas
procedidas de seus .recebimentos. ou de
seus contractos presentes ou fnturos. - Vid.
Compensação. Lei 25 Março 1821 , § 3 etc.
Recebedores de im postos publicos nilo forão
comprehendidos no beneficio de pa<Tar seus
debitos em prestações. e como.-Vid. Con·
traclo. Lei 9 Junho 1&21, § li etc. Rece
bedor responde pela moeda falsa que rece
ber em rp~arnentos do que. se dever á fa
zenda nacional, ou der em pagamento aos
credores do estado.-\ ido ,Cl·edores. Provo
2.' 31 Julho 1826. Recebedores e Ibesou
reiros das alfandegas: declarou-se não lhps
ser applicavel a disposição do Alv. 21 Maio
17.51, sobre premio de deposito.-Yid. De
positos. Hes. 13 Novembro 1827. Recebe
dores de rendas decla·rou-se não compelir
·mais, e porque ·ás cnmaras nomear, sim ao
governo. Av. 29 M.arço 1.830, § 2. Sobre
responsabilidade de fiador de recebedor de
alfandega. - Vid. Alfandegas. Res. 1. a 30
Setembro 1831. Recebedores, collectores e
pagadores em que prazo, e como devem re·
metter ás lhesourarias as respectivas contas,
para que, e sob que penas. Reg. 26 Abril
1832, art. 30. Devem assignar os conheci·
mentos no aclo de enlreF;a·los nas Ihesou
irarias. Ord. 8 Novembro 1834. As quantias
de pagamento de alcances de recebedores e
thesoureiros geraes pertencem á renda geral.
Lei 98, 3i Outubro 1835, art. ii, § 29.
Lei 70, 22 Ou lubro 1836, art. 14, ~ 29.
Le! 106. 11 Outubro 1837, art. 9, '§ 36.
LeI 60, 20 Oulubro 1838, art. 9, § M. Lei
108, 26 Maio 18ltO, art. ~, S 39. Lei 164,
26 Setembro 1840, art, 9, § 39. Lei 243,
30 Novembro 1.8111, art. 9, ~ 39. Lei 317,
21 Outubro 181&3, art. 25, § 41. Lei 369,
18 Setembro 1845, arl. 9, § 41. Lei 396,
2 Setembro 18á6, art. 9, § H. Lei 51á, 28
OUlubro 18lt8, 3rt. 9, § 5S. Lei 555, 15
Junho 1850, art. 9, § 63. Recebedores de
rendas geraes forão "bulidos nas cidades e
porlos em que houve e alfandegas, e nos

RECEBEDOR,

em que, poslo as não Icnhiio, !laja C:1m

mercio c l1aveg~ção cO'iteirn. Reg. 30 Maio
1836, ado 3. (CoU. Pi.) Recebedores do
despacho marítimo c cxportnção con-cr
vados. Reg. cil. art.. lJ. (Colt. cil) Recebe
dores da decima urbana o da le~ua alem d't
demarcacão na côde e addiciunal dns cor
porações' etc. em lodo o imrcrio. - Vid.
Decima. Dec. Reg. 152, 1G Abril 18lJ2, art.
23. Direclor de obras publicas exerce flloc
ções de recebedor, e por isso é subieilo á.
fiança dos dinheiros que r ceber. 2 Av. 23
Dezembro 18h3. (Jom. 3~lJ.) Recebedor de
tqxa do sello pr'oporcional e fixo. - Vid.
SeLlo. Dec. Reg. 355, 26 Abril18h ~, al'I.
3, 37, 48, sub-I. pelo Dec. Reg. 681, 10
Julho 18;,0. Recebedores que fazem arre
cadacão no domicilio dos devedores, de
pois do prazo marcado no art. 31. Reg. 361,
15 ,I unho i8lt4, são 05 '[ue derem partilhar
as multas de 3 por ccnl.o do aI'!. 32. c as de
que lrata.o al'I. 22, 23 Dee. 152, 16 Abril
1842. Ord. 245,14 Novembro 1849. PIi~ão

de recebeJores etc. podem e devem o mi
nistro da fazenda, na côrte e inspeclores de
Ihe~ouraria nas provincias ordenar, e qu~n

do, e por que lDolivo.- Vid. Prisão. Dee.
.657, 5 Dezembro 1849, art. 2, 3 a 7. (Ord.
114, lt ~laio 1853.) Solveu·se duvida sobre o
pagamento do juro e dedueção da porcen
tagem aos collectores e recebedores quando
não enlreaão em lempo a renda. Ord. 57,o .
21 Junho 1850. As lhesourarlas não tem
inger.encia na nomeação dos recebedores de
recebedorias, nem nas suas fianças. Ord.
105, 30 Agosto 1850. Ao tribunal do lhe·
sou 1'0 incumbe mandar passar quitações
aos recebedores ele. quando correntes em
suas contas e levantar os sequestrosáquelles
que julgar desonerados. Dec. 736, 20 No
vembro 1850, art. 2. § 5. (Item as lhesou·
rarias. Dee. 870, 22 Noremuro 1851., art.
1, § 5.) Ao procurador fiscal ~o lbesouro
verificar os requerimentos e condições legaes
das fianças ou hypolhecas dos recebedores
etc. e mais pessoas que as devão pre lar ao
thesouro. Dec. 736, cit. art. 26, § 5. Item
os das thesourarias. Dec. 870, 22 Novem
bro 1851, art. 33, § 5. Como procederáõ
os procuradores dos feitos da fazenda con tra
os recebedores elé., estando legalmente for·

46'
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JnOU:lS os conlas correnles por nlcance co
meçando pelo seque tro ele., conforme aLei
22 .Dczembro 1761, lit. 3, § 1, elc. InsL. 31
Janeiro 1851, ad. 4, 10. (J)iar. 8639.) O
d creLo de 5 Dezembro 18M), 657, sup' a é
::lpplica\el a s mililares responsflveis por
tlioh iras publicas na qualidade derecebe
dores, Ibesoureiros etc. Ord.ii1, 21 Ahril
1852. Os co1Jeclores não podem nomeal' os
Tec bedores de qne lrata li art. 32 !lego 15
,Tuubo f8ltft e porque. Ord. 178, 1á Outu
bro 185.'. Declarou-se que pelo Av. 27 Julbo
1850 dispenson-se formalidade dns assigna
turas dos I eccbedo res dos generos nos pro
J' rios livros de despe?,a dos almoxarifes da
mal·jnba. e pC1rqur. Av. 28Dezemhro 18M.
(JOII/. 61.) Av. 17Jaueil'o185b. (Jol'l1.67.)

HEC/!BEDORIA8 de rendas são, e comq inspec
cionadas pelo inspector gerill do Lhesouro.
Lei 4 OuLu1ro 1831, art. 12, § 4. (-Vid.
m·/. 43,47,51, 107.) Recehedorias nas,
principaes cidades ou villas podem o lri
bunal do lhesouro na côrle e pro"incia do
Rio de Janeiro, e os presidentes nas pro
Tincias crear, e como, e quando. Lei II Ou
lubro ci t. art. 102. Nas recebedorias locaes~

en lregal'áõ os collecLores, e como o pro
duclo do rendimenLo de lodes os imposlos
por ellcs recebidos.-Vid. Colirelores. Reg.
14 Jüneiro 1832, art. 3á.necebedorifls onele
houHr an ecadão os no\'os e velhos direitos,
e COI 0.-' ido l\ at'OS clc. Reg. 25 Janeiro
1832, ad.::2, 6, 8. Recebedoria na comarca
do 5l'I'I'I) lm Minas [lnnexa ii adminislração
diam.~"lina.-\id.J)'iornanles. Hes. 2ó Ou
tubro 1fl3:>, aI to 3J, 35. Recebedoria das
rendas do municipio creou-se na corle em
(·xecoçüo a Lei 16.0 12 Agoslo 183.&, e
como. Dec. 25 Novembro 1831" 5, (}; teve
regulamento LO Ord. 6 Dezembro 183ft.
addit. pelo RcO'. 22' Janeiro 1836. (Jom.
20.) 1 eJla. w estabeleceu, e come cofre filial
do deposilos publicas. - ido J)pposilos.
Dec. 9 D zembro 1834, art. 3 a 7, 11. Em
addit. á Ord. ti Dezembro supra, determi
nou-se que nella houvesse dOl~s agentes, e
par" que fim. Ord. 13 l\l~ú'ço 1835. Como
p.rocederia para pagamento do impostos
denominados do hanco e l:lXU de escravos
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declarou-se em additamenlo ao Re b. 14 Ja
neiro 1832. Ord. 30 Abril 1835. A ella f~r

necerá o administrador das rendas guias
rubricadas para arrecadação do imposto (la
aguardenLe. - Vid. Agum'del11es. Reg. 16
Novembro 1835, art. 7.-Vid. 01,d. 65, 18
Abl,it 1838, infra. Declarou-se que podia
conforme Lei 27 Agosto 1830, al't. 7. Reg.
6 Dezembro 1831" art. 9, e porque receber
só uma reclamação de imposLo de decima;
e como fazer a somma das columnas, e
averbar a di(ferença da rrnanlia lançada.
Vit!o 01,d. 23 Novem/n'o 1835. Foi encarre
p;ada, e como da :u'recl.1daçào do subsidio
litterario e 5 reis das carnes verdes.-Vid.
Cal'nes. Ord. 30 Ahril1836,-Vid, Reg.U
Ma/'ço 1837, OTt. 2 ill(1'a. Recebetlorias de
rendas intemas se crearão na Babia, Per
nambuco e Maranbão para arrecadaçrlo de
impostos geraes em substituição das mesas
de diversas rendas, e como compostas. Reg.
cito art. h., 8; DOS oulros por los em que
houver alfandegas serviráõ ellas como taes.
Reg. cito art. 5, e nos portos em que não
houver alfandegas e tiverem navegação C0S

teira haverá mesas de rendas que serviráõ
de recebedorias. Reg. ci t. art. 6; condi ções
que deveniõ ter os llomeandos empregadolà
de recebedorias. Reg. ci t. art. 14; não re
ceberáõ gralificações ou emolumentos das
partes. Reg. cito art.. 19; não venceráõ por
centagem dos impostos ouconlribuições não
pertencentes fi renda gel'al, de que forem
encarregados. nego cito art. 20; como seráõ
pagos. nego cil. <1rt. 2h; em que casos po
del'aó ser demillidos, removido:; ou suspen·
sos. nego cito art. 32; quando removidos
ele. receberáõ ~iuda de cu~lo. lleg. cil. art.
33. Direilos e impostos pnr ellas arrecada
dos sào nos lrapiches fiscalisaclos pelos
guardas que servirem nclles de i1genles. nego
cit. art. ft5; gunes as obrigações dos em
pre!rados em recebedoria,s. Reg. cito art.
51,'" 55; quanto a seu regimen inlerno e
economico lem applicação os arl. 56, 63,
6.&, ti6 a 69 do ,Reg. cil. art. 70. Da Ba..
hia, Pernambuco e Maranhão que rendas
arrecada. Reg. cit. 1Irt. 76. As receuedorias
de qne traLão os art. 76, 77, 78, quandl!l
serviraó de agencias do correio. Reg. cito
art. 79. Despacbos elc. que por ellas se expe-
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direm quando serão subjei los ao sello. Reg.
cit. arl. 105. Recebecloria auloriSOll-se creal'
na comarca do Rio Nf'~ro no Pará. Ord. 9
J lllho 1836; approvado () regnlamento. Av.•
e Ord. 1.0 Novembro 1837. A da côrte arre
eada os 2 por cenlo subslilllilivos da dizima
(la chancellllria, lambem nas provincias as
reparllções cncarre~adas da cobrança elc.
das rendas geraes.·- Vid. C/wncellm·ia. Dec.
31 Agosto '1836, art. 5, 'i2; substit. pelo
Dec. 29 No,emhro 1836, art. ti. A' da côrte
remellerá o agenle do gado vaccnm, car
neiros e porcos, as guias do que tiver en
lrndo no decurso de semana para que pro
ceda, e como.-Vid. Ca1'ltl's. Rf'g. 1úMarço
1837, art. 2, S.-Vit!. 01,d. 58, 28 iIIm'ço
1838, inrra. A' da côl'le commetleu-se pro
oeder, e como a exacla averigoação de toda
a divida aclual provenienle de imposlos pro
vinciaes desde 1 J uluo 1833. Re~. h Abril
1837. 'E arrecndação etc. do imposlo das
lojas, e como.-Vid. Lojas. lnslr. 5 Moio
1.837, art. 9.-Vid. Dcc. Reg. 361, 16
Junho 184h., inrTa. E a inspecção, e como
do expediente da ngl'ncia do gado.-Vid.
Ca,.nes. Ord. 58 28 i\larco 1838, art. 1. 2, 3,
S2; 5, § 2; 6, § 3, h; 8',1ú,15, 22,25, n. O

6; 26, 27. Reg. 2. 0 Ó Agosto 1.8ú1, n. o 1. E
a fiscalisação da arrecadação dos 20 por
cento da aguardente. - Vid. Agllm-dentes.
Ord. 55, 18 Abril 1838, art. 1, 3, ti, 6, 7,
10. Como deverá verificar as restituições ou
reposições de direitos ou imposlos já re
coIbidos aos cofres nacicnaes. Ord. 157, 22
Julho 1.839. Os lançadores de recebedoria
inlervindo pela [nzenda nacional como ava
liadores haveráõ das parles interessadas os
sfdarios e~tabelecidos. Ord. 161, 8 Agosto
1839. Seus lancadores intervindo com ava
liações de bens' subjeitus á decima de le
gados elc. perceberáõ em logar do salal'io
e~tabelecido uma gratificação, e como pa~a,

e como arrecadado conforme a cil.Ord. 161.
Ord. 168, 5 Setemhro 1839, confirmo pela
Ord. 200, 20 Fevereiro 1840. Foi encarre
gada da arrecadação dos salarios dos Afl,i
canos livres, cujos serviços liverem sido ou
fQrem arrematados na (;Ôrle. - Virl. Afri
canos. Ord. lnslr. 2.37, 8 Julho 1840. Que'
ftança se deveria exigir, e caÍDo do adminis- '
tradur da do Maranhão tambem tbesou-
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reil'o.-Vjd. 01'll. 2 2, 12 Janeiro 18H.
Da côrl':l como del'('l'á cobrar o . ell Ja~

dispensas mall irnoniacs. Uru. 15 celembru
18ft1. (Jom. :237,) Cohra as joías dos ti
tulos dus a~raciados com mcrc~~. Onl. -o
Dezembro 1861. (JOl'l1. 8 de 18[13.) i'lf'lIa
são, e como rccehidos os bilheles do the
souro. Ord. 1.0 5 Jflneiro 1<sú2, arl. 3, á,
!'filando verdadpirlls, e como. Ord, 29 Alaio
18h3. (J01'1!. 156.) Arrecada, e como im
poslo de patente das ngnal'denles na côrlr.
- Vicl. Aguardentes, D C. Rc'g. 149, ,8 Abril
1.8[12, arl. 2, 5, 11, J5,15,1~, 19,20 a
23. Dec. Rel-t. 1115,12 Jnnho 18,.5. arl.1 a
3.,5,6,10,15 a 17,20. Recl'be {orias como
procederão para arrpcadação da laxa e meia
siza de escl'avos. - ido E.~c1'(l"os. Df'c. Reg.
151, 1.1 Abril 18ti2, al'l. 3, 1.2, 16, 18, 19,
20, 21. 29, 30. Dec. LJ11, /, Junho 18h5,
art.., 1, 8. Da côrle procede, e como ao lan
çamenlo etc. da decima I1rbana no muni
cípio e da legua alem da demarcação na
côrte e addicional em lodo o imperio.
Vid. Decima. Dec. Reg. 152, 16 Abril18ti2,
Ht. 68a 9,§ 3; 10. 3; 17. Dec. ti09, li.
JU,nho 1845, art.i. 2,5,6,7,8,19,20,21,
22, 23, 25, 26. Da côrle prestara in[or
máções par:! cobrança uas taxas de legados.
Dec. Reg. 156, 28 AhriI18h:.., art. 11 ; e
abre, e corno conla para cobrança, art. 15;
nomeando louvados pOl' aruilramento em
que casos, ar!. 16; são-Iue apresentados
os lestamentos para averbação, e qual, art.
17,18; e os invenlarios e parlilhas, art.
i9.-Vid. Dec. úlO, á Junho 1845, m·t. 3,
h, 9. Rccebedorias r mellerUõ, e em que
prazo, e corno na côrle ao dl~SUl/rU, e nas
pro\'incias ás tue~ourarias os livros ue con
tabilidade e escripturftçfto dos UCIl de de
funlos e auscnll's p,lI'a lOU1<lda de contas de
~eslão dos curlldul'C , (' COIlIIl.- ido Bens
de defrmtos rte. Dee. Rl'g. 160,9 Maio 1,8á2,
art. 10; e promover. e como as respectiva,;
arrecadações, <lfl. 18, 20; nomeandll lou
vados pal'a :JS avaliações dos bens moveis e
de raiz, ar!. 28; á da côrle manJou-se re
meller balanço, e qunl, do activo e passivo
das heranças jacenle c bens vagos desde
22 Selembro 1828, c para que fim, art.ti2;
e recolher, c como o produclo li4uido dos
hens do e\'eDlo, art. !~h. ú.5, S2; h-ti, .&8, 49.
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J)ecll.\r()lI-~e que o lOllvados nos cosas ao
np~. 28 Abril supra deveráõ ser nomeados
pelo adminislrador da recebf'doriél. Ord.
M, O Junho 18LJ2. Dec. ú10,4Jullho 1845,
art. 3; nào podem seus empregados deduzir
porcenl(1~em das letras de sizas. Ord. 7
,Junho 18[12. (101'11. 163.) Abre \erba de
no os direitus de 5 por cento auS empre
gados da do lDllnieipio da côl'le, sem o que
Iliio lem assenlamenlo. Ord.18Ahri118lt3.
(Jol'n. 116.) Empn'gados della oecupados
lU liquidação de le~lamenlos e heranças

ja cenles não serão dislrabidos para oulros
. !'Viços. Ord. 2 Junho 18.&3. (Jom. 166.)

orno lolará o emprego de consul brasi
leiru em Nopoles. Ord. 1 Selembro 18lt3.
(Jor1l. 258.) Commis 50 para fiscalisar a do
l\lal'onhão nomeou-se. Dec. 320, 2/, Agosto
:18.&3. Da côrte foi encarregada de orreca
dar' o imposlo de lJO réis <obre canada de
a~uardenle.-Vjd. Agllll1'dwtes. Lei 243,
ao Novembro 1841, art. lJ7. Dec. Reg. Mó,
12 Junbo 18li5, ad. 21, 23, 31. Dec. 896,
31 Dezembro 1851, expl. por Dec. 1229,
12 Se lembro 1853. Expede patentes aos
despachantes das alfandegas.-"id. Alfan
degas. Ord. 14 Novembro 18.&3..- Vid. Dec.
Reg. 362, 16 Junho 18ft.&, infl'a. Como se
deveria proceder para indemnisação de som
mas entregues a seu lhesoureiro e por elle
dislrahidas. Orei. 30Dezembro 1843. (1m·n.
8 de 1844.) Ao seu agenle e escrivão da
agencia pelo trabalho accrescido em vir
tude da Lei 21 Outubro mandou-se abonar
porcentagem de 5 e meio por cenlo da renda
arrecadada dividida conforme a Porto 7 Fe
vereiro 1838. Ord. 7 Fevereiro 1844. (Jorn.
49.) Como procederá nas apprehensões de
gado.- id .. Carnes. Ord.17.o 22 Fevereiro
18!14. Como deveria cobrar os impostos das
casas de leilão,.loja, escravos e aguardentes.
Ord. 26 Fevereiro 18LJft. (Jont. 63.) Orde
nÚU-fe arrecadasse, e como o imposto dos
cavalJos.e,bestas. Ord. 29 Fevereiro 18M.
(Jorn . .65.) Como lhe devem ser feilas as
·nlregas. do prodl1cto das arrematações dos

bens do evento e de defuntos e ausenles.-
Vid. Bens ditos. Ord. 9 Março 184h. Rece
bedorias de rendas internas arrecadão, e
c orno o sello proporcional e lho. - Vicl.

elio. Dec. Reg. 356, 26 Ahri118lall, art.
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36 e § 5, n.ol; S6; 37.3'8,39,4'1, '&5,68,
~llbslituido pelo Dec. ne~. 681, '10 Julho
1850. Como arrpcadará imposlos dos emo-

. Jumentos dos consules c vice em Inglaterra,
Porlug(1l, Roma, e Toscana. Ord. 5 .J unho
184.& (Jorn. 16ft); e na Dinamarca, Suecia
e Noruega. Ord. 24 'Agoslo 18M. (10m.
237.) Con becerá das reclamações dos im
poslos aDnuaes das lojas e casas de com
mercio e outras de diversas denominações;
de leilões e modas, seges e barcos de nave
gação interior.-Vid. Dec. Reg. 361, 15
Janho 18ú.&, m't. 34,.37. Dec. 896,31 De
zembro 1851, expl. por Dec. 1229, 12 Se-

.lembro 1~53. A's recebedorias compete
malricular, e como os despachanles das a1
fandegas.-Vid. Alfandegas. Dec.'Reg. 362,
16 Junho 18ú.&, art. 7, 8, 9. Permillio-se
á camara municipal da côrte veceher por
seu the.soureiro o seBo das licenças e no
fim do mez enlrega-lo na r:ecebedoria, e
como. Ord. 25.J unho .18.&4. -(Jom. 181.)
A' recebedoria na côtle incumbe a guarda
dos moveis de oo.ro'e prala e pedra.s perten
centes á arrecada cão de bens de defuntos

,.etc.-Vid. Bens ditos. Ord. 2lt Agosto 18M.
(Jom. 237.) Demonstração de remIas arre
.cad'adas pelas recebedorias.etc. desde 183.6
até 18ftlJ, e como arganisada exigio·se. Circo
2lJ Outu,bro 18M. (Jom. 296.) Indeferio-se

.por lerem sido compensadas, e ~omo pre
tenções dos empregados da de Pernambuco
á conversão de parte dos seus vencimentos
em ordenado fixo. Ord. 7 Dezembro 18ált.
(J01'11. 332.) A' da côrle ordenou-se fizesse
publicar pela imprensa os nomes dos pro
prietarios·de casas cujos alugueis fossem pe·
nhorados para pagamenlo de dividas de
decimas. Úrd. (3 JunhQ 18lt5. Vorn. 181.) .
Declarou-se-lhe não ser devida commissão
de audições de .imp0stos de decima de le
gados eolrados não por via de execução.

,Ord. 10 Junho 18lt5. (Jom. 181.) Arreca
dão a palente anoua1 dos corre lares. - Vid.
C0r7'et07·. Dec. 1l17, 1ft Junho d8lt5, art. 3,
S 3. E a taxa do seno das cartas de jogar.
·Dec. lJ18, 15 Junho 1845, art. 1. Dee. Reg.
355, 26 Abril 18áá, art. 53, 5ft, subsl. pelo
Dec. Reg~ 681, 10 J,ulho 1850..Ordenados
do administrador, escrivão e tbesoureiro
da côrle fixál'ão- e. Lei 3G9., 18 Setembro
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18á5, art. 7., § t2. Recebedorias das
províncias são propriamente collectorias
com um recebedor e um escrivão; ao re
cebedor incumbe providenciar á sua cusLa
sobre abertura e guarda da casa em que
esLiver. sendo diversa da em que moral' o
coUedor ou escrivão. Av. 17 Abril18116.
(Jom. Suppl. 151.) Recebedorias de rendas
in ternas reorganisárão-se, e co mo. Dec.
Tab. á51, 15 Junho 18116. ReceLedorias de
Minas mandou-se extinguir, passando a ar·
recadação das rendas a seu cargo aos col1ec
tores, e como. Av. 7 Julbo 1866. (Jom.
221.) A' da côrle ordenou-se remeLtesse á
Gazeta Official notas de rendimentos. e
quaesj e diversos documenLos para publi
cação. Av. 22 Agoslo 18lt6. (Gaz. OfT. 2,
vol. 1.) E aLonal' aos agenLes vencimentos
correspondentes aos dos amanuenses, e gra
lificação ao guarda agente do trapiche da
agencia de fóra da cidade. Av. da mesma
data. (Gaz. cit.) Mandou-se pagar aos em
pregados das recebedorias os vencimentos da
tabella annexa ao Dec. 1I51, incluindo a
imporbncia das letras de sizas e dos deve
dores para a deducção de porcentagem.
Ord. 91, 5 Setembro 18116._ Como pro ce
del'áã a reFpeilo do ouro encontrado exlra
viado a direitos.-Vid. OU1'O. Dec. 478, 12
Outubro 18M;>, art, 17.• Declarou-se o ven
cimento competente 'ao escrivão da de Sa
bará em Minas. Av. 4 Novembro 18lt6.
(aaz. Of[. 61, vol. 1.) A' da côrle ordenou
'se ex·igisse do direclor de certa .companhia
de segar'os nota de quantidade de letras, e
a exhibição dos· respectivos livros, para con
ferencia; e porq·ue. Av. 4 Dezembro 18116.
(Goz. Off. 86, vol. 1.) Thesoureiros das re
cebedorias de rend.as geraes internas nas
capitaes da Bahia, Pernambuco, Maranhão,
cidade de Rio Grande do Sul e côrte são
t,hesoureiros do deposilo publico de dinhei-
ros, diamantes e papeis de credito.-Vid.
Deposito. Dec. á98, 2.2 Janeiro 18á7, arl.

1,3,4, § un.; 5,6. A' dac'ôrte declarou-se
que os depositos feitos sem ordem de juizo
podem ser levantados á vonlade do deposi
tanLe. Verbo cil. Av. 23·J'aneiro 18117. Os J
administradores e escrivães deIlas que con
linuárão a servir depu is da reorganisação
não necessilão novos titulos. Av. 24 Ftwe- I
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reiro 18l17. (Goz. O{f. 1ls9, vol. 1.) Os em·
pregados dellas ql:e não e lão e-pacialmenLe
encarr.egados da arrecadação de rendas pro
\'lnciaes não d(}vem fazer c rios lrabalhos
de que são incnml.>idos por lei provinciaes
e ordens dos pne·sidenles. Av. 52, 18 Marc€'
1&á7. A' da côrte ilpprovou pr.atica seguida
na CObl'llnça de direi los de juizes mnuici
paes e de direito removidus. Av. 19 Julho
18á7. (Gaz. Olf. 66, I:ol. 2.) A' do Pará de
clarou-se como deveria proceder' no lança
mento e arrecadaçao da taxa dos scravos
fu~idos.-Vid. Esc?'at'os. Ord. M. 16 àlarcn
18lt8. A' da côrte deu-se soluc7LQ sobre' a
despeza do formal de parlilha d'o que locar
á fazenda naciboal para pagamento da de
cima de heranças; administração dos bens
que lhe locarem, quando não se arrema
tarem; e lançamento á fazenda em moeda
quando a herança fôr nessa especie. Ord. .&9,
1.0 Abril 18118. Na porcenlagem aos empre
gados conforme o Dec. 1I51 supra, entra a
arrecadação do se1l0 feita pela camara muni
cipal na côrte. 2 Porto 30 Agosto 1848, (Cm'.
111 e1'. S uppl. 252.) A' da Bahia declarou-se
que os empregados della não conlemplados
na reorganisação,.comquanto secoosiderem
de repartição extincla não tem direito aos
vencimentos do lempo em que não servirão,
devendo ser, e porque chamados ao serviço
da thesouraria. Av. 31 Janeiro 18.&9. (D·ia.r.
8009.) Declarou-se' não ter logar ç;raliflca
ção ao thesoureiroda da Bahia p~lo encargo
de corre deposlto. e porque ... Av. 5 Julho
1.849. (Dim'. 81.&8.) A' da côrte declarou-se
reducção do vencimenlo do vigia das vi
teBas. carneiros e porcos que desembarcã6
na praia de D. Manoe!. Av. 20 Agosto 18M>.
(Diar. 8186.) A' recebedoria do município
da côrte nãú c'umpre concorrer para nu
meração dos. predios e designação das ruas
que s6 incumbe á camara. Av. 23 Agosto
1849. (Dia1" 8189.) Ás multas devem ser
escripluradas nos livros proprios das lbe
soural'ias. Ord. 221, 6 Selembro 18á9. A'
da côrle declarou-se que para ter lo;;ar ap
prehensão de carneiros é mister que se não
tenha p.ago o respeclivo direito, conforme o
art. 15 Reg. 28 Março 18;\8. Ord. 227, 20
Setembro, 18tH). Recebedorias não podem
ser encarregadas de arrecadação de rendas
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provinciaes. A\'. 15 Olltubro 18h9. (Diar.
825í.) A' da côrte p rmiUio·se que os con"
lribuintes deimposlos ULes. LO opa~amenlo

até 15 dias além dos prazos UJurcndos nos
regulamenlos,quandn II ii o fos em hastanles.
Ord. 238, 25 Oulubro 18H). A' ue Pernam
buco resolveu·se, como. e por qUl'm e deve
dividir fi multa tle 3 por cenlo ei>lal>rlecida
no art. 32 lhc. 361. Ord. 2/,5, tia t\ovem
bro 18h9. A anli~uidado de seus emprega
dus re(Çulou-se pela po. se e e.H'l'círio do
lagar. Ord. 2li9. 27 N"vcrnuro 18',9. Nas
rece!H'rl'Jl'ias Ql1PlD ue .... p servil' de ti rclJi~i. la.
Ol'd. 51, 5 Junho 1850. Nas nornpacões e
lianças de seu coill'ad()rrs nelll!ullI'(l in
~er('llcín lem as lUeSOlll"UI ia . Orrl. 1.05, 30
Agosto 1850. Na da côrlo mfJndou se con
tinuar a pratica de Serem av~rbados pelos
}C'SI)('clivos escrivães os procpssos em qlle
fosse parle a fazenda, para eífeútllar o pa
gamenlo do se1l0 pela parte nfJnal condem·
nada. Ord. 116, 12 Selembro 18óO. Seus
empregados serão nomeauos por decreto
imperial. Dec. 73G, 20 Novembro 1850,
:Jrt. 5lt; declarado quanlo ao correios e
continuos pela Ord. 30. 0 28 Janeiro i~52.

O mini Lro da fazenda pó de, e quando per
mÍLlir que se faça pelas reeehedorias e col
1 clorias o pagnmenlo de\'ido aos empre
gados etc. que residirem nos re~pecli\'os

dislt'ictos. Dee. í3G, 20 Novembl'o 1850, 
art. 73. A' da côrle commelleu-se arreca
dação dos emolumenlos da secrelaria da
fazenda e mais repartições do thesouro que
()ra fazem parle da receila geral. Ord. 218,
~9 Novembro 1850. SeBo de cerlidões pas-

adl"s a pedido de autoridades e para o ser
"iço -erá pago pelo expedi nte da recebe
doria; e dos emolumentos bastará a noLa
tIa importancia, e para que fim. Ord. 223,
13 D(·zembro 1850. Da côrte ordenou-se
nvia se no principio de mez a- [olh-as dos

empregados acompanhada de cerlidões de
ri: quencia, para ter 10gal' p la primeira pa
I!~d ria o pagamento ele vencimentos. Ord.
~l De7.embro 1 50. (Dial'. 8591.) A' da
(õrle em adJilamenló ás InsLr. 13 Novem
bro 18lt3, e 12 Feverpiro 18lt7, ampliou-se
I) prazo addicional do Dec. 20 Fevereiro
1 f!0, e como para arrecadação da renda do

xCl'cicio d~ [l9 a 50. Ord. 2ô3, 31 Dezem-

RECEBEDORIAS

bro 1&50. A ella é recolhida na ·côrle men·
salmenle a quantia do sello de cartas de
commercianles malricllhidos, cuja arreca
dação se permitlio ao lribllnal de commer·
cio. Ord. 51, 5 Fevereiro 1851. Como deve
fazer o ponlo dos respectivos empregados,
Ord.52, 5 Fevereiro 1851. A' da côrle de
clarou-se não se deverem consideraI' revo
gados os :lrl. 19 a 23. Reg. 11 Abril 18á2,
e 1h a 17 do Reg. 16 dito, e os correspon
dentes do de á Junho 18h5, em virtude da
Ord. á Dezembro 1850, sobre remessa ao
the ouro, de livros de exercício encerrados,
llfim de proceder-se a liqllidaç50 da divida
activa, e porque. Ord. 26 Março 1851.
(Dia,'. 8664.) Como deveria proceder na
nrrecadaç~lo da divida acliva. Urdo 121, 27
Março 1851, lnstr. em Ord. 123,27 Março
1851. Ord. 286, 10 Dezemul'o 1851. Sup
primio-se o logar de pralicante da do Ma
ranhão. Dec. 789, 2h Maio 1851.. Da
Bahia recommendou-se ao inspector da the
somaria visitasse a miudo para inspeccio
na-Ia, e como. Av. 18 Junho 1851 (Diar.
Sí3h); generali ada pela Circo 2 Julho 1851.
(Dia,'. 87áO.) Da côrle determinou-se que
d'ora em diante arrrecadasse os dons artigos
de receita do orcamento, emolumentos de
policia e titulas' de legitimação de estran
geiros que \'iajão denlro ou fóra do imperio,
e brasileiros qne sahem. Av. 29 Junho 1851,
(Diar. 8í65_) Da côrte arrecada o arrenda
mento dos proprios-nacionaes feilo por qual
quer minislerio. Ord. 195,16 Julho 1851.
Como deverá proceder na inscripção dos
I stamen lo para arrecadação da taxa de
heranças etc. Ord. 209, 30 Julho 1851
Lançador da de Pernambuco que oblivera
prorogação de licença declarou-se com gu-e
dpsconlo leria o ordenado. Av. 22 Agosto
1.851. (D ia1'- 8785.) A' da côrle mandou-se
não abonnr porcenlagem de quantins pro
\enicnles de -ello indevidamente arreca
rlado por escrivão de juiz de paz. Av. 2 Se
lembro 1851. (DiQ1·. 8795.) Seus livros de
receiLa e despeza nas proYincias serão ru
Lricados pejo contador da thesonraria. Dec.
870.22 i\ovembro 1851, art. 35, S 2. Ha
vendo \'agns de empregados nellas devem os
adminislradores fazer proposta ao thesouro
por inle.rmedio das thesourarias. Ord. 293,
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10 Dezembro 1801. Por qne modo deverá
proceder conformc o Dec. 896, 31 Dezem
bro 1851, quando lôr fH'cessario cobrar
executivamente o que deverem os e:lliecn
tados, anles de encerrado o exercicio. Ord.
h.o 5 Janeiro 1852. Sens thesoureiros estão
subjeitos ao ponto. Ord. 2Ç).0 28 Janeiro
1852. Um seu amanuense licenciado decla
rou-se dever contar a licrnca da data do
sello e cumpra-se e não da c,;ncessão, não
devendo paI' isso no ponlo fi~urar com li
cença df'sta ultima dala. Av. 21 Abril"1852.
(Dim'. 8972.) Permiltio-sc á companhia
Mucury receber o sei lo dos lermos de trans
ferencia de suas npu. ices e entrar com elle
periodicamente na recebedoria. Ord . ..28
Junho 1852. (D/Q1·. il027.) Approvou,se no
Amazonas -commellC'r á recf'Ledoria a co
brança .(I{)S emolumentos <los titulos dós
empregados, e das ce,tirlões pa~sadas na
lhesouraria. Ord. lôl!, 30 Junbo 1852.
Forão extinctas as reccbedorias do 1\]ara
nhão, Pará eRio Granel' do Sul, creando-se
na primeira uma collectoria. Dec. 10.&5. 29
Setembro 1852. Ord. ~27, li Outubro 1852.
POl'cenlagem do rp,ndimenio de sello aos
empr.-egados da da côrte confurme o 3rt. 33
nego 895,31 Maio 1851. fixou-se em 8/10
·por anno. Av. 11.° 17 Janeiro 1853. De
darou-se que os empregados da do Mara
uhão servindo na colJectoria crellda não
perdem o direito aos seus respectivos em
pregos emqllanto dclles não fôrem demtl
lidos, cessando o 'encimenlo duranle a
commissão; paganoo novos direitos, e quaes.
'A v. 24 Janeiro 1853. (Dia,., Ç).) Os casos de
suspeição estanuo (lt-tcrUlinados no Dec.
n.· 6. 16 Janeiro 1838, para os empl'ep:ados
de fazenda, não podem flS lançadores da
rcce!Jedoria ser suspeitados por rnuti,'os
(liITerentes ampliados pelas IHl1'tI"S rm suas
alJegaçõ-es. Av_ 17 Fevereiro 1853. (Dia,'.
5h.) Com<> devera proceder li re_pelto das
~l1ias de deducção de porcenta li dus ven·
dedores de papel sellado. Ord. n. ii! Março
1853. Explicou-se a ulLima nrte da por
taria de 4 Setembro 1851, anneXl1 a res
peito da porcenta~em lH1S empregados das
recebedorius, de divida adiva proveniente
de impostos não lançados. rd. 119, 14
Malo 1853, Regulou-se aporcemagem dos

IV

empregãdos das do Rio de Jnneiro, Bahill,
e Pernambuco. Dec. Tal>. 1180. 25 Maio
1853. Declal'ou-se·o sentido da ·Ord. 11
Fevereiro 1853, n.O 48, li re$peilo de por
centagem pela cohrança de divida acliva.
Ord. 14á. 16 Junho 1853. AosempreF;ados
das alfandegas (1I1e serrem no mesmo lempo
de rec-ebedoria-s compele a porcl'nla~em das
rendas do inteliior que arrecadão. Ord.169,
23 JulLJo 1853. Na code flli encarn~ada da
execução do disposto no :ll't. 1.1. § 1G. Lci
628, H Setelllbro 1'851, p:lra rl'ducção n
dinheiro, dos objeclos de ouro C prata e
joias existentes em deposito nos cofres pu
blicas e não·reclamados denlro de 5 anno!'.
Re~.1á Janeiro 1"85á. (Diar. 17.) A' da côrtc
declarou-se que a mlllla comminada no art.
1. G Reg. 16 Abril 18á'2 é considorada como
pena e por isso não recae no segundo tutor'
que não é respnnsal' J pela omissão do pri
·meiro. Ord. 12S, 5 Julho 185 I. O predio
<Jue servia de recebedoria no Par:"]Jybuna
de Minas Geraes ficou pel'lencendo nos pro
prios da dita provincia. Lei 779, õ Setem
bro 185/" art. 18, S 2. (Diar. 259.) Os
coJlectores não podem nomea-r os r~cebe

dores de que trata () art. '32 Reg. j 5 .Junho
j Sá/', porque taes cmpre~::ldos SI) perten
cem ás recebedorias. Ord. 178, ,11.; Qulubru
1856. No Para recolhe o saldo em dinheir<t
da receila e dcspeza do côrte de mndciras
de conslrucç:\io naval. - Vid. A'J. Reg. 8á,

-29 'Novembro 1854, art. H. (Dim'_ 3/'5.)
Nã'o é compelenle par:l jlll~ar da validade
dos contractos 50hrc a qual 6 li\Te ás partes
usar de seu direito pejos meios,compeLen
tes, como se declarou na 01 d, 1 OUlubro
1.8.&7. Ord. 30 Janl'i,'o 1855. (,/01'11. !J3.) Ao
thesOllreiro da sociedade de minerarflO de
l\lallo-Grússo perrnitlio-se al'recao~I~' sello
das acções e entrar com rJle men. aJmenle.,
e como na recebedoria. Ord. 21j ~bil) 1. 55.
(.f01'1l. 1,8u.) A' da côrte mandou-se aumiltir
c pa ra q ue fi m procuração desviada do ri~or

daOrd. 30Marc01849. 0I'd.7Julho1855.
(Jom. SuppL. 2Ú.)

HECEBER, recebimento. Todo o afficiai Ur. receul
mento dere receber por conta, peso e me
dida; e os generos ser~o da mesma quali-
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elade, apresenlados na occasião 'dos ajmles.
-Viu. 6 FCle,'eiro 1809. (Rrpeft. CHI/h.
lI/lIt. Receber D.· 1.) São considerados COI11-·

plices 0S que r ceherpm c,ousas oblid.as por
mcios criminos s sabendo que· o fumu, uu
denndo sab()·jo ~m ra:r.âo de que. Cod ..
Crim. ~ rI. 6, § 1. De appellação civel.
'Tid. A/,prllllção; e Rpl;. 3 J~jJH'iro 1833, art.,
48,49, Recebimento ue memoros do corpo
ciipJúl1'Hl\ico confolDle a tlliquet:, .. Cire. h
JUUIO 1841. (J01'll. 1í7.) Credur quando "
I óce cr brigado a recl'ber pagamento.•
lUerc:lFllil. Cod. Com. art. 431. Data do.
recehimento a Lordo das fnendas que pogflO
ifelc fixa o começo dos riscos a cargo do.
seguro. Cou. cit., ort. í07. ~ecebjmeolo de.
lluoargos do falhdo. Cad. Clt. art. ~08, Dec,
738, 25 NOYembro 1850, art. 116. De
excepção em processo commerciaI. ,Dee.
737,25 NOHmuro 1850, alt. 78, 79. De
emuargEls na assigm1ção de dez dias. Dec.
737, cito art. 258, 259, 260, 669, § h. De
emLargos na exel1sfão do penhor. Dec. 737,.
c~t. arl. 285, 286. De emumgos em acções
<.'xecutivas. Dee .. 7'67', cito art. '615. De em
Largos do executado. Dec. 7'67, cito art.
oSti. f 87, 609, S 11. Dec. 8h·4, 18 Ouluoro
1851., arl. 5. De emhargos de 3.· Dee.
í37, cit, art. 598, 601, 602. 669. § 11.
Da appeJlação commcrciaJ. Dee. 737, cito
art. 065, 669, § 8. Dec. 8hh, 18 OUluoro
1851, art. 3. Cuslas judiciaes dos lermos
de l'ccebim('nlo quaes "encem os escril'ães.
Dec. Hl'~. 1569. 3 Março 1855, art. 99.
(Iorn, üh.) Modelo de lermo de reeeui
1ncnto elll aulos crimes. Av. Formu!. 23
1\1a1'<;u 1855. 11. 211. (J01'11. 85.) Recebimen lo
de aJlp J1aç; o commcrcia!. - Vid. Dec. Reg.
1597, 1 Aiaio 1855, fl1't. 39. (Jom.130.)

1 ECEBlMEi\TO.- Yid. Receber.

HECElTA c dcspeza dos conselhos: suas contas.
- ~id. Call1a1'as 11l111licipaes. Lei 20 Outubro
1823, art. 2.4, § 11 <0c.•Seu orçamento nu
côrte. - Vid. Orçamento. Dec. Reg. 1.· 1
Janeiro 1838, art. 15. LIli 60, 20 Outubro
1838, al't. 3ô etc. Lei 58ô, 6 Selembro
1850, ar!. 7.

RECEITA e despezn ua [ãzendá nacional será en·
carregada a lribunal denominado lh'esouro
CJue regulará, e como sua admiElislração,
arrecadacào e conlnuilid-ade, e como, em
cOfrespo~deD.cia com as lhesourarias e au
toridades das pr-ovincias. Co-ns-t, art. 170.
- Vid. Despezas. Lei 4 Outubro 1831, ar!.
6, Si 1 ele. (-Vid. Dec. 736, 20 NOl'embro
18.50. Dee. 870, 22Novembro 18.">1, ar1.15,)

e dé,pezas:' seus b'"lanços geraes como serão
or"anisad-ós.-Vid. Oreamento. Consto art.
1;2 rlc. ])espczas. Pro;. 31 Maio 182M, elc.,
Lei 8 Oulubro 1828 arl. 8 elc. (Como serião
ap.resen lados por coluillnas, e quaes, e_co~n
que observações e quadro da da provlDcla
e côrtg do lho de Jãneil'o,.e das demais que
conslassem (f{)S ualancos e balancetes re
cebido:; alé que époc~. Lei 15 Dezembro

'1830, art. 32', 33. Lei II Oulubro 1831., art.
115. Lei 15 Novembro 18'61-, art. 53. Lei
'1:!J Oulubro 1'832, art. 99. Alterou-se o art.
13. Lei 9-8, 31 OUlubro 1835, e como. Lei
106,11 Outubro 1837, art. 15. Os balanços
de leeeila de que lrala o art. 23 Lei 60, 20
Oulub'ro 1838, ordenou-be fossem acom·
panuados dos quadros das tlividas de que
ÚIZ menção o art. 2!l. .Lei 22 Oulubro 1836,
e cO'lno. I.:.ei 60, 20 Outubro 1838, art. 24.

- e despcza do imperio: seus orçamentos.
Vid. Orçamento.

(sobras de) que applieação lerião.-Vid.Balleo.
Lei 15 De7emur0 1830, art. 35. Despezas.
Circo ~o, 28 Junho 1838. Dilidas. Lei 39ô,
2 Selembro 18h6, art. t1. E tambem, e
como nas medidas necessarias e CODve
Bienles a obstar no imperio a propagação
da epidemia reinanle. Res. 53it, 25 Abril
1800.

- e despeza das provincias: seus balanços.
Vid. Despezas.-OTça11leflto. Lei 15 Dezem
bro 1830, art. h3 ele.

e despeza geral orçada como seria .Gscalisada.'
-Vicl. Despezas.-01·çamcnto. Circo 22 Ja
neiro 1831 ele.
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RECEITA ou d-espeza: ao tneS0l1rO pertence frxar
ns condições e terminar a arrematação dos
seus con lrados tlfl-cÔrle, e como; e Das pro·
"ineias ás tnesourarias.-Vid. COllt1·a(;tos.~

Despezas. Lei á Ou lnbro 18-31, art '6, § 5
etc. (-Vid. Dec. 736, 20 Irot'cmb1'o 1850.
Dec. 870, 22N.ovembro 1851, UI:t. 1,,§.1á.)

geral e provincial esta'belecetl-se dislincla -e
separadarncn 13. Lei 2h Ou lubro 1832, art.
77, 78, 83. Lei 58, 8 OUlubro 1833, art.
'31, 3'5. LeiJ'!,O, 3 Outubro 1836, art. 36,
39. Lei 98,31 Oulobro'1835,-art. 1.'1,12.
S6 se passou a mencionar a gl"rill nas Lei
70, 22 Oulubro 1836, 3rt. 1 IJ. Lei 106, 1-1
Ol1lulJfo 1837, art. 9. Lei 60,20 Onlohro
1838, art. 9. Lei 108, 26 Maio 18IJO, art.

'-9. Lei 1M, 26 Selembro 18hO, art. 9. Lei
2.&3,.30 Novembro -18lJ1, art. -D. ·Lei 317,
21 Outubro 1863, 3rt. 8 a 26 j modi·(Jc. no
arl.,23, pela Lei 3h6, 211 Maio 18l15, <lrl. 1
Lei 396, 2 Selembro 18h6, arl. 9. Lei 5J h,
28 Oulubro 18lJ8, 3r-L 9.-L(·i 555,15 Jonbo
1850, art. fi. -Lei 586, 6 Se lembro 1850
-art. 7, 10 a 1h, 18. Lei 628, 17 Se-lfmbr~ ,
1851, art. 9, li6. Lei 668, 11 Selembro
1852, art. 9. -Lei 719, 28 Selembro 1853
art. 9. Lei 779, 6 Selembro 1-856, art. 9:
(-Dim:. 259.) A 'el1a perlencem os novos e
velhos direitos de folhas corridas conforme
a Ord. 3 Dezembro 18.&7,·salvo qU<lndo im
'petrar graças on.mercês. Av. 14.4, 26 Julho
181.4.

....- e despc1.a nas 'estações pulJlicas: nelJas se
.mandou receber, e corno o ouro e praIa em
'barras e Dloedns estrangeiras.- Vid. Moe
:das.- OU1·O.- Prata. .Lei 59, 8 Outubro
:1833, arl. '1, 2.

·e despeza geral: conlas del4as não podem -as
assemhléas p.·ovinciaes lomar; nem ver
seus orçamenlos, balanços, decumeotos e
livros.-Vid. Assemúléas ditas. Ord. 9 Maio
18h2. Receila não classificada que rendas
comprehende; enlra na caixa grral e escrip
tura·se como, e com que desLino. Circo 7
Novembro 18l1.4, annex. Ord. 162, 20
J un-ho 1811 9.; a ella declarou-se não dever
pcrtencel', e porque mas ti pro"incial, o

rendimento d-o cvenlo.-Vid. Bens (Ie de
{U1ltos etc. Av. 105,8 Oulobro 18.&6. Orça
mento. Lei 586, 6 Selcmhr.o ~850, arl. U.
Os livros de receila de imposlos escriplura
dos pelos arre.malantes de rendas geraes
devem ser recolhidos ás lbesourarias c nu
meradas, rubricados e encerrados como os
dos colJectores. - Vid. Lim·os. Ord. 65, 0

"Março 18.40.

n'ECEITA e de-spe1.a de cmharcaçuE's fem lilro
especial p?ra seri'm escripturatlas.-Víd.

'Liv7·os. Cad. Com. ar!. 503. Receitas do
fallido: falta de juslilicação'de seu-emprogo
concorre para considerar-se fraudulenla a
quebra.-- Vid. ,Qucbl·a. Cad. ciL nrl. 802,
§ 1.

- Regulou-se como se efTectuarião pela Ihe'Soura
ria ~en~l aS'operações de movimento de fun

--dos que provierem. qllan lo á recl'i la, da~ en
Iradus das rendas remetlidas'pelas 1'1'J111l'lições
de arrecad<lçlio da côrte e provincin do Rio de
Jnneiro, conlinuaudo-se, e como n systema
'sl'.guido de escriploração. Ord. nego 253.
'2i-Dezembro 1850, llrt. i, § 1; 4. Adis··
posição do art. li'3. Lei -614, 28 Ollluht'o
18/'8, sohre juros de mora é appJicavel aos
curadores de heranças jacenles, porque os
bens de defuntos c ausentes eslão compre-

",hcnclidos corno <lrligo de receita .geral. Ord.
34,23 Jat'teiro.185!.

e despe1.a da fnzenda nacional applicada ao
s-erviço e sustentaçfio -dos corpos mililares

'e defesa do paiz é f1sc<llisl,da cm lodos os
ramos de sua adminislllaç:io pelo qnartel

-meslre general de exercito eslacinnado cm
operflções.-Vid .. Qua'rteL rnesl1·e. Dea. nego
!]{32, 22··Fe-verciro 1831, 3rt. '11, ~ 5.

do's sa-Ia"ios de Africanos': d.eduz-ie porcen
tagem para os empregados da recebedoria,
porque conslituem verba d<l receita geral.
Urdo 90, 6 Março 1851.

e despeza do arsenal de gnerra da côrte com o
se e5criplura; conla e fi calisa peja conta
doria geral de guerra. - Vid. Dec. Rr.g. 778,
'15 Abril .185j, m·t. 20 a 69.

41'
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UECEITÁ: Os ministerios em cujas reparlições
se verificão recei tas especiaes não podel'áó
al1gmentar os creditas abertos para uas
despezas com o producto de taes receitas, o
qual entrará no lhesouro e lbesourarias no
fim de cada trimeslre. Lei 628,17 Selem·
oro 1851, art. 39.

f:Jcollalivos como serão escríptas.-Víd.
Junla de hygielllf. Dec. Rep;. 82M, 29 Selem
Lro 1851. "rL. áO, lJ1, .&:lj como as frans·
Cl'cveraõ os 11IIllcarios, arl.lJlt. Receitas de
r('medios de composição desconhecida serão,
~ como, e qUDodo l1presenladils, art. 73.,
75. 7ô.

e despeza ele. de ord ns 3.", confrarias, ir
mandades, hnspitaes, allJergarias: seus li
HOS.-Vid. LiL'1"05. Dec. Rrg. 8M, 2 Ou
tubro 1851, 3rt. 27, § 10; lomar Oll rever
as conLas de receita e despeza dos 1Jospitaes
incumbe aos juizes de direilo em correição.
Dec. 834, cil. ~Irt. 45, S1.

_ e uespeza das alfandegas, consulados e rece·
lJedorias: rubricar seus livros a quem in·
cumbe. Dec. 870, 22 Novembro 1851, art.
35, § 2.

e despeza: livros de seu JançAmentoencerraJo
o exrrcicio reculhem-se ás tb('~ou rfl rias para
liquidação, e como. Circ .. 286, 10 Dezem
lJl'o 1851; mandou-se extornar para os
livros do exercicio correnle de 1852 a 1:853
ti ('eceila e despeza do de 1851 a 1852, que
se ti\l:s~,L: ~II recadado'e pago do 1.0 de Ja
nt~il'll 11:\5:3 m diante até o recebimento
da PI' sente ordem; e como escl'iplural'-se.
-Vid. CÍ7c. 13.· 18 JUllfi1'O 1853. fteceita
tl desp za do estabeleciOlen lo do côrle de
madeir' s c conslrucção no Pará. - Vid,
At,. Reg, Ú, 29 1\ ove7llbro 1854, art. 5, S
ti; 12, § 0J; '14.

e despe7.a do conservalorio de musica na côrte.
- Vid. Dcc. Pt. 1542, 23 Jallt:i,'o 1855, art.
, § 3, li.

- e t!e.peza de diversos estabelecimentos per
tencentes aos diversos ministerios,- Vid.
as respcctil'C1s dellominações.

RECElTA e despeza dI! compan1Jia de aprendizes
mal'iuhriros do P;l!·:í. Opc. Bel!. 1517. 4 Ja
neirO 1855, art. 32. (J01"n. 61.) Applicado
á da Bahia, Dec. 15lJ3, 27 Janeiro 1855.
(Jom. cit.)

RECEMNASCIDO. - Vid. Infanticidioo Cód. Crim.
, art. 197,198.

RECENCEÜIENTO de arrec:lrlaçãn de bens-de
defunlos e ausentes.-Vid Bell5 dilas. Dec.'
27 Novembro 1812. Reg. ii! SI'lembl'o 1.830:
(Heg. 14 Janeiro 1832, "rt. 27.) De popu
lação. - Vid. Arrolal7l1illto, - Censo,

R:ECmüS' de Alugueis de casas pnra l:mçamenlo
da decimu urbana.- Vicl. Dl'cima. Lei 27
Agoslo 1830, nrl. Ô. Doe. 7 Outubro 1831,
·art. 8; de etapes, forragens, ferragens e.tc.
pelos olliciaes miliLares.- ido Com7llissa,-ia-'
do. Lei 24 Novembro 1.830, art. 4, n.O 1, 3.
-Vicl. P(/~adorias. nego 16 Ablil 1.832,
art. 33; 119, 20 Janeiro 1842, arl. 13 a16.
-Vit!. Ord. 139,7 Junho 1852., infl·a. Re
cibo de testamenteiro não é aceil!? para pa
gamento de divi a ele. não lendo pago a
ta:ta.-Vicl. Dividas. nego 14 Janeiro 1832,
art. 37 ele. B.ecibos a que sellos forào sub
jeitos. - Vid. Selto. Lei 59-, 8 Ou.lubro
1"833, Tab.1nstr. 14 No"embro 1833, art.
LJ. Dec. Reg. 355. 26 Abril 1844., art. 20.
Dec. Reg. 58!, 10 Julho 1850, art. nó.
Hecibo de lihellu crime pelo réo. - Vid.
Accusaçéi.o. Reg. 120, 31 Jaueiro 18lJ'l, art •.
341. Libelto. Dec. 707, 9 Outubro 1850,
art. 8. Como passariJó os trapicheiros e
adminislradores de arllla:lenS <.10 deposilo
ele, Cod. Com. art. 88, S 3, 91. E os con·
duclores de generos e commissul'ios de Irans
parles ele. Cod. cito art. 100, 105, 107,
109, 112, 113. De credor qne forç.,. tem
relativamente a juros esLipulados. Cotl. cito
art. 250. Passados por um doOs socios de
sociedade dissulvida, posteriormente á dis
sulu ão não desonem o devedor. Cod. cito
al'!. 342. Recibo em sepal'ado tem logar
passar-se pelo portauor ~e l~tra qll~ndo o
aceitante a nEto paga por 1Ote1ro.- Vld. Le
tras. Cod. cit. art. 398. Quando devendo-se
por diversas eQ'usas, dos recibos não consta
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n divjda a qnal se fez applicaç50 €la qllantia
pa~n, presume-se o pagamento feito como.
Cod. cit. art. h33. Recibo CJuando é o credor
obrigado a passar ao devedOl', e qual ã sua
força conforme, e como fór concebido em
termos geroes, e qllaes. Cod. ciL art. h3A:
Recibos d.as despezas do porlo de ond·e liHr
sahido, e quaes devem as embarcações bra
sileiras em viailem ter a bordo. Cod. cit._
arl. hô6, § 6. Recibos provisorios da carga
são substiluidns por conhecimenlos. Cod.
eil. art. 578. Não supprem a falta destes para
dar-se acção enlre o capitão e os carrega·
dores, salvo em que caso. God. cito arl..
550. Quando PQ(!I.>m os carregado,res rcs-
titui-los r lirando de bordo suas fazendas
~em pagarem freie. Cod. cil. art. 603. 604..
Recibos e quitações commerciacs servem de
prova no juizo commercial. Dec. 737~ 25
Novem hro 1&'50, art. 152, § h. Recibos dos
tilulos original's de creditos commerci!les
admillidos OH desalll'ndidos pelos adminis
tradores de bens de faJlido. Dec. 738. 2.;)
Novembro 1tl50, art., 176. Recibos passão
as partes nas secrelaria~ de estado dos docu
mentos que receberem.- Vid. Sccrelm·ios.
Recibo de livros e papeis remelliclos ao
cartorio da contadoria p;er"l de guerra.
Dce. Rl'g. 7í8, 15 Abril 1-851, arl. 1ft; de
generos, manufacturas e ootros· objeelos
entregues aos agentes dos corpos, almoxa
rifes do hospilal c das fortalezas elc .. art.
51.. Admissão e.al'erbação de rl.'Cibo (le pa-·
gamenlo de veD(imenlos de officiacs mi·
lilares, não esla mais em pratica em vil tllde
do art. 33 Reg. 16 Abril 1832, rep,roduzido.
no arl. 15 Dec.119, 29 J"neiro 18á2. Orei.
139,7 Junho 1852. Com recibos indevidos
não podem os conlribuinles eximii'-~e do
ptlgamenlo das líjxas a que e,lão subjeil! 5,

sim medianle conhecimento emfórma pa ,a
lio por empregado c(lmpelenle e nos!61 m"s
oa lei. Ord. 238,29 Outubro 1853. Os com··
mandanles de· deslacamento nos recibos
que passarem nos prets del'em declare,r
qual a pO:'soa de quem recebem a impor
tancia dos mesm.os. CirC'o 75, 13 Março
185á. Diverws recibos em uma s6 meia fo
lha de popel pagão sello de 1601's. cada UlD.

Ord. 10 Outubro 1856. (negist. da Tbesou
rariu ele S. Paulo. )Rccibosdtl importancia da

commissão pela vendo de PllflPl sel1arlo como
devem ser passados. Ord. 189. 2U Outubn,
1851,. Mandoursc ces'ar fi pratica de as if;
narem os commandantes dos vapor!':> de
companhias o·recebimento de dinheiros pu
blicos qoe SflO obrigados a condlni,,, com a
clausula. (Ignoro o conteúdo.) CirC'o G I"eve
reiro 1855. (l01'n. 53.) Modelo de termos
Je recebimento de alllus crimes. Av. I"orm.
23 Março 1855 n •. 2ll, § 3. (lorll. 85) e do
recibo do nola de culpa. Av. cito cap. 3.
(Jorll. cit.) e do recebimento de libel1o. Av.
dito nl!•.35,37,. .(J01'1l. cit.)

REGII"E: dã conservação e melhoramenlo dos
portos, cáes, praias e reciftls curno as cll ..
pilanias dos porlos.- Vid. P01'tOS. Dec. Reg.
ll!a7, 19 Maio 1846, art. 9 a 1.6. R,~cire do
SalLo Grand.e: .:iua dflslruição accordou·se,
e como com o Urugnay. Trfll. !l.o 12 Ou
tubro 1851. art. 19. (Dim'. 885í.)

RECIPROCIDADE em fornecer á sua custá carne
fresca. vegetaes e lenha aesquadrn, ou porção
de navios de j!n rra enviados em 50ccorro e
ajuda, accordoll-se eotre Porlup:al c Ingla
terra. Trat. 1.0 19 Fevereiro 1810, ar!. 7.
Reciprocidade e igualtlade dos consnlcs o
vice-consules tamiJem accordon-se, e ClIma.
TraI. 2.° da mesma data, art. 9. TraI. 17
Agosto 182.7, aI to 2. Reciprocidade de di
reitos entre suhdilos, embaixadores. minis
tros e agentes di p10ma ticos. - Vid. Direitos.
De franqueza e isenções de direitos do:>
embaixadores e ogeotcs diplomalicos e COlD

mercines porluguezes e francezes accor
oou-se•. Ajlls!. .... JIIH10 181ll em Porto lo
Setembro 1815. (CoU. Delg.) Reciprocidacle
cm isenção de direitos de gcneros para mi
nislros das côrle:- cslrangeiros. - Vid. A.lv.
25 Abril 1818 § L TIeciprocidaoe no paga
mento de con!f1buição dos pharócs nos por
tos do 13rasi I. Dec. 9 Dezembro 1819 em
Edil. 8 Janeiro 1820. De favores, honras.
immllnidades, privilegias e lsenções do
direitos c inJpodos aos embai:xadores, mi
nislros e aGentes brasileiros, fr<lacezes
accordoll-sr. Trd. G Junho 1 20, 3rt. 2.
De liberdade do commercio c navegação
entro o 13rRsi! c Auslria. Trul. 29 r'ovem-
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b{'o 18:!7, art. ,i, 2, 7, 8; de .privile
gios, franquezas e isenções dos respec
tivos subdilns, arL. 11; e dos censules e
vice, art. 13. Reciprocidade consultou-se
fosse segu ida a respeito de preten,ção de
despacho de mercadurias aesembar-ca.das de
nario arribado sem pa~al' direit.os. e guae•.
-Vid. Res. 6." 29 Novembl'o :1827.. (CoU.
Nab.) De direitos. privilegios, favores e iscn
çées a subditos brasileiros e prussianos.
'fral. 9 Abril ,1828, 3rt. 2; e dos agentes
diplomaticos e,consulares, art. 5; de liber
dade de ,navegação e eommerc.io, art. 6.
De favores, immnnidades,' honras, privi
legios e isenções de direitos e impostos aos
embaixadores, mioisl-ros e agentes, conseles
e vic-e hra i~eiros é dinamarquezes. !frat. 26
Outubro 1828, art. 7. De commercio e na
vegação entre o Brasil·e ESlados-Unidos da
America. Tral. 12 Dezembro 1828, art. 3;
e dos direitos, prerogaliva e immunidades
dos consules e vice-consules, al·1. 28, 29,
30. De commercio e navegação enlre o
Brasil e os Paizes B.aixos. Trat. 20 Dezem
bro 1828, art. 2, 3, 4; dos agentes diplo
malicos e consulares, art. 12. Trat. 22 Se
tembro 183!1, art., 1. Dos embai.xadores,
ministros e agcn leso porluguezes ébrasileiros.
Tra1. 19 Maio 1'836, art. 2.; e dos consules
c vice, al'I. 3; de favores, direitos e isenções
aos respeclivos subditos, art. 5; de liber
dade de commercio e navegação, ad. 8.
Reciprocidade se guarda no de~pac:ho livre
dos ol.Jjectos do llSO dos mini~tros eslran- '
geiros.- Vid. Al{c.mtlegas. Reg. 2'2 Junho
1.836, arl~ 91, § 3. Se mandou observar nas
immonidades com os memoros da legação
lJespanhola, Av. ,2'5 Oolubro 1836. Em
cumprimento de carla pl'ecatot'Ia pn·l'a cxe
cuçao de sentença proferida em ·França.
- Vid. Not. 1h Abril 12, 18, 23. Av. 23
Junho 1846. (Caz. OfT.15, 1'ol. 1.) Reci
procidade no pagamento do porlês de folhas
}>eriodicas esl['angeiras rernellidas pelos
correios. Av. 2:1 Janeiro 1847. (G(/:&. OfT.
12/,. vol. 1.) Sobre reciprocidaâe entre.Por
luga) c Brasil ti respeilo de pagamento de
direitos de 10 por cento de consumo, à
1,i 'la do nrt. 5 Trnt. 29 Agoslo 1825, Not.
~5 nnncx. '\ Circo 26 Junho 18.47. (Goz.
OfT. lJ5, ['ol. 2.) .Reciprocidade sempre

observada na legislação oeve eonserrar-se.
Circo 2.4 Março 1851. De commercio e na
vegação entre o Br-asil e Urgguay. Trat. .4;0
12 Outubro 1851, aFt. 2,3 ,(Diar.. 8857);
5a não admissão nos seus terrilorios de bens
confi.scados em guerra. art. 7' (Diar. cit.);
na exLradição de criminosos. Trat. 5.° da
mesma data) arl.:1 etc. {Diar. 8857.) Dis
posições, e I=flnes do Reg. das isenções e
attribuições aos agentes consulares estran
geiros no imperio deixão ae aproveitar aos

.consules e sub'ditos lIas nações entre as
quaes os consoles e subdilos brasileiros não
cncontr,arem reciprocidade; quaes só lerão
vigor dçpois de estabelecida a reciprocidade
per notas revel'saes. Dec. Reg. 8'55, 8 Novem
bro.1551, art..23, 2.4. Reciprocidade sendo
esta'bele-cida a respeito d:os agentes e sub
ditos portuguezes mand.ou-se para com elles
executar disposições, e guaes do D C. 855,

. cito Dec. 882, 9 Dezembro 1851.

RECLAMAÇÕES éon1ra 'lançamento da decima
urbana compete aos col1ectores e'Collectados

,perante os' juizes de paz ee decidida por ar
.'biLros.-J'id. Decima. Lei 27 Agosto 1830,
a·rt. 7,8. Dec. 7 Outubro,1831, art.10 a 13,
,16. Rego. 6 Dezembro 1834. art 18. (Collec
tores. Prol'. 2.4 Ou~ubro 183lJ.) Dec. .409,
4 Junho 1845, arl. 3, subst. por occa~ião

de p3ssar a ser provincial, excepto no mu
nicipio da cô1'te, sendo conhecidas pelo
<ldministrador d3 recebedori3. Verbo cilt.
.Dec. Reg. 152, 16 Abril 1842, 3rt. 20.

de direilos d3 casa real de Hespanha. - Vid.
Casa dita. Redam. 19 Agosto ,1808 etc.

- de colleclores e colJectados de ta>..a de escravos,
como ,-terão 10·gaI:.-Vid. Escravos. lastro
13 ]}ezembro 1833, art. 10.

de indemnisações de presas. - Vid. COImUtO
supremo militar. Av. 16 Agosto 1810. Alv. 6
Novembro 1810 ele. Dec. 4 Outul.Jro 1827
ele. Escrat·os. Com. 22 Janeiro 1.815, art.
1., 2 elc. lndemnisação. Conv. 28 Julho
18'17, 3rt. 9 etc. (H.eg. 0.° 3, cil. Vid.
mais O1't. lO, 1lJ.) Embarcafões mercantes.
nes. 22 Setcmbro 1817 ele. C1'edilo. Res.
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2'83, 7Junho 1843'. TRo. k. art. li. PTCSOS.

Edil. '27 SltLemlJro 1817 de.. Reg. SeguI'.
appr. pela Res. 30 Ap;o'Sto 18'20, art. 25
etc. DiritZas. Edil. j 5 Fevereiro 1819 ele.
Illdc1l!llisoção. Emúm'cações mcnon/es. Com
missão mixta. lndepclldellcia. Trato 29 AgosLo
1825, :11'1. () a 9 elc. COlH. da mesma daLa ..
Res. 3." 26 Janeiro 1826 ele .. Rês. 5'," 6
Abril 1827 eLe. Res. 7." 'lO. Novembro 1827.
ElIlúarcaçõrs mel'cal/lcs•. Res. '2," 6 Maio
1&28. P,'csas, Res. 2. ~ 11 Julho 1828. Com
missão dita, Porto 18 Julho 182& ele. Dee.
10 Setembro 1829. Not..iO Marco 1830-.
OIT.12 Av. 14 MaI'ço 1836. Av. 15,'16 diLo.
G07n11lissão. lnslr: em Edil. 11 Fevereiro
18/,2. P,'esas._ Re8.. 7.Novemuro 1831 etc.
Eei 2/, Oulubro 1&32, art..13 'elc; Res. 25, o

8 Agoslo 1837. Res. 162, 25 Setembro
18/,0 etc. Conv. 96, 14, 19 Af;oslo 18h1
ele. Lei '23.&, 23 Novembro 1841, art. 7, ~
3 ele. Dec. lnslr. 4/,9, '23 Maio 18.&6. Dos
navios portllguezes e carregações apresadas
pelos· GOrSari0s hespanhóes americanos e
conduzidos aos portos dos Estados-U nidos.
Alv. 21 publicado em Edit. 22 Oulubro
1818. (Ind. Alb . .Reclamação.) A lista das
reclamações de propriedades porluguezas
feila em paiz que se julgárão inadmissiveis,
fo.i parli.ciIJada -ú junla do commercio. Av•.
4. Março 11l20,. (~lld•.cit. t'el'ú.) .

HECLAMAÇOES: de' favores e isenções a embar'
cações porluguezas e inglezos, conforme- o
art. 5 Trat. 19 Fevereiro 1810.- Vid. Em
barcoçqes tlm'canles. Edit. 10 Janeiro 1815.

!- de dividas contrahidas por mililar.es ou·agentes
francezes de.vião ser feitas em que prazo.
PorL 23 Nov.embro 1815 e 30 Junho 1818.
(Colt. Delg.)

r- a respeito de embarcações brasileiras yiolf'n
lamenle delidas por embarcações hesp_a
nholas e lev3das para Havan3.-Vid. Ue
tençijo. Consldes.. Port. . 3.' '28 F.erel'tin.>
1825.

- de consules estrangeiros para prisão de deser
lares, e quaes de sua nação.-Vicl. Dew'
tores. Trat. 19 Feyereiro 1810, elc. 1lI elc.
Trul. 6 Junh0 1826, art. 9 ele.

RECLAMAÇÕES: de de~erlores pelos cornman
danles mililares aos uns narios da lll'maua.
-V'id .. D.eserlol·cs. Porto L" 5 M io 1828.

de inde\'icla omissão ou inclusão na lisla dos
volantes. - \ ido Eleições. Lei 1 Outul1r@
18'28, art.. 6: Inslr. i Dezembro 18:28, art.
H. Dec . .1osll'. 157, .& Maio 18-"2, ar!. 7, 8.
Av.19 Setembro 18li'2. (-Vicl. L('i 387, 19
Ag05tO,1846, O1·t. 22., illfi'o.)

qne Yel'Saren1 solire alislamento ou não no
livro de matricula de guarda naeienal; e
soure compl'ellensão ou 1150 na lisla do
seniço o'rdinario; 'ou sobre serviço indevido:
nppellações deHas lem lugar para o jury do
revisla.~Vicl. Guarda nacional. Lei 1S Agosto
1831, art. 22, 30. (Reg. 25 Oulubro 1832,
art. 26.) As recLamaçges !.te-6rca de [.dIla de
observa.ncia de solemoidades 'para eleições
.de officIaes ~rão decididas sem recurso pelo
Jury de remIa. Verbo e Lei 18 Agoslo cil.
art. 55. Recla,mações. sobre seevíço que
lae fÓr determinado pode o guarda nacio
nal, e quando fazer. Verbo c-Lei 18 AlToslo
ci~.. art. 75. Reclamações das design~ções _
feJt~s pelo conselho de qualifieaç50 para
~ernço de ~eslacamento são decididas pelo
Jury de reVISta. VeI'b. e Lei 18 Agosto cito
art. 123. - Vid. Dec. 722, 25 Otltubro.1850,
infra.

de escravos fugidos de lerrilorio 011 embar
cação estrangeira. - Vid. Escrat·os. Lei 7
Novembro 1831 J art. 1, S2.

de lerrenos de marinhas pelas cnmaras muni
cipaes.-:Vitl. Call1a1'as.-IlO1,illhas. Lei 15
Novembro 18:31, art. bl, § ilJ. lnstr. 14
Novembro 1832, art. 6. Ord. 14 Novembro
1833 ele. Res. 6,' 20 J anho 1835 elc.
Gamaras. Av, 126, 5 Novembro 18.&6. Ord.
13.0 24 Janeiro 18li8 ele.

de-collectadôs nos imposlos denominados do
.Banco aggravados pelo lançamento dos coi,
lectoI'es lem logar na fórma da Lei 27 Agoslo
1830, art. 8, supra e Dec. 7 Outubro 1831.
-Vid. Coltectores.-Lojas. Reg. 14 Janeiro
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1832, ~rt. i8. Circo 8 M3rço i832. Porlo 13
Novembro 183&. R(~g. 6 OW3mbro 18311,
nrt. 18. orr. 30 Maio 1.835. InsLr'. fi Maio
1837, ~rt. 10. Dec. Reg. 3GI, 15 Junho
t8~4, art. 3.4.

RECLAMAÇÕES

S 2. 'Lei 261, 3 Dezembro 18.&1, art. 20.
Reg. 1.20, 31 Janeiro 18!l'2, art. 227, 229,
2~1, 236. Av. '52, 28 Julho ,18.43. Av. 8
Oulubro 18h6.

R CLAMACOES de coHeclorcs e collectados na
imposição soure casas de leilão e modas
ag~ravados pelo lançamento dos colleclorcs
tom l()~ar na fórma da Lei 27 A~oslo 1830,
art. 8 supra clc.- \lid. CoLLeclorcs.- Casas
de leilão. ne~. 28 Jémpiro 1832, art. 2, II,
H. Circo 8 Marco 1832. Provo 2ft Ouluuro
1834. Re~. 6 l)e~ernbro 183lJ, art. 1.8. Dec.
Reg, 361, 15 JuoJ.lO 1.844. art. 311.

de collectores, colleclados no imposto de 20
por cento soure o consumo das aguardentes.
de producção brasileira, como lerá logar.
- Vid. ColleclO1·CS. -ÂguOI·denle,ç. Re~. 28
Janeiro 1832. 8rt. H. Circo 8 Março 183.2.
Re~. 26 Março 1833, art. 44. § 3; 53. Prol'.
24 Outubro 1834. Reg. 6 Dezembro 1834,
art. 18. (-Vid. Dec. 149, 8 Abril ,1842,
infra.)

dos colleclados por dizimos terá lo~ar confor
me o art. 8. Lei 27 Agosto 1830 e Dec. 7
Oulubro 1831.-Vid. ColleclO1·es.-Dizimos.
Reg. 31 Março 1832, arl. 1., 11. Reg. 26
Março 1ti33, arl. 39, § 1 i LJO, § 1, li, 5,6,
7; 53: Pro,'. 2ft Oulubro 1834.

da ordenados c diIferenças de cambios e
:ljudas de cuslo por empregado diploma
licos e consulares. - ViJ. COllsules.-Millis
Iros Diplol1lal'icos. Res. 23 Outubro 1832.
Lei 2lJ Outubl'o 1832, art. J2.

de autoridades eslrnngeirns a respeito de sub
dito seus cOGciJadãos qualificados guardas
naclonaes.-Vid. Guardas nacionars. Av. 26

uluhro 1832: § 2, etc.

l'or inde ida omissão ou inscripção na lisla
dtl jUlados.-Vid. Jm'ados. Cod.Proc. art.
28. Inslr. 13 Dezembro 1832, art. 25. Av.
13 I\~OS 1835. Av. 101, 7 Janeiro 18.&0,

lmCLAMAçOES de consas achadas em virlude de
execução de mandado de busc3.-Vid. 'Bens
achados. Cod. Proe. art. 189, § 1; 194 elc.
'Vid. mais Av. 20 Julho 1855. (Jorn. ,SlIPp,t.
22.;2.)

as mesas·eleiloraes póde qualquer cidadão
apresenlar as reclamações a que se julgue
com direilo, e ús mes~s incumbe deferir
lhes.-Vid. Eleições. orr..13 Março 1833.
e Lei 387, .19 Agosto 1846, art. 2~, 38,
infra.

·nos despachos de generos de producção, ma
nufactura e industria do paiz para paga
mento dos.2 por cenlo de exporlação.-Vid.
ExpOI'tação. Reg. 26 Março 1833, art. 41,
§ 2; 'iIlI, ~ -8.

de depositos feitos na mesa de administração
de diversas rendas por dinheiro, ou fiança

.para caução de direitos. - Vid. Deposito.
neg, 26 Março 1833, art. 53.

de vereaderparaser oxcusado de servir.-Viu.
Camal'as mClIlicipaes. Av. 2 Julho 1833.

d~ colleclores e colleclados no im poslo laxa de
escravos lera lognr conforme a Lei 27
A~osto 1830, art. 8. Dec. 7 Outubro 1831.
- Vid. Collect.ol'es. -E sCr{tVos. Inslr. 1.3 De
zembro 1833. ar!. 1.0. Reg, 6 Dezembro
·1834, ad. 18.

de con ules ao imperio a governos estran
geiros em cujo pniz se achem.-Vid. Con

leles. Dec. Reg. 14 Abril 183h, art. 27.
Dec. Reg. 520, 11 Junho 18ft7, art. 73,
75, 76 Hi9.

de escravos recolhidos ao calabouço na côrle.
--Vid. ESC/'QL'os. Av. 12 Agoslo 183A.
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RECLAMACOES dos coUedores das rendas nacio
naes ~ de colleclados: declarou·se que o art.
91 Lei ft Outubro 1831, não obsta, e por
que á execução e cumprimento da Lei 27
Agoslo 1830, art. 7. Reg. 7 Outubro 1831,
arl.15, 28 Janeiro 1832-, art.l1,13 Março
1832, art. H, 28 Mllrco 1833, art. 18.-

. Vid. Gollectores. Prov.· 2ft Outubro 183.&.
Reg. 6 Dezembro 183.&, art. 18.

contra lançamento de imposto de decima
addicional de corporações. - Vid. Decima

dita. Reg. 6 Dezembro 1834, arr. 18. Dec.
Reg. 152, 11 Abril 18á2, 3rt. 19, 2Q. Dec.
b09, .4Junho 18ft5, art. 8. (Collectores. Provo
24 Outubro 1834.)

contra lançamento etc. de decima além da
legua de demarcação no Rio de Janeiro e
Nictheroy.-Vid. Decima dita. Reg. ti De
zembro 183ft, art. 18. Dec. Reg. 15~, ii
Abril 18.42, art. 19,20. Dec. á09, ú Junho
181.5, art. 8. (Collect01'es. Provo 2á Outubro
183ft.) •

i- de soecorro aos ou pelos urbanos na cÔrte.'
Vid. Guardas 'fflunicipaes. Dec. 4 Fevereiro
1836, art. 9, § .&; 12, 1.á, 17, 19, 21.

- de remessa de 'processo crime para o fôro do
. domicilio não lem logar quando. - Vid.

Culpa. Av. 2.°9 Março 1836 etc.

- de dinheiro depositádo na agencia do gado,
na côrte. - Vida Games. Ord. 30 Agosto
1836, art. 29.

de concurso para sElr nomeado empregado de
mesa de rendas e recebedlJrias.-Vid. LJfe
sds. Reg. 30 Maio 18'36, arl. 1á. Item nas
alfandegas.-Vid. Alfandegas. Reg. 22 Junho
i836, art, 13.

- contra appreheosões de generos ou merca~

, dorias subtrabidas a direitos de alfandega.
- Vid. À lfandegas. Reg. 22 J anho 1836,
art. 285, 286. Ord. 20.° 20 Fevereiro 184.&.
(Ord.·S9,· 3 Outubro 18M!, infra.) Recltl·so.
Reg. cito art. 287 etc. Álfandegas. Av. 4 De·
zembro 18.47. Av. 2-6 A~Oslo 1848. Circ.17
Fevereiro 1840. Ord. 7.4, 17· Març~ 1Sft9.

lT

RECL!.MAÇOES: contra quebra de nfmtralidade
pelas autoridades cisplatinas. - Vid. N eutra
lidade. Av. 29 Novembro 1836.

das designações feitas de ~uardas nacionaes
pelos commissarios alisladores para 'desta
camentos. - Vid. GUU1,das dilas. Reg. t 5
Outubro 1.837, art. 12, 13. ReF;. 106, 7
Dezembro 18~1, 3rt. 8,9. Dec.t08. 9 dito,
1. Dec.H6,18 Março1.8h2, art. 1. Dec. 1!J7.
30 dito. Dec. 148,5 Abril 18i2, art. 2. Dec.
188, 25 Junho 18.&2; art 1. Dec. 199,17
Julho 18ú2. Dec. 206,1 Agcislo 1842. Dec.
383, 16 Outubro 18há, art. 1. Dec. 387,
388, 9 Novembro '18áá, art. 1.

de consules estrangeiros COD Irn impostos.
Vid. Bebidas. Not. 20 Janeiro 1830.

,

consules estrangeiros para receberem bens de
concidadãos fallecidos.-Vid. Bens de de
funtos etc. Circo 1lJ5, 9 Abril 1839.

de recrutados para mostrarem isenção.-Vid.
Recrutamento. Dec. Instr. 61, 23 Janeiro
18á1, art. 5,~6. Dec. Iastr. 73, 6 A~riL

1841, art. 2,3, á. DecI Inslr.1.591, 1á Abril
18b5, art. 25. (Jom. 121.)

sobre inexactitião no lançamento para ar
recadação do imposto de patente que na
côrte substituio os 20 por cento de consumo
da aguardente. - Vid. Água1'dentes. Dec.
Reg. 149, 8 Abril 1.8li2, art. 12, U, 1.5.
modifico Reg. 12 Julho 18á2, art. 7. Dec.
Reg. á15, 12 Junho 18á5, art. 1.1, tá, 1.5.

relativas a jornaes de se'rventes c ordenados de
prepostos de arrematante de capalazias da
alfan dega e por falta de fazendas, como se
mandou proc'essar etc.-Vid. Alfandegas.
Ord. 1.á Abril 1842.

- para despeza urgente conforme o art. 48 Lei 4
Outubro 1831.-Vid. Gasos. Dec. 158,7 Maio
1842, art. 2. Pagadol'ias. Dec. Plano 352,
20 Abril 181111, art. 7.

de heranças de defunlos e ausentes. - Vid.
.Bens de defuntos etc. Dec. Reg. i60, 9 Maio
1842, art. 20.
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RECLAMAÇÕES nas apprehensões de madeiras
por extravio de direitos processa-se con
forme o Reg. 22 Junho 1836 supra.- Vid.
Madeú'as. Ord. 28 Março 1843.

de justiça de individuo mililar como será con·
sulLada pelo conselho supremo militar.
Conselho dito. Dec. Reg. 293, 8 Maio 18lt3 ,
3rt. 13.

contra lançamento dos impostos sobre barcos
do in lerior e seges na côrte á recebedoria,
e nas provincias ás thesourarias. - Vid. Em
bm'cações me1'cantes.-Seges. Dac. Reg. 361,
15 Junho 18ltá, art. 34.

8{}bre apprehensões de exlravios de páo brasil
processão-se conforme o Cap. 17 (art. 28lt
etc.) Reg. 22 Junho 1836, supra.-Vid.
Páo b1'Osil. Dec. Reg. 363, 20 Junho 186lt,
art. i, 13.

.05 inspeclores da alfandega e administra
dores de mesas de ~onsulado e ao da rece
bedoria da côrte compete conhecer dos con
trabandos lIpprehendidos em flagrante, e
como, conforme o Cap. 17 (art. 28lt a 292).
Reg. 30 Maio 1836.-Vid. Alfandegas.
Mesas de consulado. Ord. 89, 3 Ou lubro
1844.

sobre imposto de palente de typographias são
reguladas pelo estabelecido no regulamento
relativo ao imposto das lojas supra.-Vid.
Dec. Reg. 384, 160utub7'o t8U, a1't. 6.

de objeclos perlencentell a praças recolhidas
ao hospital militar da guarnição da côrte.
- Vid. II ospitaes. Dec. Reg. 397, 25 No
vembro 18Mi, art. 233.

_ de cartas por pedestres que as tenhão recebido
de particulares sem seIlos designativos de
seus portes.-Vid. COrl'eio. Dec. Reg. 399,
21 Dezembro 1844, art. 164.

- Das apprehensões de polvora processão-se con·
forme os art. 284 e seguintes Reg. 22
Junho 1836 supra.-Vid. Alfandegas. Ord.
31 Janeiro 1845. .

RECLAMAÇÕES: na arrecadação da taxa addi
donal de 40 réis em canada de aguardente
na côrte applicada á camara municipal
mandou-se processar como na da palente.
(Reg. U9, 8 Abril 18.&2 etc. supra.)-Vid.
Aguardentes. Dec. Reg. 415, 12 Junho 1845,
art. 21 ; e nas apprehensões e multas con
forme a Ord. 89, 3 Outubro 1844, supra.
Verbo e Reg. cito art. 32.

,.erbaes de proprietarios contra cujas proprie
dades se decretar desapropriação por uti
)idade publica geral ou municipal da côrLe,
como serão recebidas. - Vid. Desap7·opriação.
Res. 353, 12 Julho 1845. art. /', 5, 6, 8~

reclamações de indemnisações por lal mo
tivo, art. 23.

- póde qualquer cid:Jdão apresentar á junta de
qualificação de votantes àcerca de faltas ou
illegalidades com que ella procedesse em
relação ao reclamante op qualquer outro.
-- Vid. Eleições. Lei 387~ 19 Agosto 1846,
3rt. 22, 23, 24, 27~ 35, 38. Dec. 500, 16
Fevereiro 1847. Av. 16.· 16 Fevereiro 184.7.
Av. 22." 25 Fevereiro 1847, S 2, 3,4, 5.
Av. 26.· 26 Fevereiro 1.847. Av. 29.· 27
Fevereiro 1847. Av. 35.· 8 Março 1847, S
§ 2, 3. Dec. 511, 18 Março 1.8lt7 (expl. o
art. 7 por Av. 134, 14 Mai9 18~9.) Av. 48,
18Março 1847, § 2. Av. 61,26 Março 1847.
S 1, 2, 3, 5. Av. 6li, 6 Abril 18lt7, S4, 5..
Av. 73, 14 Abril 18ú7. Av. 75, 15 Abril
1847, § 2. Av. 82,23 Abril 1847, S·9. Av.
83,26Abril1847,§11, 19,20. 22.Av. 72,
16 Junho 18li7,§5.Av. 75, 19 Junho 1848,
S2. Av. 13 Dezembro 1848. (A.v. 8 Janeiro
1849, § 2.) Av. 91, 13 Abril 1849. Av. 13
dilo. Av. 1.47, 31 Maio 1849.

- podem osvotantesassistenles fa?:erásmesaspa.
rochiaes que lh'as deferiráõ. - Vid. Eleições.
Lei 387, cito art. 47, S 2. Av. 11. o 11 Fe
vereiro 18lt7, § {. Av. 83, 26 Abri1184.7.
S 3. Av. 7 Dezembro 1848. Av. 22 Dezem
bro 1848. (Av. 8 Janeiro 1849, § 2.)
Vid. Recurso. Av. 35, 8 Fever~iro 1.849, e
mais Av. 62, 27 Fevereiro 1854.
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RECLAMACõES: sobre chamamento de eleitores

mais 'moços para secretarias e escrutadores
nos collegios e!eitoraes decidiráõ tlStes, e
como. - Vid. Eleições. Lei 387, cito art. 69.

que apresentarem extraordinariamttnte os ci
dadãos e interessados no uso do direito de
pelição, ou os consules estranj!;eiros, quei
xando-se de excesso ou má intelligencia de
empregados ácerca demultasimpostas pelas
alfandegas, não são os presidentes de pro
vincia inhibidos de l'eceber e a respeito
provindenciar, e como. - Vid. Alfan,degas.
Av. 149,.5 Dezembro 18h6.

em apprehensões de productos de fabricas de
tecidos de algodão existentes no imperio,
em que se reconheção falsas as marcas,
processão-se nas alfandegas, consulados e
mesas de renda, como nos extravios e con
trabandos.-Vid. Algodão. Deg. Reg. .494,
13 Janeiro 18.&.7, art. 11.

de votante excluido por juiz de paz, da qualifi- '
cação.-Vid. Eleições. Av. 19.0 20 Feve
reiro 18h7, S7. (Av. 30.0 5 Fevereiro 18.&9.)

do~ multados po~ causa de eleições podem as
Juntas de qualificação conhecer e attender,
depois da acta do art. 15 da Lei 387.-Vid.
Eleições. Av. 21. 0 25 Fevereiro 18.47, § 2.

do imposto sobre caixeiros estrangeiros man
dou-se regular pelo Reg. 15 Junho 18áá.
- Vid. Caixei7'os. Dee. 508, 10 M.arço 1847,
art. 5.

- sobre eleições deveráõ os presidentes de pro
vincia enviar ao governo com as decisões
que houverem dado.-Vid. Eleições. Av. 15
Abril 1847. Circo 10 Novembro 18li8.

- de Criminosos feila por autoridades locaes
estrangeiras a consules do imperio, em que
casos serão satisfeitas.-Vid. Consules. Dec.
R!lg. 520, 11 Junho 18h7, art. 136.

- de protecção a subditos brasileiros em paiz
estrangeiro em que casos é ou não admis
siveJ.-Vid. Cansllles. Dec. 520, cito art.
616, 156, 159, 165, 19.4.

RECLAMA ÇÕES: de empregados de fazenda da
marinha fóra do tempo legal para serem.
attendidos, em suas contas mandou-se não
admiLtir. - Vid. Contadoria geral de marinha.
Av. 18 Oulubro 18.&.7.

ao con elho de administracão de fornecimen
tos dé viveres e fardame~tos do pes1>oal da
armada, sobre qualidade de mantimentos
fornecidos, e dislribuição, extravio e dete
rioração. - Vid. Conselho pam f01'l1ecimento
etc. Dec. Reg. 546, 31 Dezembro 1847,
art. 4, S h; e de doentes do hospital, § 5.

de guarda nacional que fôra recrutado, feita
pelo minislro da justiça. - Vid. GUa1'da dita.
Av. 25 Janeiro 18á8.

por differença na conferencia, conforme os
art. 198 e 227 Reg. 22 Junho foi desaUen·
dida, mandando-se, e porque, subsistir a
multa imposta, e suspender administrativa·
mente durante o processo, os empregados
aulores da reducção, - Vid. Alfandegas.
Av. 3 Outubro 18.48.

- de officiaes militares sobre preLerição em pro
moção.-Vid. Olficiaes militares. Dec. 572,
9 Janeiro 18!l9, art. ~.

- e recursos n~s casos dos art. 161,285, 284,
155 e 287 Reg. 22 Junho 1836, são os
consigna ta rios de °nàvios pessoas legitimas
para requerer etc. e interpôr sobre appre- •
hensões e multas. - Vid. Alfandegas. Av.
714, 17 Março o 18!&9.

de seO'unda liquidacão de multa crime.-Vid.I:' •
Multas. Dec. 595, 18 Março 18!l9, art.
7,10.

de quantias que eotrão por deposito nas al
fandegas satisfazem-se promptamente, qual
quer que seja o e~ercicio a qne perlenção,
(wnforme a Ord. 12 Março 1845. - Vid.
Deposito. Ord. 1á!l, 25 Maio 18á9.

dos cidadãos dos Estados-Unidos da America:
para pôr lermo a ellas cel~brou-~e a Co~v.
27 Janeiro 1849 e 9 Janelro 18;>0. (Dtar.
8423.)
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RECLAMAÇOES: de jurados qu~ fôrem multados
pelo juiz de direito em razão de faltarem.
Vid. Recurso. A.v. 163, 20 Junho 18á9.

de mngistrados sobre direitos de antiguidade
qUilnto a eliminação ou injusta inscripção
e classilicaçuo perante o supremo tribunal
de jusliça.-Vid. Magist1·ados. Reg. 62á,
Julho 1849, art. li, 9, 10 a 13. Dec. 1496,
20 Dezembro 185l1, art. !J a 7. (Di01'. 356.)

de providencias nas provincias como subiráõ
á imperial presença por intermedio dos pre
sidentes.- Vid. Dec. 632, 27 Agosto 1849,
art. 3.

de quebras verificadas na medição, abati·
menta e taras nas ilJfandegas.- Vid. Al{an-
degas. Dec. Reg. 634, 28 Agosto 1849, art.
9,12.

de entrega de cartas do correio em suas casas.
pelos individuas a que fôrem dirigidas.
Vid. Correio. Dec. Reg. 637, 27 Setembro
1849, art. 55.

ácerca do porte de cartas só é admittida aos
assig;nantes alé o dia seguinte ao em que os
carteiros as entregarem. - Vid. COT?'eio.
Dec. 637, cit. art. 8.1.

de correios sobre legitimidade e competencia
de se110 das cartas. - Vid, Correio. Dec. Reg.
637, cito art. i 51.

de pagamento das gratificações dos capitães e
me tres de navios pelas cartas avulsas de
que .fizerem entrega aos agentes do correio.
-Vid. COTreio. Dec. 637, cil art. 234.

contra corretor deve o que deixar de sê-lo
mo trar que não existem, e dentro de que
prazo, para recebt'r a caução prestada •.
Vid .• Corretor. Dec. Re~. 648, 10 Novembro
1849, art. 20. Dec. Reg. 806, 26 Julho
i860, art. lo, art. 15 Dec. 807, 808, 27,
!8 dito.

RECLAMA ÇOES: de livros e papeis pertencentes
a eorretor, cujo officio vagar, como apresen.
tará o secretario da junta dos correlores.

. Vid. Correlo7', Dec. 6&8, cil. art. 21.

de terceiros lesados conlra corretor não tem
elles direito de conhecer e julgar.-Vid.
Cor1't;tor. Dec. Reg. 648, ci!. art. 64.

de commiUenles conlra corretores são apre
sentadas primeiramenle á junta dos mesmos;
e oppondo-se aquelles á deliberação, po
deraõ recorrer á justiça competente.-Vid.
C01'1·etons. Dec. 648, cit. art. 65.

de escrivão de paz contra lançamento de im
posto de lojas em seu escriplorio.-Vid.
Lojas. Av. 29 Janeiro 1850.

de guarda mór de alfandega em desabaDo de
nova avaliação de toneis por elle appre
bendidos por extraviados a direitos, se
gundo os art. 284 e seguintes Reg. 22
J unho, jul~ou-sefundada.- Vid. Alfandegas.
Av. 29 Janeiro 1850.

_ Para obstar contrabando nos portos em que
não ba alfandegas recommendou-se o cum
primento dos Cap. 17 (art. 284 a 292) e i8
Reg. 22 J unho.-Vid. Alfandegas. Circo 7
Fevpreiro 1850. Av. 20 Junbo 1850. (Diar.
6437.)

_ contra a falta de asseio e limpeza dos aque
duetos, ruas, praças, praias e mais logares
publicas na côrte incumbem ás commissões
parochiaes de saude publica na côrte du
rante a epidemia.-Vid. Febre. ~v. Reg. la
Março 1850, art. 17.

_ quaes, e quando são admissiveis aos prepo
DeD tes cujos feitores, caixeiros ou outros
prepostos receberem fazendas compradas
ou a outro titulo, sem objecção ou protesto.
- Vid. P"eponente. Cod. Com. art. 76.

_ por diminuição ou avaria de.generos transpor
tados Dão ba lagar dtpOls de passado re
cibo da entrega sem declaração alguma.-
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Vid. Cod. Com.' art. 109: Vel'ificado este
artigo, os conductores ou cOlllmissarios de
transportes que direitos tem para paga
mento do frete ou aluguel ajustado. Cod.
cito art. 116.

RECLAMAÇÕES: algumas são admissiveis ao com~
missario del credere sobre solvabilidade e
pontualidade garantida ao committente.
Vid. Cad. cito art. 1.79.

- é ad!llittida ao com.p,f.f\:.R0r mercantil ares
pelto da clausula por conta lançada no coo
nhecimento ou cautela dE' remessa, e como,
e quando.-Vid. Cad. cito art. 200, S h.

do comprador mercantil sobre falta na quan·
tidade ou defeito na qualidade dos generos
comprados em que casos ha ou não logar.
-Vid. Cad. cito m·t. 210, 211.. -

de socios de sociedade mercantil em liquida.
ção entre si reciprocamente e contra os
liquidantes quando, e como tem logar, e
quando não.-Vid. ~iquídação. Cod. cito
art. 348, 4U.

- não hão logar contra administração a quem se
passar quitação geral, salvo provando-se
erro de conta, dolo ou fraude.-Vid. Paga.
menta. Cod. cito art. 435.

ainda que a favor de menores se não admitlem
contra os prazos marcados no Cod. Com.
para intentar acção ou protesto ou praticar
outro aclo. - Vid. P7·escripçãQ. Cod. cito
art. 4.41.

de soldadas pagas adiantadas não tem o dono
do navio direito de apresentar, sende elIe
apresado ou naufragando. - Vid. Cod. cito
art. 558.

algumas terão logar passado o prazo, e qual
para o exame de fazendas que se supponhão
damnificadas, roubadas ou diminuidas, e
entre/(ues, sem se haver procedido aelIe.
Vid. CDd. cito art. 618. ..

RECLAMAÇOES: quaes deve, e como, empre~ar
o tomador de dinheiro a risco, acontecendo
presa ou desastre de mar ao navio ou fa
zendas sobre que recahio o emprestimo.
Vid. Cad. cit.art. 66.&.

de avaliação de objectos seguros quando hão, e
como logar, declarando a apoJice o valor
com, ou sem a clausula valha mais Oll "alha
menos.-Vid. Cad. cito art. 693.

de objectos seguros, e como processadas póde,
e como o segurado apresentar, e nos casos
de naufragia 0\1 varação, presa ou arresto
de inimigo.-Vid. Cad. cito art.721 a 72.4.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 3~.

de presa dão logar a exigir o segurado do segu
rador indemnisação, quando não fizer aban
dono nos casos permittidos pelo Cod'. - '
Vid. Cad. cito art. 754.

- do navio e carga feitas pelo capitão em urna
só instancia, e o sustento e soldada da lri
polação durante II mesma reclamação uma
vez que o navio e carga sejão relaxados e
restituidos: suas despezas são avaria gr08sa.
- Vid. Cad. cito art. 764. S12; as despezas
de reclamação separada do navio e fazenda.
é anria simples e parlicular. Cod. cil. arL.
766, S 3.

dos presos da penitenciaria da côrte aos mem·
bros da commissão inspectolla.-Vid. Dfe.
Reg. 678,6 Julho 1850, art. 1U, Si.

ao ministerio da justiça e presidente de provin.
cia póde apresentar para Lerem que destino,
o juiz de direito removido, se intender que
na especificação do tempo para entrar eID<
exercicio na nova comarca, houve erro.
Vid. Juiz de direito. Dec. 687, ~6 Julho
1850, art. 23.

de erros encontrados na lista llupplementar
dos jurados, a respeito das residencial e·
distancias. - Vid. I "rados. Dec. 693, 31
Agosto f8óO,.arl. 1. Av. 281,22 Dezembro
1853, infra.
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RECLAMAÇOES: de eleilores de collegios com

merciaes será terminantemente decidida
pelos dilos collegios. - Vid. Dec. 696, 5
Setemb,'o 1850, art. 8.

.,

dos que tiverem razões para suppdr que e~

barcação que se despacha, e como, se des
tina ao trafico de escravos.-Vid. Dec. 708,
14 Olltllb,'o 1850, art. 37.

dos guardas nacionaes, officiaes, interessados
ou não, sobre qualificação, omissão ou ex
clusão, classificação na reserva ou activa,
concessão ou negação de dispensa de ser

viço, e qual são dirigidas ao conselho de
quulificação, e corno. - Vid. Gllarda dita.
Dec. 722, 25 Outubro 1850, art. 33. 34,
35. 36 37. 42. Uec. 1130, 12 Março 1853,
ad. 20. 21, 23,24.

RECLAMAÇOES: de criminosos, e quaes accor
dou-se com o Uruguay.-Vid. T,·at. 5.' 12
Otttttbro 1851., af't. 1 a á (Diar. 8857); e com
o Perú. Conv. 23 Setembro 1852, art. 3.
(Dim'. 9132.) -- Vid. Extradição.

contra agentes de leilão devem não haver pen
dentes para que elle possa. deixando de o
ser, levantar fiança depositada. - Vid. Dec.
Reg. 8ó8, 10 iVovflmb,'o 1851. art. 1.1.

à fazenda publica M'tbis por particulares denlro
de que tempo prescrevem. - Vid. P,'esc,'ip
ção. Dec. 857, 12 Novembro 1851, art. 3.

sobre antiguidade pelos empregados do corpo
diplomatico e consular brasileiro. - Vid:"'
Dec. 940, 20 Março 1852, ad. 48, 50•

de consules estrangeiros a favor de subditos
de suas nações para entrega de mercado
rias apprehendidas, e im portancia de multas
impostas a seus navios, como se altenderáõ.
-Vid. O,'d. 193. 4 NOJ;emb,'o 1850.

r- de generos vendidos em grosso: suas facturas
e contas deroandão-se pela assignação de
10 dias. - Vid. Dec. 737. 25 Novembro
1850. art. 2á7, S7; 261/ 265.

- de officiaes militares conlra preterição. - Vid.
Q(teixa. Dec. Reg. 772. 31 Março 1851,
art. 3i.

sobre pedido de pagamento já anteriormente
feito de objectos fornecidos para enterros
na côrte pela corporação encarregada do
serviço dos enterl'os.-Vid. Dec. Reg. 7~6,

1lJ Jllnho 1851, (I1't. 33, 34.

de dinheiros; de ausentes existentes nos cofres
do Ihesouro e thesourarias em que tempo
prescrevem.-Vid. Prescripção. Lei 628,17
Setembro 1851, art. 32. Ord. 28 Agosto
1852. (Dia,.. 9086.)

-:- quaesquer para serem abonadas pelos receilas
de medicoi e cirurgiqes, que condições de
vem estas ter.-Vili. Dec. Reg. 828, 29 Se
temb"o 1851. art. 43.

quando não fizerem as partes pagando o seIlo
exigido pelas dispensas malrimoniaes in
tende-se não quererem por pobres ser dis
pensa.das deIle, e nem aproveitar o favor da
lei interpondo o recurso. Ord. 215, 16 Se
tembro 1852, ~ 1.

de doenles, facultativos, ou de outros empre.
gados compete ao director do hospital de
marinha da côrte altender, e como.- Vid.
beco Reg. HOá, 3 Janei1'o 1853, art. 15,
S 9.

de jurado sorteado que servira na ultima sessão
proximu não põde o juiz de direito aLtender,
e porque, viRtos os art. 325. 331, 345. 346
Reg. 120, e 6 Dec: 693, 31 Agosto 1850.
Av. 281., 22 Dezembro 1853, S 1.

de dividas da fazenda geral á provincial €omo
se far.áõ. Av. 88, 1 Abril 185h.

ao direct1lr da faculdade de direito tem o lenle
da decisão do director que não abonar falta.
Dec. Estat. 1386, 28 Abril 185á, art. iOl,
t 03. (Diar. 132.) Podem os estudantes das
faculdades referidas apresenlar contra as
nolas de faltas ,lançíl-das. 'pelos lentes, e
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contra a decisão da congregação, ao mesmo
lente, ou ao director para serem presentes á
congregação; e em que caso não. Dec. cito
art. 135, 136. (Diat'. cit.)

RECLAMACOES: Nas faculdades de medicina esta
belecêrão-se disposições identicas ás nas
faculdades de direito pelo cit. Dec, 1386.
Dec. Estat. 1387, 28 Abril 1854, art. 136,
138, 170, 171. (Dia?'. 125.)

da companhia de navegação e commercio do
Amazonas ao governo para pr(')lecção e a u
xilio de destacamentos, Dec.1á!l5~ 2 Outubt' o
1854, Cond. 17.

Os recursos são os unicos úleios Iegaes pelos
quaes o lhesouro. em presença de provas
autorisa restituição de quaesquer impos tos
indevidamente cobrados. Av. 10 Janeiro
1851:>. (Jom. 2.&.)

de terrenos concedidos nos cemiterios pu
blicos na côrte.-Vid. Dec. Reg. 1557, 17
Fevereiro 1855, art. lt7; de restos mortaes
tirados das sepulturas, art. 57; de paga..
mento antecipadamente feito á empreza fu
neraria por objecto de enterro, art. 93, 9li.
(Jom. 62.)

- de proprietarios de casas na rua do Cano na
côrte, prejudicados com desapropriaç1í.o or
denada. - Vid. Dec. Reg. 1563, 2!1 Fevereiro
1855, at·t. 3,6, S 2; U. (I01'n. 66.)

dos thesoureiros ás thesourarias de fazen da,
de pagamentos de impostos de loterias con
forme oart. 8. Reg. 27 Abril 18M. - Vid.
Circo 23 Junho 1855. (Jorn.197.)

RECOBRAMENTO de efl'iitos indemnisados por
avaria grossa que consequencias importa
aos contribuintes. Cod. Com. art. 794.

1.lliCOLHIMENTO de Nossa Senhora da Assump
ção e Remedios no M~anhão': á sua supe
riora se mandou co.nlinuar pagamento de
congrua annual de 2008. Provo 30 Março

:1821. (Colt. Nab.) Provo 2.' 1 M;,trço 1825
(Colt. cit.); elevada pela Port. 1.' 5 Ootu
bro 1825. (Colt, ciL) Provo 13 dito. (Colt.
cit.) A recolhimento mandou·se fossem en
tregues meninas crianças pertencenles a
homens que servião no corpo de estran
geiros. Port. 2. a 3 Dezembro 182ll. (CoU.
cit.) Da santa casa da misericordia da côrte.
- Vid. b-mandade. Porto 3.· 20 Abri11825.
Dec. 682, 11 Julho 1850. Recolhimento do
Parto foi cedido á ordem 3.' do Carmo pela
sala e tribuna em que se acha a bibJio
theca publica. Av. 14.° 28 Julho '1831.
(CoU. Nab.) Recolhtfnenlo de orphãas tio
Maranhão etc. - Vid. Orphãos, Res. 7 Ap;osto
1832. Lei 60, 20 Outubro 1838, art. 35 ele.
Dec. 931, 14 Março 1852. De Santa Theresa
em S. Paulo leve dispensa de leis de amor
tização.-Vid. Amortização. Res. 407, 23
Setembro 18413. Prestou-se á camara dos
deputados informação sobre o re~islro das
convertidas do recolhimento do Rego ex
t7'a-mI17'OS da cidade de Lisboa pedindo le
vantamento da 5.' parte do fendimento do
vinculo do Jaguára pertencenles ao mesmo
recolhimento. Av. 28 Maio 1.850. - Vid.
Conventos.-Orphãos.

RECOMMENDAÇÃO dos réos na cadêa: por elIa
nada perceberáõ os escrivães. Dec. Regim.
1569, 3 Março 1855, art. 137. (Jom. 64.)

RECOMPENSA dará a lei em proporção conforme
os merecimentos de cada um. Const. art.
179, § 13. Forão garantidas as recompensas
conferidas pelos serviços feitos ao Estado,
quer civis quer militares, assim como o di
reito adquirido a elIas. ConsL. art. cito S
28. Commeller crime por esperança de
recompensa aggrava-o. Cod. Crim. art. 16,
S 11. Recompensa por serviços exlraerdi
Darios feitos para prevenir perda lotaI ou
presa do navio são avaria grossa. Cod. Com.
8rt. 7M, S 15. RecCilmpensas que hão de
ter os officiaes e praças da guarda nacional
feridas no serviço ol1dinario de destaca
mento ou de guerra decretará. o poder le
gisIalivo.-Vid. Guarda nacional. Lei 602~

19 Setembro 1850. art. 135.-Vid. Lei 18
.Agosto 1831., art. 139.
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RECONCILIAÇÃO. - Vid. ÇOl1ciliação. Os gene·
raes e chefes dos corpos são obrigados a
promover a reconciliação dos seus officiaes
e outnls praças, quando houver falta de
harmonia e amizade entre eBes; e si não
consegnirem a recouciliação, podem os ge
neraes mandar servir os queixosos em logares
dislanles da mesma provincia; e darâõ
parle ao governo, couforme Reg. 1 Junho
1678, S 1ã.- ido P01't. 23- Agosto"1824.
(Repert. ClInh. 1IIato Recanciliaçào.)

Vid. Dec. 738. da mesma data al-t. U.
Adopção de filhos e reconhecimento de
fil/;l.Os naturaes ou legitimação destes são
actos muitp d'i.slincto.s, e não podem con
fundir-se, e para que fim. - Vid. Av. 23
Agosto 1852. (Dial'. 9088.) Dos reconhe
ciinentos de firmas que salarios perceberáõ
os táb elliães de notas, e escrivães da pro
vedoria e q,e paz. ~Vid. Dec. Regi~. 1569,
3 Mm-ço 1855, çt1't. 88, 130" :146. (Jorn.
64.) '.'

RECONDUCÇÃO se ma'ndou consiaerar a remoção
de certo juiz rnun~cipal.- Vid. Jltiz dito.
Dec. 26 Agoslo 18li6.

RR .0 'HECIMENTO d~, ind pendencia do imperio
do Brasil. -Vid. Independencia. Trat. 29
Agosto 1825 (mandado observar por Dec. >

10 Abril 1826.) Trat. 6 Junho 1826, prin
cip. Do principe imperial como successor
do throno.-Vid. P"incipe. Const. art. 15,
S3. Lei 26 Agosto 1826. Lei 90, 30 Outubro
1835, 3rt. 2. Dec. lnsl1'uro. 15 Junho 18~6.

Dec. lustr. 407, 8 Maio 18.45, Lei 369, 18
Selembro 18li5, art. 47. Dec. 691, 14 Aut.
10 Agoslo 1850. Reconhecimento de filho
na pia baplismal. - Vid. Filhas. Av. 31
Agosto 18.&7. Av. 12 Junho 1849. Filhos•.
Av. 1.7 Abl'il 18áS. Av. 180, 1-3 Julho
1849. Provo 12 Agosto 1848. Ord. 29.0 23
Fevel'eiro 1848. Heconhecimenlo de filho
pelo pai por escriptura publica ou lesta
mento.-Vid. Filhos. Res, li63, 2 Selembro
1847, art.2 ele. (Filho nalural reconhe
cido pOI' escriplul'a elc. conforme aRes.
lIG3, não necessita intervenção deautoridade
judiciaria para haver·se por legitimado e
gozar dos direito ql1e lhe competem.. Ord.
236, 18 Outubro 1852.) Reconhecimento
de firma em requerimentos de officiaes de
'uarda nacional para reforma. - Vid. Gllal"

da dita. Dec. 722, 25 Outubro 1850, art.
86. Reconhecimento de assignatora em juizo
nas causas commerciaes de assignação de
10 dias. - Vid.. Dec. 737, 25 Novembro
18õO. m-t. 262. Reconhecimenlo de assig
lllllll'ra devem ter, e em que casos as peti
ções das partes para serem admitticlas a
despacho nos trihuD'BeS de comme&cio.-

.R,EÇONVEN'c;:lO: declarou-se que a Disp. Provo
art. 1.4. não ~'evogou nem alterou o que
decreta a Ora, liv. 3, tit. 33 PI:· , .podendo
bem conciliar-se ambas as leis. Av. 9.· ii
Janeiro 1838, S 2. E subjeita aos 2 por
centq de chancel1aria subslituitivos dn di-

. zima. Ord. 136.28 Setembro :1850. (-Vid.
Ord. 6 Novembro 1852. ,(Dim'. 9153.) Re
convenção commer?ial .como s~ pl!ocessa.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 103 a
110,719. Emolumentos e salarios judiciaes
nas reconvenções. - Vid. Dec. Regiin. 1569',
3 Mm'ço 1855, art. 6. (Jom. 64.)

j , '

l\ECOVEIRO: 'nos corpos que se achão em cam
panha D,.omeão-se um qu dous soldados para

, servirem de almocreves ou conductores dos
generos necessarios para us~ p'articular dos
Qfficiaes e soldados: es las praças são dis
pensadas do serviço ordinario: no exercito
de Portugal forão permittidos pela Ord.
do dia 11 Junho '1810; e no Brasil sempre
farão tolerados muito antes daquelJe lempo.
Os recoveiros não podem andar escoHados
sob pena de serem prohibidos: assim foi
determinado em Portugal pela Ord. do dia
8 Março 1811; mas o .Reg. 1708, cap. 80,
197 ,oppôz-se á existencia dos recoveiros
soldados e das suas escoltas. (Repel't. Cunho
MaL Recoveiro n. 01, 2.)

RECRUTAMENTO: recrutas pl,lra a armada, deter-
. minou-se que se não prendessem para ma

l'inheiros os milicianos. Ord. 16 Outubro
1808. (Repel·t. Otmh. Mat. Recrutas 2.- n."
9.) 21 'Outubro 1808 (apenas til. 110 Repert.
e rerb. cito n.O f.) O recrutamento dOll ma
rinheiros faz-se sem prejuizo da segurança
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das embarcacões donde são tirados. Podo
2, 31 Janeir~ 1809. Porto 17 Ago to 182h.
(Rr:pl31't. e rel,b. cito n.· 2.) Av. 10 Fevereir'J
1837. Recrulfl5 não se podem tirar dos
navios de cabotagem e dos barcos de pes
cadore~ nem dos navios eslrangeiros. - Vid.
2 J anei7,o 1809. (Repel't. e rerb. cit. n.· 6.)
Mandou-se cessai' o que se havia odenado
para artilharia da marinha, providencian.
do-~e para o futuro como serião embarcados
e transporlados. Av. 20 Maio 1828. (Coil.
Nab.) Ao recrutamento naval mandou-se
procedei' por meio de engajamentos; e
qnando isso não fusse bastante, segundo as
leis existentes. Lei fix. 25 Novembl'o 1830,
art. 9.-Vid. Lei 30 Agosto 1831, m·t. 7,
inf1·a. A' remessa de recrutas para a côrte
deve preceder o exame mais escrupuloso
das suas qualidarles. Av. 16 Junho 1831.
(Repert. Cunll. Mat. Recrnt~s II n." 8.) No
recrutamento ou engajamento da maruja da
armada não se deve admittir estrangeiros.
Av.17 Junho 1831,.4 Agosto 183lJ. (Repert.
cito Recruta II n.· lJ.) - Vid. Av. 10 Maio
1833, infra. - Av. 6 Julho 185lJ, infm. Do
recrutamento para a armada forão isentos
os guardas nacionaes, salva a excepção do
art. 120, § 1; 10, § 2. - Vid. Guardas dittl~.

Lei 18 Agosto 1831, art. 9, 10, S2; 120,
~ 1. Autorisou-se recrutnmento e engaja
mento de praças, e como na fôrma das leis.
Lei .fix. 30 Agosto 1831, art. 7; continuada
pela Lei fix. 29 Agosto 1832, art. 9.-Vid.
Lei 31. 0 26 Agosto 1833, m·t. 5, infra. As
disposições do Dec. 22 Agosto 1831, que
marcou o tempo dos voluntarios e recru
tados para os corpos do exercito e al'lilharia
de marinha forão ampliadas a todos os que
assenta sem praça daquella data em diante.
Res. 23 Outubro 1832. InsLrucções dérão-se
para engajamento de 1. 0

' e 2.·& marinheiros
para os nal'ios da armada nacional, em Av.
10 Maio 1833. Marinheiro recrutado que
nenhuma roupa lenha como será fornecido
della. Dec. 15 Julho 1833, art. 7. Autori
sou-se conforme a Lei 29 Agosto 1832, art.
9, supra. Lei fix. 31. 0 26 Agosto 1833, arL.
5.-Vid. Lei 22.· 22 Agosto 183/', aI'L 5,
infm. 9rdenou-sc aos presidentes de pro
vincia que remettessem para os arsenaes e
bordo dos navios os orphãos desamparados

Il
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para aprendert!m a lêr e escrever, officios e
marinha!;em. ficand!) com praça degrume
teso Av. 21 Novemhro e23Dezembro 1833.
(Repert. Cunh. Mat. Re~ruLas II n.· 7.)
Marinheiros para a armada se não podem
recrutar nos navios de cablltagem, e nos
barcos de pescadores. Av. 3 Janeiro 183.4.
Autorisou-se na falta de quPUl se quizesse
en~ajar para maruja e artilharia de ma
rinha. Lei fixo 22. o 22 A~osto 1834, art. 5.
Lei 15.· 27 Agosto 1835, art. 5, 5.-Vid.
Lei 83, 100utub1'O 1837, art. 5 etc. in{ra.
Livres do recrutamento por I) annos farão os
bl'asileiros empregados no serviço da co m
panbia do Rio Doce, menos no cn o de
guerra. Res. 23.· 17 Setembro 1835, art.
5. Ordenou-se que assignassem termo pe
rante qualquer juiz de paz as pc soas que
·voluntariamrnte quizerem servir. Circo lJ
Novembro 1835. Ao presidente de Minas
declarou-se qne a remessa dos recrutas para
artilhnria da marinha devia ser feita separa
damente da dos para o exercito. Av. 8
Abril 1836. AnnulJou-se lei provincial da
Parahyba sobre recrutamento para marinha.
Lei 39, 10 Outubro 1836. Recrutas man
dou-se não fossem enviados bem como
Indios para a côree em embarcações mer
cantes por causa da despeza, depositando-se
em algum navio da armada estacionado,
até haver occasião opportuna para remessa.
Circo 31 J alho 1837. Circo II Setembro
1837. Antorisação para ajustar maruja a
premio, e convidar para al,tilharia de ma
rinha, e na falta de voluntarios, a r crutar
concedeu-se. Lei fixo 83, 10 Outubro 1837,
arl. 5, 6. Continuada, e como pela Lei fix.
49, 20 Setembro 1838, art. 4, 5. Conti
nuada pela Lei fix. 80, 26 Setembro 1839,
art. 4, 5. Continuada pela Lei fixo 148, 27 .
Agosto 18.41), art. 6, 7.-Virl. Lei 192, 30
Agosto 18h1, art. 5, inf1'a. Para recruta
mento voluntario de individuas necessarios
aos corpos da armada e arseoaes de ma
rinha derão-se in8tl'uccões em Av. 288, 30
Janeiro 18lJ1. Ao par~ a armada são sub
jeitos os pretos forros sem occupação. Av.
ao Julho 18.&1. l/om. 210.) Autorisou·se
p3ra armada e para artilharia de marinha
voluntario e forçado conforme as leis exis
tentes. Lei fixo 192, 30 Agosto 18.41, art..5.

,~
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_ Vid. Lri 281, 6 Maio 1853, art. 6 inf1"a.
Recrutas a bordo de embarcações dp gllerra,
exc dcndo a 1013ção que destíno teráõ. Av.
3 Setembro 18LJ1. (Jo1'1l. 236.) Para a ar
mada nas província. recommentlou-se f0sse
feilo excluindo-sc s individuos incarnes.
Circo 15 Fevereiro 1.842. (i orno 63.) Recru las
para a nrmada deveráõ ser remei lidos 3eom
panhados deinfornJações, e qutles. Av. 10 Ou
lubro 1842. (Jo1'1l. 296.) RecruliJmenlo para
armada e arlilharia de marinha "olunlaria e
forçado aulorisou-se, e como. Lei fixo 281,
6 Maio 1843, arl. 6, í.- Vici. Lei 3lJ2, 6
Março 1845, O1·t. 6 e/c. infra. Dos recrutas
e praças elc. vindas d<ls provincias para a
côrle em vapores da companhia de paqueles
paga-se p;lssagem. Av. " Onlubro 18hLJ.
(Jorn. 278); revogo e como por Av. 6 Março
185lJ. (Dia?". 124.) Autorisação para recru"
tamenlo e engajamento continuou corno na
Lei 281, supra. Lei fixo 3.&2.6 Março 1845,
al'I. 6. 7.- Vid. Bes. 376, 12 Junho 1846,
art. 1, 4, infra. Recrulamcnlo para as com
panbias d imperiaes marinheiros e feilo
na f6rma das leis em vigOl·. - Vid. Mm-i
nhei,"os. Dec. Reg. 411. A. 5 Junho 1845,
arl. 28. Prorogou-se, e como o Ji~poslo na
Lei 342, GM<lfço 18lJ5, supr3. Res. fixo 3i6,
12 Junbu 18á6, art. 1, 4.-Vid. Res. á97,
22 J ((lho 1Sá8, a,'/. 1., § .& etc. infra. Copias
das ordens sobre l'ecrutamento se mandou
remelter á Gazeta OfTicial para publicação.
Av. 82, 1h Agoslo 18ÚG. Presidenles e com
mandanles de armas das provincias não re
melleraõ para eu d slino rpcrutas perlen
cenles á armada sem lê-los mandado vac
cinar com proveito. Dec. Reg. Má, 17
Agoslo 18/,6, art. 39. Recrutas vindos para
o exercito e que eslivessem hrlbiluados á
vida do mar pedio-se fo sem remellidos ao
arsenal de marinha, ofl'erecendo-se recipro
cicladc. Av.12 Julho 1847. (Gnz. Off. 62,
vol. 2.) Av. 15 diluo (Gaz. Olf. 66, volo 2,)
Av. 20 dilo. (Goz. cito 69.) Av. 30 Selembro
1 47. (Gaz. cito 126.) Aulorisou-se engaja
mento de nacionaes e estrangeiros e lecru
lamenlo de nacionaes para maruja. Res. fixo
A97, 22 Julho 1848, ar!. 1, S 4; 2.-Vid.
Lei 534. 3 _Maio 1850, inf,.a. Praticantes
dos navios forào isentos do l'ecrulamento,
e quando. Av. 20 Março 1549. (Dia,.. 8067.)

RECRUTAMENTO

Av. 12 Abril 181,9. (Dim'.807L) Aulori
son-se gralificar individuos que quizessem
servir vollllllariameote nos illlpl1riaes ma
rinheiros e fuzileiros navne5, e aju lar ma
ruja a premio, nar.ionnes ou eslrangeiras e a
recrut~r f1;l fórma das leis em vi~()r. Lei fixo
534, 3 Mnio 1850, art. 8.-Vid. Lei G13, :li
A gosto 185-(, art. h, infra. Providencias
para occorrer l.is despazas de recrutamenlo
feitas pelas lbesourarias. Av. 28 Junho
1850. (Dim". 8.&59.) Pt,ra officiaes-inferiores
de guurdns Ducionaes são preferidos os
gU<lrdas legalmente iseD los do recrutamenlo.
-Vid. GII01'das nacionaes. Lei 002, tI) Se
tembro 1850, art. 47. Ordenou viessem
separadamenle rel<lcionados os recrutas re
mellidos para o exerci lo e marinha. Circo
219, 29 Novembro 1S50. Conlinuuu-se au
torisação para enl;ajar volunturios, con
tractar eslrangeiro ou naci')Ooes ou re
crutar. Lei fixo 613, 21 A~osto 1851. art.
IJ.-Vld- Lri ti1.6, 31 Jtllho 1852, m't. 2 etc.
inp·a. Mandou-se observar as inslrucções
sobre admissão e ensino dos recrulas para
os corpos de imperiae~ marinheiros e fuzi
]p.iros navaes. Dec. lnslr. 914, 11 Fevereiro
1852. Autorisação para engajamenlo e re
CI'ulameuto continuou DOS termos da Lei
613, snpra, art. 4. Lei fixo 646,31 .Julho
1~52, arL. 2. - Vid. Lei 694, 10 Agosto
1853, m·t. 2, illfra. Aos presidentes de
Goyaz e Malto Grosso declarou-se poderem
pôr em liberdade independenle de aviso da
secrclaria de eslado, si anles de enviados
para a côrle I)I"ovarem algullla isenção. Circo
10 Agn5to 1852. (Dia1'. g087.) A respeito
da grallficacrão dos engajados pi.ra o serviço
da armada na côrte mandou-se á capilania
do P' 1'10 01 sen-ar o Av. 21, Selelllhru 1S!~7.

Av. 18 _.\gosto 1852. (Diar. 9098.) Man
dou-se snpprir pelas t.hpsournrias aus pre
sidentes as qUfll.llias redulllildlls para d<'s
pezas de e0ll.i:ljau1t'nlo de gente paru a ar
mada. Cil C. 23 Selem1.Jro 1852. (Diar.
911ú.) Voluntarios elc. que pas~arem de
imperiacs marlnheir.,_. pal'a fuzileiros navaes
como conl;lráõ tempo nf1 sprviço. Av. 5
Outu1.Jro '1852. (Diar. 9131.) C"mo se deve
contar o empo de ~el'l'iço ás {ll'acras do ba
talhão naval para ven, f'rem a gratificação
do arl. 136 Dec. 1067 A. 24 ~ovembro
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1852. Av. 20 Junho 1853. (Dim·. 176.)
Autor'is ll-se en~ajameolo e recrulamento
cí'nforme o art. .& Lei 51?, 21 Al?;oslo 18,)1
su!'r;l. Lei fix_ 69ll, 10 Agtlsto 18:;3. :It't.

2.-Vid. Lei 753,1.5 Julho J85", inrra. Por
cada li recl'llla que enll'assem no l:orpo de
imfJf'riaes marinheiros, e pOJ' cada 3 no
balalhão naval mandou-se fosse dada b"ixa
a uma praça, de modo que as mais antigas
precedessem ás m"is modernas. Av, 1 Março
185lJ. ('Dill1", 67.) RecoID01enclou-se todo o
escrupulo na admis,ã') de l-'straogeil'os ao
serviço da armada; admillinlo com dec1a
raç~o. e qU;l! acompanhada de d cumento.
Av. 6Julho 1851,. (Dia?'. ::2.19,) Recommen
don-se aos cummandantes dos vapores da
companhifl de paquetes o maior' cuidado na
guarda dos recrutas para a armada, pro
cedendo como, qnnlldo ulguOl se evada.
Av. e Circo 11 Julho 185ll, (Diu1'. 221.)
Autorisflção para engajamento e recruta
mento par:) imperiaes marinheiros ele. con·
furme a Lei 613, 21 Ago to 185 L elevando,
e como os premias au; marinheiros avulsos
e outros, e grumetes, e aos aprendizes e
imperiaes marinheiros, e prorogar tempo
de serviço destes, e como. Lei fixo 753, 15
Julho 1854, art. 3, 4, § h. a 6; 5 (Dim·.
213); executado o art ll, § 6 pelo Dec.1465,
25 Outubro 1854. (Dim·. 500.) Av. 1.°28
dito (Dim'. 306); e o art. 4.·S 4 pelo Dee.
1466.25 dilo (Diar. 301); e Av, 2.° 28 dito.
(Diar. 306.) Nos mappas ordenados pelo Av.
1õJunhll185h, mandou-se especificar idade,
naluralidade e procedeocia dos engajados
e volunlarios, podendo-se organisar mappas
especiaes dos recrutados e dos que o nào

sejão, a bem da perfeitaeslalistica annual dos
alistamentos. Av. 1.°19 Julbo 18511. (Dim·.
217.) Determinou-se qne os r'ecrulados volun
tarios ou engajados antes de ter praça sejão
inspeccionados, e que õos assentamentos de
praça se raça declaração de seu procedi
mento e mais circllmstancias do alistamento.
Av. 2.° da mesma data. (Dia1·. 217.) Engnja
menlo de praças para escaler á disposição do
delegado de policia de Angra dos Rei decla
rou-se dever SAI' feito a bordo do navio do
qual estiver destacado o dito escaleI'. Av. 12
Agosto 1854. (Dia,.. 260.) Alé o numero de
dez tem transporle gratuito rios vapores da

companhia de nave~ação e commercio do
Amazonfls. Dec. 1lJI,5. 2 Outubro 185.&.
Cond. 1.1 .• Isentos do recL'utamento são os
nucionaes empregados nos vapores da com
panhia de reboque de Ser~ipe, Dec. 1á57,
1á Oatabro 185.4. Cond. 18.· Ilem os nos
da companhia Pernambucana de navegação
entre o Recife e Maceyó e Fortaleza. Dec.
1ll78, 2~ ,Vovelllb1'o 1854. Cond. Õ.· Decla
rou-se subsistirem as Ql,dens antel'iores quan
to a premias e gratificações dos contractos de
alistamento para as classes de marinhagem;
e que os nariooaes, bem como os estrangei
ros, se podem coutl'aclar st'guudo o art. 7
Dec, 1466 supra, e ser voluotarios, tendo
quando, e como direito á excusa. Av. 9
Dezembro 185ll. (Jom. 26 de 1855) addillldo,
e como com referencia ao Âv. 2á Setembro
1847 e Dec. 1llô6, al'L 1. :\v. 26 DCLembro
1.854, (Jom. 43.) Declarou- e qLle \'olunb
rios anteriores ao Dec. 1llG6 sem tempo
determinado não eslão no caso do art. 2, e
l'eceberúõ soldo compelente ás suas classes.
Av. 1. 0 30 Março 1855. (JoP'n. 120.) Praças
de mariuba!'(eOl servindo de criados, ainda
que volunlarios, não sendo tirados dos ma
rinheiros ou grumetes, nem ali~tados con
forme o Dec. 1466 e Av. 28 Outubro 185h.
e 15 Janeiro 1855 que soldos perceberáõ.

.Av. 2.° 30 Môlrço 1855. (Jom. 120.) Man
dou- se observar in trucções para alista
mento de volunlarios, c recrtllas para a
armada. Dec.Inst. 1.591., 1.!J Abril 1855.
(Jorn. 121.) Isentos do recrutamento forão
os individuos empregados na conslrucção,
conserva cão e costeio da eSLrada de ferro de
Pedro Ü: sendo nacionaes. Contr. 10 Maio
1855, art. J3. (Jorn. 135.)

RECRUTAMENTO: recrulas para o exercito, de
terminou-se que os voluntarios do Brasil só
servissem 8 annos, e os recrutados 16; e
que no easo dflquelles desejarem continuar
a servir, terião um terço do soldo, de grati
ficacão.- Vid. Baixa. Dec. 1.3 Maio 1808.
(-Vid. Dec. 28 Setembro 1829, infra.) Alv.
29 Agosto 1808, § 5, 6. Para regimento de
milicias em Mioas.-Vid. Milicias. Alv. 29
Agosto cito § 7.-Vid, Dec. 1.°2.° 1á Julho

.1828, il1{ra. Para completar regimentos de
infantaria da côrte mandou-se recrntar mi-
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liciaDOs pm Mjna~. Cart. Reg. 1 Setembro
1808. Como serião as praÇâs rpcruLadas
fornecidas e provisionadas até chegar á
côrte. Av. 24 Oulubro 1808. Privilegios
para não ser recruta quaes se mandárão
guardar. Av. 15 Dezembro 1808. S6, e 9.
(Ft,·n. Tlto71I.llrpe,"t. Recrutas n.O 7á.) Do
recrulaOlenlo fOI fio isentos os condllcLores
ae gado. Av. 23 Dezembro 1808. Av. 2.° 16
Janeiro 1809. Av. 18 dilo. Av. 13 Janeiro
1810. Oflicial que fllera recrula contra as
ord os maniioll-se fosse se' eramentc casti
gado. Av. 1.0 16Janeiro 1809. Recommen
don-se fo s m isento os humens estabele
cidos CUo) fazend&s de agricullura e mine
ração, e cnndllctores de g neros. Av. ciL 18
Janeiro 1809. Av. 13 Juneiro 1810.-Vid.
.Alv. 28 A úril 1S09. infra. Suspendeu-se, e
porque o rl'crulamenlo ordenado peja Carl.
Reg. 1 S lembro supra. Av; 30 Janeiro
1809. Mandou-se que se fizesse ccrn grande
circumsp cção nos logares em que a agri
cultura e arles necessitassem de bracos. Alv.
28 Abril 1809, ~ .4.-Vid. Av. !J 'Olltabro
1810, in{ra. Farão isenlos do recrulamento
os boa ens casados, os irmãos de orphãas
que livessem a seu cargo a subsislencia e
educação delles; o filho unico de lavrador,
ou um á sua escolha, quando houvesse mais
de um cullivando lerras proprias, aforadas
ou arrendada. Re .27 Julho 1809, e Porl.
27 Setembro 1824. (Rrpe1't. Cunh. Mat.
Recrula XVlJ.)- ido Porto 111st,·. 10 Julho
1822, § ti illfi"a. Os coroneis mestres de
campo e capitães m6res não devião con
sen til' nos seus dislriclos deserloI' algum de
outro ref.\imenlo, nem ainda da queIJe de que
:mles de serem regimenLados se houvessem
ausenlndo dus seus dislriclos para se refu
giarem em oulros, com o fim de não serem
alislados.- Vid. P,'ov. 5 Marçe 1810. (Re
pc,'t. cit. f/e,·b. Recruta 1 S 4.) Recrula
mento d~ mancebos brancos não de,ia ser
feilo por pretos.-Vid. P,'etos. Provo 5 Maio
1810. Recrulamento de vadios, e engaja
mento de volunLarios mandou-se eO'ectivar
em Minas, bem que a lavoura, mineração e
induslria sofrr~ssem. A,r. !J Outubro 1810.
- Vid. Av. 2 JUl1ho 1817, infl'a. Ordenou
se dos aprendiz s da impressão regia que
della sahissem antes do lempo devido. Av.
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6 Fevereiro 1811. (CoU. Nab.) Dene são
isentos os estudantes que apresentarem' at
testados de frequencia e aproveilamenlo.
Vid. 8 Julho c 20 Agosto 1811 e Porto 6
Novembro 1824. (RtJJr1't. Cunho Mat. Re
crutas XVI!.) Off, 16 Setembro 1817. (Coit.
N ob.)-Vid. P01't. 111st1'. 18 Julho 1822, §
U, infra, Delle forão isentos os thesourei
ros menores da bulia da cruzada. Port. 25
Setembro 1811. (B. Canl. Ext,·. 1.) Forão
isentos do recrulamenlo para milicias os
bacbareis. Ord. do dia 13 Outubro 1811.
(B. CanI. cit,) Recrutas em Porlngal s6 pe~

millio-se fossem presos denlro das igrejas,
depois de esgotados os meios declarados no
Alv. 15 Dezembro 1809, § 11,12, fi, aDeste
caso com certas contemplações para com a
igreja drntro da qual nunca sel'ião amar
rados. Ord. do dia 5 Dezembro 1811. (B.
Carll. cit.) DelJe forão i~entos os ilhéos dos
AçOTes e seus filhos vin dos por diligencia
do inlendente geral da policia. Dec. 16 Fe
vereiro 1813. Provo 25 dilo. E os fabricantes
das cartas de jogar, do Rio de Janeiro.
Dec. 10 Março 1813. E os alumnos de aula
de educação na vilJa de S. João do Rio das
Mortes em Minas. Av. 3 Dezembro 1813.
Determinou-se fossem recrulados para os
corpos de 2. a linha todos os individuos na
cionaes ou naturalisados, que tivessem ser
vido nas tropas de L' linha, e se achassem
comprehendidos entre a idade de 16 a 36
annos inclusive, í.tmdo pelo menos 57 pol
legadas porluguezas de altura, e com que
condições mais.-Vid. Insh·. 29 Outub,'o
1816. (Repert. Cunho Mat. Recruta para 2.
linha e § 1 a 13.) Excilárão-se as ordem
para não serem recrutados os conduclores
de viveres e mais generos vindos de S. Paulo
e Minas. Av. 2 Junho 18á7.-Vid. P01·t.
11 Fene"ei1'o 1822, intra. Sobre serem isen
tos de serviço mililar involuntario os con
tracladores de rendas e seus socios, e
aquelles a quem passassem conlractos.
Vid. Dizimas. Res. 18 Setembro 1817 elc.
011'. 23 Setembro 1817. (CoU. Nab.) Delle
forão isenlos os criados empregados em pos
tas privilegiadas para Santa Cruz e Quinta da
Boa Visla. Dec. Obrig.10utuhro 1818. (CoU.
Nab.) Ordenou-se que os que assentassem
voluntariamente praça desta data em diante
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até o fim de Junho, senissem 56 3 annos.
Dec. 30 Janeiro 1822, amrl., e como.
Vid. Porto lnst1'. 10 Julho 1822, il/fru. Para
se desvanecer o receio que tinhão do recru
tamento 05 condudores de gado e viveres.
Porto 11. Fevereiro 1822. Ordenou-se que os
que voluntariamente assenlarem praça na
brip;ada de marinha desta data até fim de
Outubro servissem só 3 annos. Dec. 8 Maio
1822. Regulou-se o syslema- de recruta
mento para as 3 linhas, fixand'o quaes os
individuos a el1e subjeitos, quaes os isentos.
Porlo Tnslr. 10 Julho 1822. Os individuas
que voluntariamente assentassem praça na
artilharia de linha de flantos da data deste
em diante alé fim de Novembro determi
n ou -se ~ervissem só 3 annos. Dec. 8 Setem
bru 1822. Mandou-se passar para a 2. alinha
os hOIDl'ns que sendo a esla peltencentes
farão .distados nas ordenanças. Porto 29
Janeiro 1823. (Repel't. Cunho jJlat. Recruta
II n. o 1.) Mandou-se não alistar na 2." linLa
e ordenanças e guarda civica individuos
proprios para a 1. a linha. Porto 6 Fevereiro
1823. Aos recruLas quando assentão praça,
além da roupa de quartel, dá-se esteira e
manta para dormirem. Provo Doc. 10 Abril
1.823, § 9,-Vid . ..411. 52, 22 Julho 184!l
etc. infra. Deposito gel'al de recrutas creou
se, e com que organisação e disciplina,
regulando, se o assenl3menlo de praça e for
necimento etc.-Vid. Deposito. Dec. Instr.
22 Fevereiro 1823 etc. (O da côrte reorga
nisou-se, e como. Dec. PJ. 485, 26 Novem
bro 181.6. Av. 29 Dezembro 1846 etc. Exi
gia-se relaçflO dos negociantes matriculados.
para á vista deJla serem dispensados do re
crutamenlo os seus caixeiros. PorL 7 Março
1823. (Repe1't. Cunho Jl.lat. II n.O 5.) Con
forme o Dec. 13 Maio 1808, os milicianos
que fossem recrutados para 1.' linha erão
reputados voluntarioso Porl.loJunho 1823.
(Repe1't. cito Recruta XV.) Os milicianos im
propri<tmenle alistados e que estivessm félf
dados ou não subsistissem de bonesta e legal
industria erão recrulaveis pelas lnstr. 10
Julho 1822, S 5 supra.- Vid. P01't. 16
Junho 1823 e Porto 29 Novembro 1828.
(Rrpm't. cito Recruta XVII art. 5.) Mandou
se passar pôra a 1..' linha os iJle~almente

alistados na 2. a Porl. 16 Junho i823. Purt.
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23 De7rmbro 1823. (Rrpc1't. cito Recrula II
D.· 1.) PI'rmitli o·~e que os milici:m(ls recru
tados para 1." lillha dessem um homt::m por
si, que nâo ('slivesse subjrito ao recruta
m €O lo; dI clarDndo que niio obstanle de
veH'm 51.'1 l"ir na 2.' linha aqnelJes que ti
vessem baiJ(a na 1.a , I1carião comturlo dis
pensa dos desta ol>rigação aqueJles que tendo
servido na 2." liniJa passassem ao serviço
da 1. a Porto 28 Junho 1823. Porto 25 Ou
tubro 1823. Porl. 12 Jlnemlllo 18236
ParI. 23 Dezenlbro 1824, (Repel't. cit. Re
cruta II n. o 2,)-Vi <1. P01't. ..... Fel'el'eiro
1821" in(Tu.) Mandou-se pôr' pm nbservancia )/
as instrucções de 10 Julho de 1822 supra.
PorL 12 Julho 1H23. (R'pe1't. cito Recruta
II n. o 3.) Perdoado foi um réo com a con-
dição deaSSl'nl[,rpraça. lJec. 28Julbo1823.
(Coll. Nub.) Mililares que tivessem delin-
quido <lnles de assentar praça não podião
em laes deliclos gozar do privilegio do fôro
para serem julgados em conselho de guerra,
visto a determinaçiio de 31 Maio 1777. Res.
30 Agoslo 1823. (Coil. Nab.) Recrutamento
na provincia de S. Pedro mandou-se fosse
feito com suavidade em allenção áagricultura
e criação do gado. Porto 2 Ouluoro 1823.
(Repert. Cunho Mat. Recruta II n. o 4.) Recru
tamento passou aos presidentes de provincia
compelir fazer á -requisição molivada do
commandante militar. - Vid. P1'csidente. Lei
20 Outubro 1823, art. 3f.-Vid. P1'OV. 27
Maio 1829, intra. Declarou-se o art. 9, 10.
Instr. 10 Julho 1822 supra relalivamente á
isenção dos tropeiros, boiadeiro~, mestres
de officio, e direclores de obras, pescadores
e cunduclores de porcos e boleeiros. Porto
Circo 7 Janeiro 1821,. Declarnu-se que os
recrutas logo que fussem destinados para
-os corpos da cÔrte, seguissem para o depo-
sito geral, e que fossem isentos aqueIles que
tivessem faltas de dentes, de um dedo na
mão direita, ou do olho esquerdo. sendo
alistados os dous primeiros na arlilharia
de pé ou a cavallo, e os ultimos em qual-
quer dos corpos de linha. Porto 7 Janeiro
182h. (Rlpe1't. Cunh. Mat. Recrula XXI.)-
Vid. Av. i Dezembro 1835, infi'a. Recru-
tados Dão são os officiaes publicos. confor-
me Lei 15 Maio 1.574 e immensas ordens.
Porto 15 Janeiro 1824. (Repert. cito Recruta
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XXII.) Prohihio-se a ubstituiç:ío (conforme
Porl. 28Junho 1823) de soldados por libertos
prelos. PorL. .... Fevereiro 1824. (R"pel·t.
cito Recruta XIX.) Ordenou-se que as pes
soa illegahnente recrutada fossem embol
sadas pelos recrutadores de loda' as des
pezas que fizessem, acontecendo oulro tanto
a respeito da fllzenda publica; confurme a
Res. 1 Outubro 176.4. Porlo 20 Fevf'reiro
1824. (Repel·t. cito Recruta X 'lH.) Prohi
hio- e que se assen lasse praça a Jil1ertos em
log r de quaesCJller soldados. Porto 26 Fe·
v reiro 1824. (Repel·t. cito Rect'l1 ta XX VI.)
Recommendou-se o melbol' tratamento com
os recrutas qne viessem para o Hio de Ja
neiro, estranhando virem agrilhoados e
dar se-lbes de comer de 2& em "2á horas.
Parlo 19 Março. Porto 22 Maio 182/,. (Re
pel·t. cil. Recl'Ula XXX.) Iniciativa sobre
recrutamenlo é privaliva da call1flra dos de
putados. Consto art. 36, S 3. Isenção de
recrutamento concedido por POrl. 23 Fe
vereiro 1823, a alumnos de aula particular
de latim 00 Hio de Janeiro amplio1l-se aos
das mais anlas pnbli-cas, e como. Por\. 30
Março 1.824. (CoU. Nab.) 1andou-se não
assenlin' praça de voluntarios a homens
pretos ou de côr, sem qn. provas 'eu) f'rem
livres. Porl. 26 Abril 1824. (Rl'pfl't. CUllh.
Mal. Rccl'l!lla XXIV.) -\lterou- e o art. 17
da Inslr. 10 JulhG 1822 supra, mandando
abonar a quantia de 100 réis diflrins, laDtr)
aos recrulas corno aos seus conduclores. e
islo duranle o tempo do aclual rocrnta-'
menlo, dev orlo para o foluro ser s6 80 réis.
Porl. 10 Junho 1824, (Repel't. cito Recrnta
X II ael. 17.) Delle forão isentos os cai
xeiro.s e empregados da fahrica du est:IlD
paria e papell'lD Andal'ahy na côr1e. Res.
1," 12 Junho 1824. (CoU. Nab.) Convidá
l'ão-se volonlarios, e quaes, sob pena de
s rvirem seln vencimento algum como re
crutados, por 3 anno ,e com que excepções.
Dec. 2'1 Junho 1824. (CoU. Nab) Em
Campo mandou-se pelas rendas naciouaes
faler a de peza de condocção de recrotas
que eslava a cargo da comal'ca de S. Jo~o

da Barra. POl'I. 2." 10 Julho 182&. (CoU.
Nab.) O art. 6 das Inslr. :lO .Tulho 1822
upra conforme o art. 7 e stendo do mes

mo modo ao filho unico de viuva.-Vicio

RECRUTAMENTO

Pm't. '27 Sefemb,'o 182ft. (Rene/,t. Cunho iIlat.
Recrllta XVII art. 7.) Aos voluntarios de oito
e tr"'S annos r.1.~rão se concJ3.,sões, e <juaes,
Provo 2:i fevereiro 18·U>. Volnntari'ls li
herlos para o halalhão 11 d.' caçadures de
linha conçirlárã l-se com oh.·;"'aç'lo cip. ser
virf'Ol ".;-'nno~. Dec. t. olá J IIlho 1828.
"~ido P"I'Í. 27 Metio 18::!9 e D,c. 28 Setemb"o
1~2Ç), il/fra. 1~I1;.tlment para os ('orpos de
linha ~Io pxel'cito. podendo pscc.lher arma,
e cflm quI' VanIA~p.m mais. lhc. 2.° 14 .Jolho
1828. - Vir!. Prov. 27 ."tI"io 1.819 ... Dec. 28
Sl'telllbl'o 1829 infm. O dos lnrlio.- mandoll-se
fo,;se reilu rflr meio rle rp'luisil;ãll aos spus
rC\spe('1 ivo. ch\,fps. '2 Purt. 20 NtWf\Jn bl o 1828.
(CoU Nah.) A pll1\ siio sui,j"ilus llS sac1H'is
tães elAS rre~u.'ziFls_ Res. 29 Novpmhro 18:28.
(Rppe1't. CUlIh. Mot. R.'frutA XXXV.) fle
claroo flue o,; pre~idpnle:; devlão. ben1 como
os COIll.nand'lIlle' de armas, cumprir o que
a reslwito do l'ecrtlt'lmenlo e assenlamento
de praça a VOllllllal'ios é '1 cnrl'l um urrle
nado I)I'la Lui 20 Olltll!Jro 1. 23, arl. 31 e
Dec. 1á J Illho 182~ supra citado. Provo '27
M.lin 1~29. - Vid. Dec. R"I{. 293. 8 Maio
18'13, UI't. 9 infra; rnand.lll-se fical' sem
elf"ilo o I)p,c. 14 .Jlllhu 18~8 supra e vi
Kora r o r\p1:~ Maio 1808 cil., (T"e dptpnninou
o prazo de 8 :IOII"S para o serviçu dos volun
lari'l dand '-~e Ihp,s hltixa com,). Dec.28
S l"mbro 1829. - Vid. Res. 22 Agosto 1.831,
infra. I) ... clilroll-se que a I;ratificação do
Dec. 13 Mail} 180S cito só compelia aos vo
juntaI ios que declaras:iem dp,;er conlinuar
a s"I'vil'. Av. 22 Outubro 1829. Mandou-se
proceder a recl'utamento nus provincias
conforme as leis em \'igor, e lomando
pm considpr~'ção a quantidade de recrutas
já lirados de i.ll~um<ls províncias em flue o
recrulamenlo fôra pesado. Lei fixo 2á. No
vembro 18;~0, lut. 9.-Vid. D'i 30 Agosto
1831, aI-t. 3 in t,·a. 1)0 recrutamento forão
isenlos os elllpreF:aoos da typographia na
cional. Lei 7 [)e1.embro 1830, art. II. Con
forme o Oec. 13 Maio 1808 mandou-se pro
ceder, para que não houvesse nos C01'pOS

praças lorçarllls a servir sem obrigação. Av.
23 Maio 1831 (CoU. Nab.) Praças violen
tamente recruLadi.ls por terem excepção, e
qllaes e mandou demillir. Av. á.o 16 Julho
1831. (CoU. Nab.) Isentos forão do recrula- I
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mento para o exerci lo de linha os ~nardas

n:lcinnal~s, salvo a excepção do al'I. 1~0, S
1 art. 10. ~ 2.-Vid. Cum'das ditlls. Lei 18
Ago.to 11)31, arL 9. 10, § 2; 120, § 1.
Vid. CiTe. 20 Julho 1 36, infra. fiedu2.io-se
o lempo de serviço aos "otuntarios a 4, e
aos recl'ularills a fi aooos, tpudo, e como,
baixa findo o prazo. Re'. 22 Agosto 183 t ;
extensivo a todos que assenlassprn praça
daql1ella dala em diante. Res. 23 Oulubro
1832. Recrulampnlo manduu-seces ar desde
já, e só livesse III~ar quando a assembJéa
gel'al o aulnri~assp. Lei fix. 30 Agosto 1831,
art. ~.-Vid. Lri25 Agosto 1832, infra. De
1,500 hOLTIf'DS elll todo o impelio anlorisvu
se para rerorçar os corpos do exel'cilo, e
como ff'partiJlIs, Res. 9 Julho 1832; divi
didos os recrul,lS pdo Dec. 2& Julho Hl32.
Al1tol'isou-se para ompletar forças decre
tadas na fónua IAS leis, e como repnrlicio.
Lei fix. 25 Aposto 1332, art. H.-Vid. Lei
~8, 3 Setembro 1833, a1·t. 1, § 1, infra.
Mandou-sI' não admillir nos recl'ulalllt'lllos
individuos incnrriJ);ivei', ebrias ou c1e~LOo

rlllisados. Av. 27 Fevereiro 1833. § 1. Dis
pensados do reCl'utamento furão. e porque
tempo, e COln que excl'pçóes os povl)<ldures
de um e oulro lad\) da eslrada entre cid,lde
do Deslerro e ~illa de La!!;es em Santa Ca
tharina, Lei 2:Lo 12 A1l;o to 1833, al'I. &.
Autorisou-se coo!'!)! m ~ Lei cil. 25 A~osto
H,32, art. 11, Lei fixo 1.8.3 Setemuro 1833,
1. § l.-:-Vid. L"i:2./. o 22 Agosto 183.&, art.
1, § 1, infi·a. [Ião de~elD ser recrulados os
casados separ.. r1u:I de suas mulheres. sim
procurar-se cnllcilia·llls. Av. 26 Oulubro
1833. ClInlinll3 a rep,er-se pp,Ja Lei cil. 25
A""osLo 1832. 'Hl. 1 J •Lei fixo 21. o 22 A~(JSLO

18~4, ad. 1, § 1,-Vid. LeiH.o 26 Agosto
1835. (/I't. 4 ill(m. Mandou-se não recrular
os operarins das oHicinas do arsenal de
marinha. Av. 18 OULubro 183 'I. Os crimes
que violão a sttnlidade e religiusa obser
vancia do juramento pre tado com o aSSI'D
lamento de praça são mililares. Provo 20
Outubro 183.&, ~ 1. Aulorisnu·se cllnrorme
a Lei 25 AgosLo 1."32. em faha de cno lI'AC
lados, e como. Ld fixo 14. o 2(j Ap;uslo lI~:~ó,

art. &.-Vid. Lei 64, 6 Oulubro 1835, infra.
Livres do recrulameoto por ó annos forão
os Brasileiros empregados no serviço da
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companhia do Rio Doce, menos no caso de
guerra. Res. 23. 0 17 Setemhr 1835, art.
5. Recrutamento delerminou-,c só livesse
logar quando não houvcsse volllntarios, e
conforme as losb'. 10 Julho 1822 supra.
servindo os voluotarios um terco menos
de tempo dos recrutados, aul~risado o
governo a impôr penas, e quaes pelas
infracções dos regulamentos que fizessem
para execução. Lei 54, 6 Outo bro 1835;
executada pelos 2 Dec. e Tab, e lnslr. 2
Novembro 1.835. - Vid. Res. 38, 10 OulubTo
1836, infra. Ordenou-se que na fÓl'ma das
cito lnsl!'. as pl'ssoas que quizes em volun
tariamente servir assignassem termo, e qual
perante qualquer juiz de paz. Circ, !J No
vembro 1835. Fiador á pessoa e justificação
se mandou admiltil' aos presos para recru
tamento que quizessem juslificar isenção
das mencionadas nas loslr. 10 Julho 1822
cit., por não dever-se executar a lei com
alropeJlaçflo de suas garantias. Av. 25 No
vembro 1835. Declarou-se ler cessado o
effeilo da Purt. 7 Janeiro 1824 supra, que
iolendêra as lnstr. lO Julho 1822 que só
devião ser lidas em visla. Av. 1 Dezembro
1835. A recrutas em Minas se mandou abo
Dar quanlia que se julgasse necessaria, por
ser escassa a diaria de 60 réis fixada nas
lnstr. 10 Julho 1822. Av. 7 Dezembro 1835.
As pesqui7.:lS a respeito das pessoas que
eslão no caso de ser recruladas devem pre
ceder ao acto da prisão. pois nenhuma
vanlagem publica senão violencia particular
resulla de se prenderem os isentos pur lei.
Av. 18 Janeiro 1836. Voluntario que Len
do-se oflerecic.lo e assignado lermo recusa
marchar para a côrte deve se.. onslran
gido, do mesmo modo que se pralica com
os recrutados. Av. 26 Março 18.36. Findo
o prazo das lnslr., os volunlarios que se
apre 'eotarem considerão-se rccrutados.e por
isso sem as vantagens áquelles concedidas.
Av. 8 Abril 1836. Ao presidenle da pro
vincia ~ Minas declarou-se que a remessa
de recrutHs p<lra artilharia da marinha
devia ser feita separadamenLe da dos para o
exercito. Av. 8 Abril 1836. Volunlarios que
se apresenlarem drpois do prazo, admit
tem-se. uma vez que estejão iEentos do re~

crutamento conforme as lnstr. lO Julho
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1822, vencendo porém meio solrlo e não a
gratificação de ÔO:fj) ; os inclividuos de que
trata o 3rl. 3, á. fi ncionadu no art. &'
Lei 26 Agosto 1835, que -e Apresentarem
findo o prazn cnm qne vaot3gens serião re
cebidos. Av. 11 Maio 1836. A' vista do Dec. 2
Novembro 1835 os voluntarios que se apre·
sentarem finJo o prazo comiclerão-se como
recrutas, salvo provando a impossibilidade
em que se achárão; sendo aceitos como
voluntarios, quando estiverem em certas
cil'cumstancias, e quaes, e com que van
tagens e obrip;ação de servir por _quanto
tempo. Av. 28 Maio 1836. Inreriores e os
individuos qne obliverem ou estiverem nas
circuOlslnncias de uhler bnix:!, que se o[e
recem voluntarios, eslão 00 caso de apro
veitar-se do § 3. art. 1 Der. 2 Novembro
1835. Av. 2 J ulbo 1836. Guardas naciooaes
guaes são subjeitos ao recrutamento, não
tendo algumas das excepções das lnstr. 10
Julho 1822. Circo 20 Julho 183(t - Vid.
Av. I, Maio 18H, infra. Continuou a ser
regulado pela Lei 64., 6 Outubro 1835
supra. Lei fixo 38, 10 Outubro 1836, art. 1.
S 1.-Vid. Lei 65,29 Agosto 1837, in·
(m. Annullou-se lei provincial da Parabyba
ácerca de recrutamento. Lei 39. 10 Outubro
183ô.-Vid. Av. 27 Março 1860, infi'a. Re
crutas não necessitflO jurclr bandeiras para
seremcunsiderados 'oldados, por isso aherto
o assento de praça são castigados. e corno,
si se recusão a pre tal' jurnmento. Av. 10
Outubro 1836. - Vicio Av. 26 Setemb,'o
1.852, infra. O urt. 9 lnstr. 10 Julho 1822,
não isenta lo recrutamento os pescadores
que empregflO mal e pouco tempo na pesca.
A'!.. J Novembro 1836.-Vid. Av. 26 No
vemb,'o 1850, infra. Na provincia do Rio de
Janeiro mandou-se abonar 40:fj) mensaes a
officiaes encarregados do recrutamento,
revo~. Av. 30 Janeiro p. p. que fix' ra á:fj)
de cada recruta. Av. 22 Maio 1837. Auto
risou-se de cidadãos entre 18 e 35 annos,
ainda guardas nacionaes, não.tendo isenção
das Inst. 10 Julho 1822, podendo os recru
lados dar em seu logar subsLituto idoneos,
ou e quando /,OO:j/) réis, applicavel a ajuste
de voluntarios, accumulando os substitutos
o l mpo de serviço. e como. Lei fixo &5, 29
Agosto 1837.-Vid, Lei tiS. 28 Setemb,'o
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1837, art. 2 etc. infra. Mandou-se que con·
forme o art. 1 da Lei 29 Agosto 1837 supra,
só se recrutassem dus guardas nllcionaes os
que se recusassem ao seniço para que
fossem chamados 2A\'. 22. Av. 23 Setembro
1837. As disposições do Dec. 2 Novembro
1835, al't, 1 na parte que marca 15 dias
para aceitação de voluntarios foi revogada,
admiLLindo-se sempre que se apresentem.
Av. 3.° 22 Setembro 1837. Autorisacão
para recrutar conforme as leis existen'tes
continuou e para enp;ajar, e corno. Lei 68,
fixo 28 Setembro 1837t art. 2,3, !t.-Vid.
Lei 1,2, 20 Seternbl'o 1838, m·t, 1, § á etc.
infra. Recrubldos determinou-se fos:lem
servindo por 2 annos os guardas nacionaes
designaJos pal'a destacamento em defesa de
praças, eostas e fronteiras, e que recnsas
sem marchal', não tendo impossibilidade

. physica. Res. 79, 9 Outubro 1837, art. 3,
executo pelo Dec. 15 Outubro 1837, art. 11.
Recrutamento nos districtos mais remotos
do municipio da côrle commelteu-se a com
mandantes das guardas nacionaes. Av. 11
Outubro 1837. Mandou-se quecmquanlo não
se completasse a força decretada se admito
tissem voluntarios, ainda depois de encerra
do o r,razo, tendo a vantagem de servirem
4 aonos; decretou-se isenção de recruta
mento aos guardas nacionaes das capitaes
que continuassem a prestar o serviço de
guarnição; regulou-se a maneira de sub
stituição de recrutado mediante os &00:fj)
ficando em vigor as disposições das Inst.
1.0 Julho 1822 e Dec. 2 Novembro 1835 no
que não fôrem alleradas pelo presente. Dec.
13 Outubro 1837. Do recrutamento não são
excluidos os crioulos. Av. 3 Novembro 1837.
Na provincia do Rio de Janeiro approvou-se
que as collectorias fornecessem fundos ne
cessarios para sustento dos recrutas até
chegarem á côrte. 2 Av. 7 Novembro 1837.
Ord. 10 dito. Dp.c1arou-se illegal na Para
hyba gratiucação e cavalgadura a official, a
titulo de ajudar o ensino dos recrutas que
na fórma do Dec. 13 Outubro devião mar
char para o deposito de Santa Catharina.
Av. 1ft Jovembro 1837, § 2. Autorisou-se
em circumstancias extraordinarias, engaja
mento de estrangeiros até que numel'o, e co
mo organisados com o premio de concessão
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oe terras; e a recrutar e engajar conforme a
Lei 29 Agosto 1837, supra. Lei fixo .&2, 20
Setembro 1838, art.1, SA. 6. - Vid. Lei 85,
26 Setemb,'o 1839, inf1·a. No municipio da
côrte mandou-se fazer pelo commandante
de permanentes e pedeslres. Av. 27 Maio
1839. (JOl'Il.' i23,) Autorisou-se conforme o
dispo,to na Lei .&2, 20 Se lembro 1838. Lei
fixo 85, 26 Setembro 1838~ art. 6. - Vid.
Lei 1h9, 27 Âgosto 1840, infra. Condições
para o engajamento dos estrangeiros dé
rão-se. Av. 5 Outubro 1839. (Jom. 246.)
Recrutamento não podem as 3ssembléas
provinciaes decretar. Av. 27 Março 1840.
(J01'n. 86.) Av. 21 Maio 1842. (Jorn. 147.)
Av. 160, 31 Maio 1842. Recrulamepto au
torisou-se regulado pelas disposições da Lei
29 Agoslo 1837 supra. Lei fixo 1li9, 27
Agosto 1840, 8rt. 5, 6.-Vid. Lei 190, 24
Agosto 1841, a1't. 4 etc. infi'a. Na côrte foi
encarregado aos juizes de paz, e como s.ob
a direcçr,o do chefe de policia pura com
pletar-se a força decretada na Lei 26 Se
temllro 1839 supra. Dec. lnst. 61, 23 Ja
neiro 18/11. Recrutamento em conformi
dade das lnst. 10Julho 1,822. Lei 60ulubro
1.835, 29 Agosto 1837 mandadas observar
pelo art. 6 Lei 26 Setembro 1839, foi en
carregado na côrLe aos officiaes militares e
commandantes da guarda nacional e com
mandanLe de permanentes sob direcção do
cbefe de policia, e nas provincias aos da
guarda nacional e officiaes e p-essoas que os
presid.enles nomeassem, sob direcção dos
ch~fes dilos. Dec. lnstr. 73,6 Abril 18lJ1.
Recrutamento de guardas nacionaes man
dou -se na côrte não fazer, sem constar na
secretaria da guerra estarem em taes cir
éumstancias: Av. 4 Maio18LJ1. (10m. 119.)
Vid. Av. 22 Junho 1844, inf1'a. Autorisou-se
volunLario e forcado conforme a Lei 29
.Agost'Ü 1837 me-dos na parte em que exime
o recrutado de serviço medianle a quantia
de lJOO:tf;J 1's., servindo os volunlarios 6 e

- os recrutados 8 annos. Lei fixo 190, 2.4
Agosto 1841, art. 4, 5.-Vid. Lei 282, 2!
Maio 18lJ3, Q1't. 2 etc. i'l1f1·a. Por molivt de
recrulamenlo não ba lagar habeas corpus.
Av. 9 SeLembro 18M. (Jm'n. 2M,.) Av. 83,
20 Outubro 1843. Presos para recrutamento
recelhidos á~ cadêas serão postos em lagar

IV
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separado sem communicação com os pro
nunciados e criminosos. Reg. 120, 31 Ja·
neiro 18h2, art. 149. Achando-se algum
escravo com praça no exercito como se
deverá proceder. Av. 18.°21 Fevereiro 1842.
-Vid. 13 Mm'ço 18lJ5, infi·a. Declarou-se
como serião feitas despezas com elle nas
provincias em que não houves's~ commis
sarios fiscaes. Ord. 6 Abril 18á2. (I01'n.
108.) Sobre recrulas que se tivesse de re
meHeI' para a côrte recommendou-se exe
cução da Circo 30 Junho e Av. 30 Oulubro
1841. Av. 1 Julho 18á2. (Jom. 212.)
IsenLos do serviço do exercito forão os vo
luntarias que servirem no corpo municipal
permanenle da côrte 6 annos conseculivos,
e como. Dec. Reg. 191, 1. Julho 1842; art.
6. Derão-se instrucções para o recrulamento
nas provincias de S. Paulo e Mina , confor
me as InsLr. 10 Julho 1822. Lei 6 Outubro
1835 e Lei 29 Agosto 1837, mandadas
observar pelo art. -6 Lei 26 Setembro 1839
supra. Dec. Instr. 211., 6 Agost.o 1842. De
terminou-se o que se deverá praticar com
os desertores dos corpos policiaes, quando
fôrem assentar praça de voluntarios nos
corpos do exercito. Av. 120, 25 OuLubro
1842. Aulorisou-se o commalldante de
armas da côrte para mandar fOl'necer pelo
arsenal de guerra as requisições dos dos
corpos, depositas de recrulas eLe. que
{ôrem deLerminadas pOl' lei. - Vid. Deposito.
Av. 1.°2 Janeiro 1843. Ordenar a baixa ás
praças voluDtarias, que tendo conclui do seu
tempo a requererem, apresentando a cau
lella, incumbe aos commaodantes de armas.
Dec. Reg. 293, 8 Maio 1843, art. 7. (-Vid.
Baixa. Av. 14 Maio 1844 etc.) Recruta
mento s6 poderá ter logar por ordem e
direcção do presidente de provincia, que
·remeLterá os recrutas ao commandanLe de
armas, qne procederá, como, quando os re
çrulados livflrem defeilos pbysicos oumoraes
ou motivos que os inbabilitem para o servi
~o; e receberá osvoluntarios. Dec. R g.293,
8 Maio 1843. art. 9. O dito commaodante
requisitará, e como RO presid.enLe da pro
vincia as ordens e providencias que ncc~s

~jLar sobre recrutamentoA Dec. 29.3. cit.
art. 9. Continuou aulorisação para faz:el'-se'
da mesQla ma1leira estabelecida na Lei

50



( 3~4 )

RECRUTAMENTO

190.24 Agost018H supra. Lei 282. fix. 2&
Maio 1843, 3rt. 2, 3.-Vid. Lei Mi. 6
J'J!larço 18h5, art. 2 etc. infra. Do numero
de recrulas e da despeza feita com o recru
tamenlo ordenou-se enviassem os presi
dellte de provincia lislas. e quaes, e em que
prazos. Circo 5 Outubro 1%3. (Jom.315.)
Onde se devem recolher as multas comi
nadas pelas Instr. 6 Agoslo 1842, art. 8,
3IJS que occullão recrulas. Av. 9 Oulubro
181,3. (Jorll. 315.) Por apprehensão de re
crutas só os officiaes subalternos lem gl'a
tiflcação. Av, 18 Março 18h4. (Jorn.94.)
R crulados podem ser os guardas nacio
nues não provando ter motivo de isenção
legal. Av. 22 Junho 184.&. (.10m. 177.)
Vicl. Av. 7 J aneÍ1'o 18M> etc. ínf7·a. Recl'Utas
logo que assentem praça serão abonados
pelas caixas de fundo de fardamento do seu
corpo, e por uma só vez, dos generos mar
cndos na lab. de 23 Abril 1833. Av. 52.22
Julho 18~14. Provo 77, 9 Setembro 184h.
Vid. Av. 67,27 Fevereiro 1ó52. infra. Pre·
8idcnles de cerlas provincias, e ql1aes forão
autorisados para mandar fl:lrnecer aos re
Cl'lltas alguma roupa, consistindo em calça
e camisa s6mente para evitar a nudez,
sendo necessario. Circo 55, 27 Julho 1844.
excito por Circo 69, 17 Julho 1Sh6.-Vid.
Cil·c. II Maio 18501 il1f7'a. Despeza com re,
cl'ulamenlo em annos élnteriores mandou-se
eQl liquidação de contas abonar aos exac
tores da fazeuda em J\!linas. Ord. 2h Outu
bro 18Lih. (J01'l1. 296.) A presidentes de
pr vincia , e quaes mandou-se proceder no
l'ecrutamento de 3000 praças em proporção
a s deputados á assembléa geral. Circo 26
Outubro 1811h. ('J01'1l. 302.) Recrutas a
Lerdo dos vapores da companhia de pa
quple;;, mediante qne providencias serão
1'e 'ebido , pnra serem conduzidos á côrte.
Av. 3 Dezembro 18M. (Jom.332.)-Vid.
AI. 111stl'. 190, 29 Olltab,'o 1850, infra.
Ao pr iII nle da p,'oviocia do Rio de Ja
neil'o ordenou-se que fizesse acompanhar
de 1I0la, e qual os recrutas que enviasse ao
qualleJ g lH~r< I. Av. 7 Janeiro 18.45. (Jom.
~llppl. 20.) O simples faelo de estar alistado
gU31'da nacional não é isenção do recruta
m 010 eslabel cicia por lei. Av. 7 Janeiro
f8l15. (Jom. Sllppl. 20.) Av. 2 Março 18.45.
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(JOI'n. 96.)-Vid. Av. 25 Jalleú'o 184.8,
intra. Baixa de praça, ainda que veriGcada
devem os presiJentes de provincia conceder
a individuas que por documentos valiosos
mostrarem não ser recrutavels. Circo 13.0

7 Feverelro 1.8ll5. Estrangeiro qne occul
tando esta qualidade voLun lariamente 3S

senta praça e depois delinque deve ser jul
gado pelos respectivos tribunaes militares
competentes. Res. de Cons. em Av. i5
Fevereiro 18l15. (Jom. Sappl. 69.) Mandou
se fossem vaccinados todos os recrutas.
Circo 6 Março 18M>. (Jom. Sllppl. 99.)
Alltorisou-se na fórma d" Lei 282, 2ft Maio
18/'3, art. 2, 3 supra. Lei fix. 341, 6 Março
1845, ad. 2, 3.-Vid. Res. 498. ~7 Julho
18á8, a1't. 2 etc. illf7'a. Escravo recrutado
que negava escravidão sendo reclamado por
senhor mandou-se tivesse baixa e fosse
entregue á disposição do U1inisterio da jus
tiça a curador que por eUe advogasse. Av.
13 Março 1845. (J01'11. 119.) Isenlas c10 re
crutamento são as pessoas empregadas no
serviço das fabricas de tecidos de algodão
no imperio. Res. 386. 8 Aj1;osto 18h6; exe
cutada pejo Dec. Reg. h94, 1.3 Janeiro
1847, art. 3, lJ, 5, 6. Presidentes e com
mandantes de armas das provincias não
remelterâõ para seu destino recrutas per
tencentes ao exercito sem havê-los man
dado vaccinar com proveito. Dec. Reg.
A64. 17 Agosto 1846, art. 39. - Vid. Ci're.
4 Maio 1850, intra. Recrulamento suspen
de-se em todo o imperio por 3 mezes, a
saber, nos 60 dias anleriores e 30 posleriores
ao dia da eleição primaria.-Vid. Eleições.
Lei 387, 19 Agosto 1846, art. 108, expl.
por Av. 107, 108, 6 Selembro 1848. Av. 31
Maio 1849. (Dia?'. 8123.) Do recrutamento
farão isentos os sachristas da imperial ca
pella que se achassem em e1fectivo serviço.
2 Av. 6 Novembro 1846. (G(,/'%. 0IT. no,
vol. 1.) Mandou-se activar o recrutamento.
Circo 23 Dezembro 18M. (Gaz. Olf. 106,
vol. 1.) Recrutas que tivessem offieio man
dou-se assentassem praça nas companhias
de artífices do arsenal de guerra da côrte.
Av. 7 Junho 1847. (Gu::. OU'. 38, vol. 2.)
Recrutas que eslejão habituados á vida do
mar pedio-se fossem remettidos ao arsenal
de marinha, olferecida reciprocidade. AVtj
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12 Jnlho 18á7. (Gaz. Olf. 62, vol. 2.) Av.
15 dilo. (Gaz. cito 66.) Av. 20 dito. (Gaz.
eit. 69.) Av. 30 Setembro 18á7. (Gaz. cito
126.) Mappa mensal dos recrutas apurados
nas provincias remelteráõ os presidentes, á
secretaria da guerra. Circo 9 Dezembro
18l17. (Gaz. Olf. 186, vol. 2.) Declarou-se
só competirem vencimentos de 1.' classe a
um major graduado emquaoto estivesse em
exercicio de encarregado do recrutamento.
Av. á Janeiro 18/,8. (Gaz. Off. 6, vol. 3.)
Baixa se mandou dar a gULll'da nacional re
crutado, reclamado pelo ministro dajustiça.
Av. 25 Janeiro 1.848. (Gaz. Off. 24, vol. 3.)
-Vid. Lei 602,19 Setembro 1850, aTt. 133,
infTa. Os engajament'ls de praças que ti
vessem acabado o seu Lempo mandou-se não
fosse por menos de um anno. Av. 10 Maio
1848. (Gaz. Of!. 1.16, vol. 3.) Declarou-se
poder ler logar por qualquer tempo superior
3 2 annos. Av. 12 Se Lembro 18áS. (COl·.
111 el'c. 26:l, 1.°) Mandou-se declarar aos olli·
ciaes encarregados do recrutamento na
côl'le não attendessem ás cerLidões de ma
tricula concedidas a alumnos paisanos da
escola militar. Av. 11 Julho 1868. (Gaz.
Off. 155, vol. 3.)-Vid. Av. 9 Julho 1869,
infra. Continuou antorisação para recru
tamento voluntario e forcado, conforme
Lei 29 AgosLo 1837, sendo', e como distri
buido o recrutamento pelas províncias.
Res. fixo 498, 27 Julho 1868, art. 2, 3, 6.
-Vid. Lei 514, infi·a. Foi o governo autori
sado a dar200tit> cadaa engajéldo e a regular
o m do pratico do engajamento. Lei 514,
28 Outubro 1848, arl. 6, § 21, para cuja
execução. Dec. Reg. 562, 1.8 Novembro
1868.-Vid. Res. 5á2, 211Jllaio1850, infra.
No recrutamento mandon-se empregar só
officiaes da 3.· classe ou reformados. Circo
143} 15 Novcmbro 1848. RecruLas quando
se apurassem devem ser examinados, para
que se não recrulem individuas incapazes
do servico militar. Av. 1 Dezembro -18lJ8.
(Diar. 7964.) - Vid. Circo 4 Maio 1850,
infra. Esclarecimen tos derão-se ao Reg. 18
NovembrÇ> soure arbitrio dos presidenLes
quanto ao premio dado aos engajados. e
reengajamenlos, e prazos. Av. 9 Fevereiro
1849. (Dia1·. 8018.) Declarou-se que os om
ciélCS do corpo de arLifices não podem ser
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j~Il<llados aos dos deposilos de recrutaS..h.
16 Fevereiro 18á9. (Dim'. 8038.) Officiaes do
deposito de recrnLas vencem etap . Circ.62,
8 Março 18á9. p'raticantes do' navios mer
canLes forão i cntos do recrlltamenlo, e
quando. Av. 20 Março 18h9. (Dio/·. 8067.)
Av. 12 bril 1849. (Diar. 8071.) Baixa se
mandou d"r a sargento do deposito de re
crutas na côrte aceitando sul1slil.nto o[e
reciclo paI a servir o tempo qu.e f:-dtava. Av.
2 Maio 18119 (Dia?'. 81.22); a soldadn de
fuzileiros. Av. 28 Janeiro 1851. (Dia./'.
8621.) - Vid. Gil·c. 11 Setemb,'o 1351,
infra. Ordenou-se na côrLe gne os iO'lruc
tores não castignssem nem trnlasse 11 aspe
ramenLe os recrutas que não el:ecutas~em

com promptidão a orclenança. Orei. dn dia
iU de 21 Maio 18Íl9. (Dia,'. dOS.) Pai
sanos alumnos da escola militar lnhahili
lados no exam rIe sutliciencia perrlem a
isenção do recl'uLamenLo. A,', 9,JuILII i8fJ9.
(Diar. 8155.) Declarou-se que o~ pedesLres
nã() se compl'ehendem nas ln. L. do Dec. 18
Novembro 1848 e ó os volllnlal'ios nos
corpos de linba. Av. 3 Ago lo 18M). (Diar.
8176.) Declarou-se que cerLo offil'ial en
canegado do recrulAmento eln Campos
receberia raçõ s de elape pela paga-Joria
das tropas da cOI·te c o 'soldo e !II is vau
la~ens pp]a collectoria. Ar. i 7 Setembro
i849. (Diar. 8215.) Os filhos dog c,)lonos
da colonia de S. Leopoldo pm S. Pedro do
8111 são suhjeitos ao recrula.mento. Av. 15
Janeiro 1850. RecolDUJenllou-se aos presi
dentes que os recrutas recebessem farda
mento e fossem iwmerlialaOlente vacci
nados. Circo 4 M=lio 18;;0, excit. quanto á
vaccina por Circo 255, 23 Dezembro 1850.
Determinou· e não fossem recrutados indi
viduos por qualql1er molivo i-cotos 011 in
c:lpazes do serviço. Circo 4 Maiu 1850. (Di(l1'.
8433.) Continuou en~ajameuto e recru
lamento conforme a Lei 2H AgosLo 1837.
Res. fixo 542, 21 M.aio 1850. art. 2, h,
conservo pela Res. 568, 2& J ullHl 1850,
art, 1.-Vid. Lei 615, 23 Agosto 1851, art.
2 infra:. Declarou-se não :.e deverem ad
mllLir a engajamento nos termos do Dec.
18 Novembro 1848, individuos menores de
18 e maiores de 35 annos. Circo 87, 29
Julho 1850. Av, 17 Março 1853. (Dial·. 82.)

50'
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Mandou-se aclivar, dando-se aos voluntarios
alé o mnimo do premio concedido pelo
Dec. 18 Novembro cito Circo 94, 7 Agosto
1850. Exigirão-se dos presidentes informa
ções sobre o engajamenLo de nacionaes e
MLrangeiros para o exercito concedendo
lhes lerras, além de ouiras vanLagens. Circo
110, 4 Setembro 1850. Guardas nacionaes
legalmente isenlos do recrutamento são
preferidos para officiaes inferiores deHas.
Vid. GUQ1'das nacionaes. Lei 602, 19 Setem
bro 1850, art. 47. Recrutados podem ser
individuas para corDetas da guarda nacional.
Verbo e Lei 602, cit. art. 79. Recrutados
serão os guardas nacionaes não tendo mo
tivo legal de isenção, que recusarem fazer
o serviço de corpos destacados que direita
menle lbes competir. Verb. e Lei 602, cito
art. 133.-Vid. Av. 3 Ab"il 1852, infra.
Engajar se mandou na côrte nacionaes ou
estrangeiros pelo tempo de .4 a 8 annos e
premio de 200:t/J, e como pago; sendo exa
minados Oi engajados pela JUDIa de saude~

e julgados aplos, dar-se 10:t/J de cada um
AO engajador. Av. 3 Oulubro 1850. (Diar.
8535.) Transporte de recrutas a bordo de
vapores da companhia de paquetes.-Vid.
Av. instr·. 190, 29 Olltubro 1850, a1't. 12.
Não é isencão de recrulamento ser malri
cuL3do com~ pescador na capilania do porto
si não exercer-se eífectivamente a pesca.
Av. 26 Novembro 1850. (Diar. 8610.) Or
denou-se viessem separadamenLe relacio
nados os recrutas remeuidos para o exerci lo
c marinha. Circo 219, 29 Novemhro 1850,
excito pela Circo 247, 10 Outubro 1851.
Declarou-se que nas previncias de Santa
Calharina e Espirito Santo podem conce
der-se terras aos ~ngajadores para o serviço
do exercito. Av•. 257, 27 Dezembro 1850.
Recommendou-se a observancia das ins
trucções de recrutamento, mandando punir
os seu infractores. Circo 17. 0 14 Janeiro
1851. Recrutas aggregados ou addidos a
carpes mencionão-se, e como nas obser
nções dos mappas mensaes dos presidentes
de provincia ao governo. Circo 5 Fevereiro
1851. (Dim'. 8625.) Derão-se instrucções
pel~s quaes se regulassem os officiaes enge.
n~elros na medição das terras que se dis
tnbuirem aos indivi6uOS engajados para o
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serviço do exercito. Av. Instr. 110, 18 Março
1851. Declarou-se que as gratificações aos
voluntarios devem ser correspondentes ao
soldo de soldado na arma em que se en
gajarem. Circ, 19 Agosto 1851. Circo 25
Agosto 1851. (Dim'. 8793.) Continuou au
torisação para engajar e recrutar confot'me
a Lei 29 Agosto 1837, com a limitação esta
belecida. Lei fixo 615, 23 Agosto 851,
art. 2, 4. -- Vid. Lei 6h8, 18 Agosto 1.852. '
al't. 2 etc. infra. Quando algum individuo
pretender dar baixa ofIerecendo substitutu,
deve-se aceitar ainda que esteja com praça.
uma vez que tenha completado o seu tempo.
Circo 11 Setembro 1851. (Dim'. 8796.)
Circo 237, 3 Outubro 1851.Recommendou
se aos presidentes não admiLlão engaja
ment.o de individuos que não tenhão boa
disposição physica. Circo 299, 23 Dezembro
1851. Prohibio-se àescontar aos voluo a
rios e engajados quanlia alguma para as
musicas dos seus corpos. Av. 2. 0 3 Janeiro
1852. Na enfermaria provisoria do deposito
de recrutas mandou· ~e observar o Reg. 17
Fevereiro 1832. Av. 17. 0 21 Janeiro 1852.
Declarou-se como se deverá abonar o far
damento aos recrutas do corpo de al,tifices
e aos do deposito, conforme a Tab. 8 Ja
neiro 1848 e 23 Abril 1823, e Av. 1.1 Agosto
1851. Av. 65~ 27 Fevereiro 1852. Baixa
se ordenou de praça do deposito na corte
por provar ser do 4." batalhão de guarda
nacional. Av. 3 ·Abri11852. (Dim'. 8969.)
Ordenou-se que apenas chegassem recrutas
para o exercito na côrte o commandante ue
armas o participasse ao do corpo muni
cipal para ir escolher os mais aptos até
completar 50. Av. 27 Abril 1852. (Dim·.
8996.) Isenção de recrutamento a pessoas
nacionaes empregadas na construcção e
costeio da estrada de ferro entre o municipio
da cÔrte e Minas e S. Paulo. Res. 641, 26
Junho 1852, art. 1. § 9; e aos da entre o
Recife de Pernambuco e Agua Preta. Dec.
1030, 7 Agosto 1852. Cond. 9, 10; e aos
da enlre cidade da Bahia e villa do Joazeiro
e Rio de S. Francisc9. Dec. 1299, 19 De·
zembro 1853, Cond. 9.' 10. 0 Aulorisação
para engajamento continuou conforme Lei
29 Agosto 1837, elevada a 6008 a quantia
que exime o recrutado do serviço. Lei fixo
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648, 18 Agosto 1852, art. 2, á.-Vid. Lei
715,19 Selemb1'o 1853, art. 2 infra. Recruta
desde que fô\' apurado para o serviço, posto
que não tenha assentado praça nem jurado
J)andeiras deve perceber todos os venci
mentos de soldado e ficar subjeito ás leis e
regulamentos militares. Resol. Couso em
Av. 25 Setembro 1852. (Dia?'. 9133.) Provo
5 Outubro 1852, (Día?'. 9tH, 91Jj2.) Praças
que do COI'PO municipal permanente da
côrte passarem para o exercito, segundo
estiverem ou não subjeitos ao recrutamento
que tempo servÍráõ. Av. 23 em Ord. do
dia 136, 26 Se lembro 1852. (Dio'l'. 9110.)

. Av. 23 Outubro 1852. (Dhl1'. 9129.) Re
Cl'U-taS como serão recebidos nos vapores da
companhia de navegação ent('e o Rio de Ja
neiro e Caravellas e intermenios. Dcc. 1065,
13 Novembro 1852, Cond. 5."; e nos da
entre Rio de Janeiro e cidu<le do Deslerro
em Santa Catharinu e intermedios. Dec.
1066, 13 Novembro 1852, Cand. 3.', e nos
da entre o Recife e Maceyó e Fortnleza. Dec.
1113, 3i Janeiro 1853, Cond. 7." Appro
vou-se regulamento que delermina o modo
pratico de distribuir-se o numero de re
crutas annualmente precisos para o serviço
do exercito. Dec. Reg. 1089, 1á Dezembro
1852 (revog., e como o art. 3 .pelo Dec.
U01, 10 Junho 1854. (Dím·. 166); e cor
rigido o art. 16. Av. 12 Junho 1854.. (Diar.
184.) Av. 6. 0 7 Janeiro 1853. Estabelecê
rão-se regras sobre os vencimentos das
praças de pret do exercito, incluidas as vo
luntarias, e condição em que ucão em
caso de ausencia, deserção e doença. Dec.
1112, 31 Janeiro 1853. Declarou-se que as
vantagens estabelecidas aos voluntarios pelo
Dec. 1089 supra sómente terião lagar com
a execução da lei respectiva do futuro
anno financeiro. Av. 14 Fevereiro 1853.
(Dim·. 52.) Declarou-se não ter direilo á
gra tificação de voluntario certo cabo que
substituira nas fileiras do exercito a volun
tario. Av. 125, 23 Maio 1853. Visto art. 2,
á. Lei 6.48, 18 Agosto 1852, cito e 16 Reg.
14 Novembro supra, o soldado veterano
que se contracta para continuar a servir
deve ter as vantagens concedidas aos volun
tarios. Av. 174, 1 Agosto 1853. Declarou
.se ao commandante de armas da côrte que
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em qUl\lquer tempo podia aceilar vaI untarias
eom as condições do art. 3 Reg. 14 Dezem
bro supra. Av. 1.89, 18 Agosto 1853. D rã0

se esclarecimenlos sobre o engnjamento de
praças de pret, que tiverem de ser cadetes,
em oonf rmidade do que dispõe o Reg. 14
Dezembro cito Av. 192, 19 Agosto 1853.
Autorisação para engajamento e recruta
mento continuou conforme a Lei 29 Agosto
1837 e Lei 6/'8, 18 Agosto 1851 supra. Lei
fixo 715, 19 Setembro 1853, art. 2.-Vid.
Lei 752, 15 Julho 185.4, art. 2. A.s gratifi
cações de voluntarios conforme o Dec. 20
Fevereiro 1840, e Dec. 18 Novembro 18.48
caem em exercício fiudo. Av. 26 Setembro
1853. (Dim·. 277.) Mandou-se observar ta
bella de distribuição de combustivel para
serviço de cozinha a bordo de navios da
armada com praças ou deslacadas ou que
destaquem (levando rações) ou recrutas,
ou etc. Av. Tab. 213.29 Setembro 1853.
Abrio-se credito supplemen lar de 200 contos
para as despezas do recrutamento e engflja
menlo no corrente exercicio. Dec. 1316,
30 Janeiro 185/,. (Diar. 35.) Determinou-se
que ás praças, cujo tempo de serviço findoul
no caso de continuarem no exercito sem
engajamento, se não abonem vantagens de
que já não gozão. Circo 11á, 3 Junho
1854. Marcou-se o numero de recrutas para
cada provincia durante o anno de 1854 a
1855. Circo 118,12 Junho 1854. Explicou
se a maneira por que se deve contar o tempo
de serviço aos que por outros assentão pra~a.

Av. 130, 10 Julho 18M. Continuou a au
torisação na fórma determinada pela Lei
71.5, 19 Setembl'o supra. Lei fixo 752, 15
Julho 1854, art. 2. (Dia,". 2011.) Recrutas
até o numero de 10 tem transporte gratuito
nos ~apores da companhia de navegação e
commercio do Amazonas. Dec. 1.4&5, 2
Outuhro 18M. Cond. 1.1. Do recrutamento
são isentos os nacionaes empregados nos
vapores de reboque da companhia de Ser
gipe. Dec. 1.457, 1ft Oulubro 1.85!J, Cond.
18. Item aos empregados nos da companhia
de vapores enlre o Recife e Maceió e For
taleza. Dec. 1478, 22 Novembro 1854,
Cond. 5.' Explicou-se a Circo 1U, supra.
Av. 221, 25 Novembro 18M. Declarou-se
que II prohibição para engajamento de e5-.
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traol?;eiros é quanLo a corpos arregimentados
e não quanto a individuos isolados. Av. 222,
27 Novembro 185!1. Dcvo!ntas se devem
considel'ar as terras medidas para os e'oga·
jad s ao serviço do exercito. emquanto
nno fôl'crn por e11es dislribl1ida~, Av. 21
Dezemhro 1854. (Jorn. 29 de 1855.) Praças
de pr' t prtlfiJo ida a omcia es não tem di
reito á prest'lção <1e vanLagens de voJunta
rios ou engajados, da promoção em diante.
Circo 23 hueir 1855. (Jom. 3l1.) Man~

dou-se e' ar nas provincias grati fica'Ções
a titulo de recruLa lenLo, não -enrlo as àe
terminadas no Drc. '/lI Dflz~mhro 1852.
Circo 21. Fevereiro 1855. (J01·11. 66.) Remel
tel1-50 ás províncias a dislrilJuição d(,s re
crulas a nar-se no r1'0J\imo nnno financeiro.
Circo 23 Fevrrclro 1855. (.Torn. cit.) Que
inr1i,iullo'3 empl'egac1os na companhia de
con:trllcr:ãll da e LI'ada de ferro de Pedro II,
serão ins~nLa do recrnlamenlo. Conll'. 10
Maio 1855. a rlo 13. (Jorno 135.) Au torisação
para e l~ujampntoer'~crulDm Dto conccdeu
se, e como. Lei da llx. 821, 14 Julho 1. 55,
arls. 2, 3, e para conceder ás provincias
r crut.as p ra ()!i corpos de policia, em que
CiISO, m·t. 5. (Jom. 2~11.) Filho unico de
viuviI, 'JlIundo é. nbjeito ao recrutamento.
Av. :17 Julho 1855. (.T m. 198) De~p zas
com (~S rrcfutas c di - os às provincias são
proriol'iaes. A .17 J dh01855. (J07'11. 198.)
Recrulamento mandou-.e aclil'ar. Circo 27
Julho '1 55. (Jom. 206.) [lO Rio Grande do
Sul, mandou- e dar bai a a um recruta
qne acabasse seu tempo por dous que
entras em. Av. 11 Agoslo 1855. (J01·n. 223.)

RECRUTAS. - Vid. Recrutamento.

RECTIFICAÇÃO de processos. - Vid. Pt·ocessos.

RECURS de aggraro. appellação, embargos,
hrJbeos C01'[Jlt . pr t.esto ruI' novo julgamento
e revisla.- ido estas plllatras.

de despachos de lançamenlo de àecima ur
bana dava-se do superint ndentes, na côrte
para u cons lho da fazenda e nas mais ci
datle e ,illas para as juntas de ft\7.enua.-

Vid. Decima. Alv. 27 Junho 1808, § 13.
Extinctas as superinlendencias, passou a in
terpôr-se dos arbi lramentos perante os juizes
de paz em virlude de reclamações na pro
vincia do Rio de Janeiro para o Lhe Ol1fO, e
nas mais para as junlas da fazenda. Verbo
cito e COllcct01·es. Lei '27 Agosto 1830, art 8•.
Dec. 7 Ou tubro 1831, art. 14. 15; passando
a ser provincial, exceplo no municipio da
côrte, ahi se recorre do adminislrador da
rece.bedori, para o Lhesouro. Verbo cito
Dec. Reg. 152. 16 Abril 18"2, art. 20.
- Vid. Ord. 128, 5 Julho 185/,. Da demar
cação e designação pelas camaras muni
cipaes tem os proprietarios, collectores e
procuradores fiscaes recurso ao governo
conforme a Lei 1 Outubro 1828, art. 73.
Verbo e Dec. cito 7 Outubro. art. 6. Pr v.
16 Novembro 1831. Provo 2lJ OuLubro 183!1.

. Reg. 6 Dezembro 1834, art. 18. Recurso
tem par~ o tbesouro o proprietario con
demaado pelo adminislrador da recebedo.
ria a pagar o dobro da decima ou a multa
de 20.08, e quando, provando-se que
sonegou rendimenLo do seu predio. Verbo
cito Dec. 409, l~Junho 18h5, art. 8.

REconso: ao monarcba lioha logar das decisões
do pbysico mór e cirurgiãO mór do reino
sobre representações a e11es dirigidas áeerca
{lo proceder de seus delegados. - Vid. CirU1'
gião.- Ph')'iiÍco. Alv. 23 Novcmb!'o 1808,
§ 5 etc. Alv. 1. 0 22 Janeiro 1810, § 37.
Vid. Junta de hygiene. Res. 598, 14 Setem
bro 1850, art. ú, § 2; 8. Dec. Reg. 828,
29 Setembro 1851, art. 38, 65, 77, 80,
infl'a.

das decisões dos ouvidores das comarcas sobre
appellações e aggravos dos juizes de ses
marias se dava para as relações. Alv. 25 Ja
neÍl'o 1809, § 3.

dos juizes das ízas e ouvidores de comarcas,
sobre sizas de bens de raiz e vendas de
escravos em fraude de siza dava-se na côrte
e provincia do Rio de Janeiro para o cotl
selho da fazenda, e nos mais Jogares para a
relaçãô do districto.- Vid. Escl"llvos. Alv.
:3 Junho :1.809, § 9. Inslr• .& Fevereiro 1823,
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§ [,8. Reg. 14 Janeiro 1832, art. 4. Reg. 26
Março 1833, art. 42; dos eoUedores e eol
lectados como teráõ lagar. Verbo eil. Instr.
13 Dezembro 1833, art. 1.0. Collect01·es.
Provo 24 Outubro 183/" Reg. 6 Dezembro
1834, art. 18. Ord. 2 Março 18315. OIT. 30
Maio 1835. Av. 230, 20 Setembro 1851.,
infra.

RECURSO: dos juizes das sizàs e ouvidores de
comarcas sobre fraude de siza em vendas
de hens de raiz.-Vid. Sizas. Alv. 3 Junho
100, S9. Re~. 14 J Rneil'O 1832, art. l!. Reg.
26 Março 1833, art. .42. Collectores. Provo
2.4 Outubro 183/'. Reg. 6 Dezembro 1834,
art. 18. Off. 30 Maio 1835. losb'. 1. Setem
bro 1836, art. 1.

do provedor mór da saude era para a mesa do
desembllrgo do paço na côrte, e nas provin.
cias para o governador, e deste para a mesa
referida.-Vid. P1'ovedol' dito. Alv. 22 Ja
neíl'o 1.810, S21, 26. Alv. 2l!. Julho 1815.
- Vid. Junta de hygielle. Res. 598, 14 Se
tembro 1850, inrra.

- immedialo·ao monarcha tinha lagar das mesas
de inspecção, e sempre e em Lodos e quaes
quer outros casos.-Vid. Mesas ditas. Alv.
30 Janeiro 181.0. Alv. 3 Oulubro 1812.
Com!]uanto seja sempre livre, lodavia n~o

deve ter logar depois de passado o termo
que as leis prescrevem para que tenhão
fim os liligios etc. - Vid. Res. 5 Dezemb1'O
1812, annex. Porto 16 Agosto 1823. (CoU.
Nab.)-Vid. Consto a1·t. 179, § 30. Instr.
26 Março 182h, Cap. 2, S h.

ordinarios e extraordinarios dnvão as mesas
àe inspecção do Brasil para a junta do
commercio.-Vid. Mesas ditas. Alv. 30 Ja:..
neifo 1810. Alv. 3 Outubro 1812.

- de graça.-Vid. Junta deJustiça. Alv. 15 No
vembro 1810, S15, 17, :18. MOl·te. Dee. 30
Julho :1818. Dee. 26 Novembro 1822 ele.
Porto 2.· 11 Novembro 1824. Consto art.
101 ele. (Lei :18 Setembro i826, art. 15.)

Lei 1h Junho 1831, art. :19, S 2. Dec. 20
Setembro 1833, art. :12. AI'. 23 Junho
1834 ele. Circo 2 Junho 1 35 etc. Av. 3
Março 1836. Av. 11. Julho 1 36. Av. 19
Agosto 18;~6. Av. :19 Janeiro :1 37. Av. 3
Fevereiro 1837 etc. Dec. 9 f\larço 1837.
Av. 23 Junho 1837 etc. Av. 26 Março 1.8.40
etc. MiIlO1"açáo. Res. 8 Novembro 18~i elc.
Av. 22 Julho 1835. Jlliz de di1'eito. Dee.
80l!.. 12 Junho 1851. Penas. Dec. 1310, 2
Janeiro 185l~. Junta de jlLstiça. Dec. Reg.
830, 30 Sdemhro 1851., art. 5. Dcc. 1294.
16 Dezembro 1853, Dec. 1458, 1!l Outubro
1854 (Dia!', 2~H); exp1. por Av. 22 Janeiro
1855. (Jorll. ~5.) .

RECURSO: immediato dos onvidores e mais jul
gadores de comarcas do Maranh-o, Pará e
Rio Ne 1'0 para a casa da supplicação de Lis
boa, passárão a interpôr-se para a relação do
Marlmhão; e da relação do Maranhão para
a dita casa; gual-dado, e co o 'o aroÍlrio
dos recursos dos juizes cie 1. a inslaneia
para 05 uuvidores ou relações do districto.
- Viii. Relações. Alv. 13 Maio 1812, tit.
1, § 5.

contra os procer1imentos dos juizes e prelados
ecclesiasticos inl rpunhão-se para as rela
ções do d·slricto. e como.-Vid. Relações.
Alv. 13 Maio cito tiL 7, § 6, 7, tit. 10, § 11.
12, 13. Alv. G Fevereiro 1821. Abuso. Res.
21 Maio 1. 21 te. Av. 18 Jaoeiro 1854.
(Dim". 23 infra.) Dec. 1406, 3 Juluo l85.4.
(Dim·. 187.)

do juiz dos feitos de relação como aposen
tado a mó e allDotacé mór. - Vid. Aposen
tadoria.-Almotaçal'. Alv. 13 Maio cito tit.
7, § 9 tltc.

ordinario havendo, são prohibidos por bem
da lei os meios extr'aordiJJal'ios.-Vid. Juí::
de orphãos. p,.ov. 12 Ago lo 1812. Glosas.
Res. 20 Feverei.'o 18l8. Esc,'al'vs. nes. 2.'
3.a 25 SetellJbro 1.823. Alfandegas. Res. 3.
18 Outubro 18z3. - Vid. Porto ó.- 30
Agosto 18~5, infl·a.
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RECURSO: cas sentenças dos presidentes de
mesas de inspecção sobre dividas pedidas
por c edores de bens etc. administrados
de defuntos e ausentes.-Vid. Bens de de
fantos. Alv. 26 Se lembro 1815.

.. conselho da companhia de mine ação de
Cuyabá tinha a respectiva mesa de direcção
«tm caso de empate de votos.-Vid. Minel'a
ção. C, Reg. 16 Janeiro 1817, S 8.

Ordens Qxpedidas no real nome pela mesa do
desembargo do paço devião cumprir-se,
porque ficava sempre salvo o recurso de
representar qualquer inconveniente.-Vid.
Carnal'as. Provo 27 Maio 1819.

elo conservador das maltas em Alagôas para a
relação da Babia.-Vid. Juiz conJel'vadol·.
Provo 15 Maio 1820.

dos procedimentos dos ulmotacés para os
juizes ordinarios. - Vid. Juiz almotacé. Provo
S Agoslo 1820.

permitlido pelas leis na adm' nistração da
justiça afiança a sE'gurança pe soaI e a dos
direitos de propriedade, a mais segura base
da sociedade civil. Alv. 6 Fevereiro 1821,
preamh.

das cilecisões dos juizes de crime e de f6ra ne
cessarias e exigida;; pelos feiranles do campo
de S. (;hrislovão e Santa Anna e sobre
policia, era privativamcnle para a mesa ila
comarca.-Vid. Mesa dita. Provo h Janeiro
1822.

- per viam actiollis e não pel' viam exceptionis em
caso de pronuncia.-Vid. Embargos. Provo
22 Outubro 1822.

- Jndi iaes que devião interpôr-se para a relação
da B hia durante occupação da cidade pelas
tropas de Portugal mandou-se segnis em
para a casa da supplicação.-Vid. Relação.
Dec. :29 Novembro 1822.

RECURSO: das sentenças de comrnissão, e qual
nos porlos das províncias excepto Rio de J a·
neiro, que julgai' boa a presa, dá·sesem sus
pensão para o conselho supremo militar, e
como. - Vid. Conselho supremo. Alv. Reg.
30 Dezembro 1822, Ca'P' 2, art. 2. Dec.
21 Fevereiro 182h, § 10.

das decisões dos juizes de facto para os res
pectivos tribunaes do dislt'ieto se dava nos
abusos de liberdade de imprensa, nos dous
unicos caso.s de nuilidade do processo, e
falta de applicação da pena correspondente.
-Vid. Jurados, Pl'Oj. 2 Outubro 1823, art.
45. Dec. 28 Setembro 1825. Appellação.
Lei 20 Setembro 1830, art. 70 etc.

declarou-se não haver contra pagamento e em
que circumstancías feito em virtude de sen
tença pa sada em julgado. - Vid. A.cção.
Res. La 6 Novembro 1823.

Os povos de uma villa com um juiz territorial
não podem estar subjeitos aos juizes ter
ritoriaes de· outra, excepto nos recursos,
pelos regimentos dos districtos das comarcas
e relações.-Vid. Juiz de ol'phãos. Pt'ov.21
Novembro 1823.

algum não terão as; sentenças em cansaS arbi
traes, civeis e as penaes civilmente inten
tadas, si as partes convencionarem. - Vid.
Juiz al,bit"o. Consto art. 160.

extraordinario de queix.a ao í'líllperador contra
vigario geral não p'Óde ter logar, estando em
vigor as leis do imperia e canones da igreja.
Port. 5. a 30 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

dos superintendentes da fazenda na Císp1alina
unicamente se deu para o tribunal do con
selho da fazen da. - Vid. J {mia da fazenda•.
Dec. Reg. 15 Abril 1826, § 2 elc.

Legaes ficou livre interpôr ás parws em caso
de desapropriação por necessidade publica.
- Vid. /)'esap' op"iação. Lei 9.Setembro 1826,
art. 7. Ord. 6.' 12 J.aneit'o 1842, art. 2.
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RECURSO: algum tinhão, excepto o de revista,
as sentenças das juntas de justiça deci
dindo em 2.· instancia as dos conselhos de
guerra. - Vid. JUllta de justiça. -Conselho
supremo. Lei 13 Outubro 1827, art. 4 etc.

algum se não permilte (excepto embargos) da
·sentença proferida pelo senado contra mi
nistro ou conselheiro de estado. - Vid. Mi
nist1'os ditos. -Conselho dito. Lei 15 Outubro
1827, art. ,45.

algum tinhão as sentenças dos juizes de paz,
sendo confirmadas por mais dOllS juizes
que convocasse.-Vid. Juiz dito. Lei 15 Ou
tubro 1827, art. U.

para a relação ficárão tendo, por occasião da
extincção da mesa do desembargo do paço e
consciencia e ordens, as decisões e sobre que
materias, proferidas pelos juizes de 1.' ins
tancia, criminaes, de orphãos e dos ausentes.
-Vid. AppeUação. Lei 22 Setembro 1828,
art. 2, § i, etc. 2 etc. 5 elc. (Av. 33, 15
Fevereiro 1838, § 1) 6 elc.

para o supremo tribunal se conservou das
decisões etc. que pertencião ao officio de
chanceller m6r em que intervinha a extincta
mesa do desembargo do paço. - Vid. Chall
ccUe1·. Lei 22 Setembro cito art. 2, § 9.

- não se dá da decisão definitiva de assembléa
eleitoral que conheceu de queixa por inde
vida inclusão ou exclusão na lista de vo
tantes.-Vid. Eleições. Lei 1 Outubro 1828,
art. 6. lastr. t Dezembl'o i828, art. 11.
Vid. Lei 387, 19 Agosto 18â6, infra.

de decisão de camara municipal sobre excusa
dolosamente obtida' por vereador lem lagar
nas provincias para o presidente e na ca
pital para o ministro do imperio. - Vid.
Camams. Lei 1 Outubro cit. art. 20, 21.

ao conselho geral, ou ao da presidencia tinha
logar da decisão de camara chamando ve
reador immediato em substituição do que
elIa resolvesse não fosse ndmiuido.-Vid.
Camaras. Lei 1 Outubro cito art. 32.

IV

RECURSO; para os conselhos geraes e na côrte
para a assembléa geral tinhão os cidadãos
que se sentissem aggravados pelas delibera
ções, accordãos e pos uras das camaras; e
para os presidentes, e por esles ao governo
quando a materia fos.se meramente econo
mica e administrativa. - Vid. CamQl·as. Lei
1. Outubro cito art. 73. Av. 16 Novembro
1830. Av. 19 Fevereiro 1835. Av. 31 Maio
1847.

Dispensa de lapso de tempo de r'ccurso'inler
posto como se impetrava.-Vid. Chancel
la1,ia. (Dizima.) Res. 10 Outubro 1828.

não tinhão as decisões das mesas eleitoraes.
privando de voto activo e passivo aos con
vencidos de suborno.-Vid. Eleições. Dec.
Instr., 1 Dezembro 1828, art. 26. - Vid.
Lei 387, 19 Agosto 18,46, m·t. 33, infl'a.

Quacs se davão ás partes correios, contra quem
os juizes de fóra, ordinarios, ou de paz
procedessem por serem encontrados com
cartas subtrahidas ao parLe, e que por isso
soffressemmulta.-Vid. Cm'1'eio gel·al. Dee.
Reg. 5 Março 1829, art. 81, 93, Hâ, 115,
1.19. Dec. 25&, 29 Novembro 1842, art. 8.
Dec. Instr. 296, 19 Maio 18h3, art. 1. Dec.
341,10 Fevereiro 18áb. Av. 17 dito.-Vid.
Dec. Reg. 399, 21 Dezemb1'0 1.8,4â, infi·a.

A imperial pessoa facililárão-se, e. como. em
pretenção á nomeação para OffiClOS de JUs
tiça.-Vid. Empregados. Porto 3." 19 Ja~

neiro 1830 etc.

- Jurisdicção sobre os juizes de paz não tinhão
os ouvidores, ainda por via de recurso.
Vid. Ouvidor. Av. 27 Fevereiro 1830.

do art. 73 Lei 1 Outubro 1828 supra lem o
procurador etc. de camara que por esta fôI'
demittido por incorrigiveI.-Vid. Ca'lnal'as.
Av. 1.0 29 Março 1830, § 3. Av. 2,° dito.
Av. 3 Fevereiro 1832.

das deliberações dos conselhos geraes para o
governo não havia logar a favor das ca
maras, por falta de lei autorisando·o.-Vid.
Conselho dito. Av. 23 Novembro 1830.
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RECURSO: elo 3rt. 73 Lei 1 Outubro cito supra
tem o escrivão de camara não admillido a
secretario. - Vid. Conselho gel'at. Av. 25
Novembro 183'0.

a autoridade estran~eira, sem lep;ilima licença
JHlrll iUlpelração de Rraças espirilllaes, dis
lincções. ou privilegios ecdesiaslicos ati para
autorisação ue ado reIi;;iusn subjeita o seu
aulor a qne penas. Cod. Crim. art. 81.

Competenles nas Causas crimes civis ou mi
litares da pruvincia das I\lagôas rnan.lon-se
fossPID para a relaçflO e tribnnaes de Ptlr
nambuco, cessanclo de pertencer á Bahia.
Res. 7 Junho 1831, 3rt. 1, 2.

âs enmaras municipnes, e destas para o go
,'erno se dava das decisões dos juizes de paz
sobre duvinas em dj~pemas de serviços a
guardas tnllnicipaes. - Vid. Camaras. Lei
111 Junho 18J1 , art. ó etc.

não l1nllão 3S decÍsóes do jury de revista sobre
reclamações ácprca de niin observancia de
fÓl'lO:lS péna eleições de (lfficiaes e cabos.
Viu. Grwrda nocional. Lei 18 Agoslo 1H31,
art. 55. R... cursQ algum, excepto o de revista
se não dava das senlenças no cunselho de
disciplina da gunrda nacional. Verbo e Lei
18 A~flsto cito arl. 102. Av. 12 Mllio 18M.
Av. \) Junho 1834. Av. 14 SeLembro 1835.

.Jorisrlirçiio eonlenciosa que exercia o exLincto
consplho da fazenda ficuu peI'lencendo aos
juizes lerriloriaes com recurso para a re
laçào do dislrieto, ~Il:lrdadCls os termos de
direilo.-Vid. AppeUação. Lei 4 Ouluhro
1831, 111'1. 91. Cal lecIOl·es. Pf\>v. 24 Ou tubro
.1.834. Bt'ns de drfimlos etc. Av. 2. 0 16 Julho
1835. § 1. OIT. 6 Novembro 1835. Circo 14
Dezemuro :1835 elc.

de um conselho para oulro, e qual concedell
se ás parles guardas muoiripaes perma
nentes condemnados ou absolvidos, quando
li pena exceder a 3 mezes de prisilo. - Vid.
Guonias ditas. Dec. 22 Oulubro 1.831, art.
22,23.

RECURSO: ele reclamações de conectores e col
lecllldosem impostos denominados rlo Banco
tem Iogar conforme a Lei 27 Agosto 1830.
arl. 8, supra elc,-Vid. CoU('ctm'es.-Lojas.
Rpg. U .Lmeiro 1832. arl. 18. Circo 8 Março
18;32. Provo 24 Outubro 1834. Porto 1.3 No
vemhro 1834. Re~. 6 Dezembro 183lt, art.
18. OfI'. 30 "laio 1835. 10slr. 5 Maio 1837.
art. 10. Dec. Reg. 3th, 15 Junho 18U,
art. 34.

dado pela lei con Ira os Jlllzes suspeilos, é a
suspeição e não ohjpcto de demanda.
Vid. Juiz. Av. 2lt Janeiro 1832.

de rerlamações de collectores e colleclarlos na
imposição das casas de leilão e modas tem
logar confurme a Lei 27 Agosto 1820, art.
8 supra etc.-Vid. Collecto1"es.-Casas dilas.
Reg. 28 .Janf'iro 1832, art. 2, 4, 11 etc.
Circo 8 Março 1832. Prov. 2'a Olllubro 18M.
Reg. 6 Dezpmbro 183h, arl. 18. Reg. 361.
15 Junho 18ltá, arl. 34.

do art. 73 Lei 1 Outubro i828 sopra tem
logar da üX:lção do preço das aguardeotes
para deducção do imposto de 20 por cent()
de coosumo.-Vid. Coltect07'es e Aguardentes.
Reg. 28 Janeiro 1832, art. 8; e sobre o
lançamenlo do imposto, art. 1.1 ele. Circo
8 Março 1832. Rfl~. 23 Março 1833. arte
44, § 3. Provo 2!l Oulubro 183ú. ReI'. 6
Dezembro 1834, art. 18.(-Vid. Dec. 1119,8
Ab1·il 18&2, infra.)

de reclamacões de eollectados em dizimos tem
logar co~rorme a Lei 27 A~oslO 1830, art.
8, supra e Dec. 7 Outubro 183i.-ViJ. Cal·
lectoTPs. -Dizimos. Reg. 3.1 Março 18~2,

art. 1, 11. Reg. 26 Março 1833, arl. 39, S
i; AO, S 1. 4 a 7. Provo 24 Ou~ubro 183.4.

para as juntas de paz concedeu-se ás decisões
dos juizes de paz sobre queslões susciladas
entre arrendatarios de terrenos diaman
tinos.- Vid. DiClmantes.-JuntIJ. de a:dminis
tração. Res. 25 Oulubro 1832, art. 23. Dec.
~65, 17 Agoslo 18~6. inrra.
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RECURSO: para o jury de revista concedeu-se das
denpp:açõp.s de dispensas lemporarias por
jusLificadns motivos, e de licenças para au
sencia temporal'ia, pedidas por guardas
nacionaes aos clu'fes dos corpos. ou com·
mand:mLes de companhia. - Vid. Gua,-da
nacional. Res. 25 Outubro 18;~2, :lrL. 10.
Av. 1.° 12 Setpmlll'o 1833, § 3; 2.° dito,
S Q. Av. 28 No"embro dilu, § 4.-Vid.
Lei 602, 19 Setembro 18jO, infra.

aO tribunnl do lhesouro concedeu-se ás parles
e fiscal Das duvidas suscitadas sobre avalia
ções de Lerrenos de marinha occullacios ou·
pedido!!, rei tas por al'bilros. - Vid. Marinlws.
Instr. 14 Novembro 1832. art. 10; e nas
provincias para as Lhesourarias, nrt. 15.
Ord. 3 Abril 1845 elc.

ao ~overno na côl'le, e aos presidentes nas pro
vincias tem os inspectores de qllarteirão,
escri'-ão e officiae" de justiça, que se sen
tirem aggravados em suas nomeações. Cod.
PL'OC. art. 48.-Vid. art. 300, infra.

_ ao p:overno na côrte e presid~ntes nas. r.rovin
cias lem os agp.Dtes e ufficlues dos Jlllzes ele
paz, mnnicipaes e de direito contra () juiz ~
que os ti"er lançado fóra por motivo «Irpe I

ou iileaaJ. Con. Proc. al·l. 52, Inslr. 13 De-n I
J:embro 1832, art. 20. Av. 8 1\l1;ostO tH37. I

Lei 38, 3 Oulubro 18M, art. 12. Reg. 120, ,
cito art. 52. I

suspensivo não linha o arbi~rio d.o juiz no I

lIrbitrameoto da fiaoça.-Vld. FIança. Cod.1
Proc. art. 109; e art. 111 etc. infra.

da denegação ou concessão de finnça crime
por juiz de di'reito dá-se para a relação I

e como. - Vid. Fiança. Cod. Proc. art.
11 1. Re~. 3 Janeiro 1833, art. g, § 3;
(31, 34 Rel!). 19." 4 Selembro f8;~8, art.
2.) Déc. 6 Maio 1833. Dec. 13 Outubro
18M. etc. 9 NOlembro 18;~3 elc. Av. 16.0

, I

17 Janeiro 1838 etc. JIÚzdepa'Z-pag. 305.
Av. 29 Novembro 1834., § 2 etc.; e da de
negação ele. pelo juiz de paz para (). juiz de
direito. Verbo e Cod. cito arl. 294. 295; con·

, firma~o, meQos qUílnlo ã. dos juiz~s de paz

que ce1;SOU, lImpliando-se ao arhitramento
e concedendo-se para os juiZAS de direilo
quanno decreladas pelas' 3utoridadt's infe
riores, e para a relação quando Iwl08 chl\fes
de policia e juizes de di."eito. Vel'h. cito Lei
2111, cito art. 69, § .&; 70 a 77, 91. Reg.
120, cito art. 4;~8, § 5; a /'á5.

RECURSO: propriamente dito ficou sendo a
appellação que ex-olficio e vllluntaria se in·
terpunha da sentença que não pronunciasse
ou pronunciasse em crimes de I'll~roosabi

lidade e communs. - Vid. APilcllação. 
Pronuncia. Corl. Proc. 3rt. 1(;7 etc. P"O
nuncia. Av. 9 Novp.rnhro 18:)3 eLc. Av. 9
Dezetnbro 183j. Av. 8.° 11 Janeiro i8~8.

(Av. 1I1, 17 Julho 1.843, inrra.) Av. 13 Maio
i845~ .

para a junta de paz linha dentro de 5 (lia~ a sen
tença do juiz ele paz condemnlltllria em
infracção de postnra, lei policial ou qne
bramento de lermo de se~urança e bern
viver, nu crime clljo conhecilllento e r1eci~ão

final lhe competisse. Corl. Proc. 11.1'1. 2H.
216. A.v. 26 ~larço 1836. ExLinctas as juntas
de paz e passando a cnmpelencia a.o- chefes
de policia, juizes mnoicipaes, d .. lel;iluos e
subdde~arlos, passaDrlu o recnrso a ser de
arpellação p:.ra a l'llaç1iu nas decisões dos
chl·res de policia, e para os juizes d~ direilo
das dos juizes municipaes, delegarlos e mb·
dl'll'gado~. Lt'i 2ôl, cito art. 95, h § 1.
Vid. ÁppeU..çõo. Lei 2ô1, cito art. í8. SI
elc. § 2 ele. nego 120, cito art. M)O, § 5 ele.

para a junta de paz se ni10 clava, qnando os
jnizes punissem seus ofikiaes omissos, com
prisãu que não passa~se de õ dias; e as tesle
munbas que não ol)edl'cf's~el\l ás notifica
ções; salvo o direito de vindicarem a injuria
e rl'spon~ahilisarem o juiz pelos meios ordi
narios. Cod. Proc. art. 212, § J, 2.

das sentenças da junta de paz.-Virl. Junt'l
dita. Cod. Proc. art. 22.&, § 3; 298. Av. 5
Novembro 1836. Lei 261, cito art. ~5.

para o 1.- conselho dos jurados e juiz de
direilo linha, e como o queixoso da decisão
do juiz que não pronunçiasse o réo de que

:>lO
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se queixára. Hoje para a relação sendo a
pronuncia ou não pronuncia dos juizes de
direito e chefes de policia, e para o juiz de
direito sendo a pronuncia ou não, ou sus
lentação ou revogação, e como dos juizes
municipaes, delegados e subdelegados.
Vid. Juiz de paz. (pag. 305) - p,.onullcia.
Cod. Proc. al't. 253 elc. Av. 9 Novembro
1833 elc. Av. 9 Dezembro 1835. Av. 8.°11
Janeiro 1838 elc.

REC RSO: para a relação concedeu-se á decisão
que der o juiz de direito, quando houver
duvida si é de facto ou de direilo a questão
incidenle de que depender a deliberação
final do jnry. - Vicl. Jumdos. Cod. Proc.
art. 281. Av. 26 Fevereiro 1836. Av. 7
Junho 1836. Av. 15 Fevereiro 1837, § 8.
Lei 261, cito art. 71. Reg. 120, cito art.
438, § 9; 440, § 1.

para a relação tem os despachos do juiz de di
reito sobre organisação do processo, e quaes
quer diligencias precisas. - Vid. J1l7'ados.
Cod. Proc. art. 285. Lei 261, cito art. 71..
Reg. 120, cito art. 438, § 10; A40, § 1..

01\ meios de deresa não ha oulros, além dos
declarados no Cod. Proc.- Cad. cito art.
292. Lei 261, cito arl. 69 elc. Reg. 120, cito
art. 437 elc.

da decisão do juiz de paz que obrigava a termo
de bem viver e segurança e a apresentar
passaporte da va-se sem suspensão para a
junta de paz. - Vid. Junta dita. Cad. Proc.
art. 293, 296. Juizdepaz (pag. 305). Fiança.
-P7·o7l!lncia. Av. 9 Novembro 1834 elc. Av.
25 Agosto 1835, § 4, 5. Extinclas as juntas
referidas, e conservando os juizes de paz
a attribuição de obrigar a termo de bem
viver, as mais passando aos chefes de po
licia, juizes municipaes, delegados e sub
delegados. o recurso do~1.o. é para a re
1ação e das 3 ultimas autoridades e dos
juizes de paz para os juizes de direito. Lei
261. art. 91, 95, 69, § 1; 70. Reg. 120, cito
arl. 65, § 4; 438, § 1; 440.

RECURSO: da decisão do juiz de paz que obri
gava ou não o denunciado a pdsãO, ou que
concedia ou denegava fiança era para o juiz
de direito, sem suspensão: actualmente dos
chefes ele policia e juizes de direito para a
relação, e dos juizes municipaes, delegados
e subdelegados para os juizes de direito.
Vid. P7·isão. Cad. Proc. art. 294 etc. Av. 9
Novembr'J 1833 etc.; e supra Cod. cito art.
253 etc. 111 etc.

da decisão do juiz de direito nos casos de
prisão e fiança, conforme o art. 294 Cod.
Proc. su pra não havia, excep to o de revista.
- Vid. Juiz de di1·eito. Cod. Proc. art.
295 ele.

das decisões crimes dos juizes de paz quando
lhes compelia julgar era para 05 jurados,
nos oulros para as juntas de paz.- Vid.
Juiz de paz. Cod. Proc. art. 297 etc. e pago
305. Av. 9 Novembro 1833 etc.

da decisão que julga perdida a quantia afian.
çada pelo réo, sendo do chefe de policia ou
juiz de direito é para a relação, e dos juizes
municipaes, delegados e subdelegados para
os juizes de direito.-Vid. Fiança. Cad•.
Proc. art. 299. Dec. 6 Maio 1833. Lei 261,
cito art. 69, § 5; 70. Reg. 120, cito art.
438, § 6; MO.

para o governo na côrte, e presidentes nas
provincias competia ao nomeado ou qual
quer do povo da nomeação que os juizes de
paz fizessem para qualquer cargo publico.
- Vid. Jaiz de paz. Cod. Proc. art. 300.

das sentenças do jnry. - Appellação. Cod.
Proc. art. 301 etc. e Jarados. Av. 6 Outu
bro 1834. Av. 12 Agosto 1835, S 6. Av. 7
Junho :1836. Av. 5 Novembro 1836.

Crimes como se in lerponbão e r~meltão. - Vid.
Cod. Proc. art. 311; subslit. pela Lei 261,
cito art. 71 etc. Reg. 120, cil. art. 441.
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RECUR.SO: do art. 8 Lei 27 Agosto 1830 e Dec. 7
Outubro 1831 tem os prejudicados com
apprehensão que as mesas de administração
de diversas rendas, e quaes fizerem, de
generos que não conferirem com os despa
chos em numero, peso ou qualidade.-Vid.
Mesas ditas. Dec. Reg. 26 Março 1833, art.
18, § 1. Circo 7 Junho 1833. E lambem no
despacho dos gen'eros de producção, manu
factura e industria do paiz para cobrança
dos 2 por cento de exportação.-Vid. Expor
tação. Reg. 26 Março cil. art. 41, § 2; 44,
§ 8. Co llectores. Provo 24 Oulubro 1834.

do art. 73 Lei 1 Outubro 1828 supra tem os
chefes de policia, quando não fÔl'em atten
didos pelas camaras municipaes nas repre
sentações que lhes dirigirem para que cerlas
medidas convenienles se converlão em pos
turas. - Vid. Chefe de policia. Dec. 29 Março
1833, art. 1, § 6, e lambem os delegados.
Lei 2131, ciL art. 4, § 5, art. 5. Reg. 120~

cito art. 58, § 9; 62, § 1; 63, § 1, 447.

Crimes marcados no Cod. Proc. mandou-se
tivessem para as relações os processos ante
riores áquel1e, e cujo julgamento se com
metteu, e como nos juizes de direito. - Vid.
Juiz de dÚ'eilo. Res. 22 Agosto 1833 etc.

de reclamações de collectores e collectados no
imposto taxa de escravos tem lagar con
forme a Lei 27 Agosto 1830, art. 8. Dec. 7
Outubro 1831. - Vid. Collectores. -Escmvos.
Inslr. 13 Dezembro 1833, art. 10. Reg. 6
Dezembro 1834, art. 18.-Vid. Dec. 452,
20 Junho 1846, infra.

de habeas corpus.-Vid. Habeas corpus. Av. 4
Fevereiro 18311. § 2. Lei 261, cito art. 69,
§ 7, etc. Av. 2. 8 12 Janeiro 18l1ã.

da lei nas multas impostas pelos juize~ de paz
por infracção de postura. - Vid. JltiZ de paz.
pago 303. Porto 15 Fevereiro 1834; e supra.
Cad. Proc. art. 211 elc.

e qual assiste aos consules do imperio no caso I
de procedimentos violentos e il,legaes contra
seus concidadãos. - Vid. Consules. Dec.
Reg. 14 Abril 183&, art. 35. ParI. 29 Agosto
1834.

RECURSO: para o tribunal competenle tem o
capitão de navio multado, e como pelo coo·
sul brasileiro, por não dar no respectivo
prazo a declaração do logar e tempo da par
tida acompanhada de esclarecimentos, e
quaes relativos á viagem.- Vid. ConslLles.
Dec. Reg. 14 Abril cil. art. 38, 39.

ás partes é liV1'e para as jusliças do paiz a
respeito dos deliclos commettidos a bordo
de navios brasileiros depois de enlrarem em
porlos estrangeiros, caso em que os consules
não tem interferencia.-Vid. Consules. Dec.
Reg. 14 Abril cil. art. !li.

ás justiças do paiz no :estrangeiro ha logar,
quando os consules não possão conciliar os
capitães e tripolações relativamente a seus
serviços. soldadas, rações, ou queslões
entre seus concidadãos ou com estran
g~iros. - Vid. ConslLles. Dec. Reg. :14 Abril
CIl. art. lclJ.

(sem suspensão no caso de ser julgada boa
presa) para o conselho supremo militar tem
as partes inleressadas da sentença de julga
mento proferida no estrangeiro por com
missão composta do consul e louvados do
apresador e apresado.-Vid. Consules. Dec.
Reg. 14 Abril cil. art. 56.

do ari. 38 sopra tem os capilães de navios da
imposição das multas pelos consules, por
se sublrahirem, e como a transporte de
Brasileiros, e quaes para o imperio.-Vid.
ConslLles. Dec. Reg. 1lt Abril cito art. 68.

de sentença arbitral haverá lagar em paiz
estrangeiro para o tribunal em que tiverem

. concordado as partes subditos brasileirolS;
salvo si se tiverem obrigado a estar por
aquella renunciando a todo e qualquer re
curso etc. - Vid. Consules. Dec. Reg. 14
Abril cito art. 76.

e requerimentos etc. apresentados ás relações
como serão pelos secretarias mencionados
em acta e autuados.-Vid. Relações. Dec.15
Abril 18311. art. 1, S1, 2. - Vid. Dec. 23
Jlmho 183lJ, infra.
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RECURSO: das sentenças dos jnites de orph1íos
conforme oRe"'. 3 Janeiro 1833, cito art. 9,
S 6, se devem dirigir iHI relações. - Vid.
Juiz dilo. Av. 17 Abril 1834, S 3.

- e proces~o perante as rE'laçães como serão pro
postos e jlllgados.-Virl. Relaçõl1s. Dec. 23
Junho 1834, art. 10, 11..

ao presidente concedeu-se aos lesados por in
c1u.-iio na lisla gl'rlll da ~ullrda policial em
S. Palllo.-Vid. Guardns polici1les. Res.7.0
25 ,Junho 18~4, art. 5; e aos seus com
mandAntes su~pensos pelos juizl's de paz ou
demiHidos pelas camaras. Verbo e Res. cito
art. 7.

- contra mllltas imposlas por falta rle compare
cimento de jtlradns.-Vicl. JIU'ados. -Em
bargos. Av. 28 Julho 18;~4 l'tc. Av. 80utu
hro 18"6. Av. .& Dezemhro 18!t7. Av. 163,
20 Junho 18~9. (- Vid. Jm'ados. Cod.
Proc. art. 313 elc. Lei 261, cito art. 104.)'

das rpclamações dos col1ectores de rendas na
citlnlles c dos cfllleclados para o Ihesouro e
thesonrarins: declarou-se não obstar a Lei
A Outtlhro 183J, art. 9L ao cnmprimento
011 execudio da Lei ~7 A~osto 1830. ar t. 7.
Rf'g. i O;.tnhro 1831, a·rl. 15,28 Janeiro
1832, I1rt. H, 13 Março 1832, art. 1L, 2'i
Março 1833, art. 18, e P0rll'lc.-Vid. Col
ltclol'es. Provo 2lt Outubro 1834. Reg. 6
Dezembro :1834, art. 18.

contra lançamento de decima addicional das
corpol''1ções. - Vid. J)l'cima dita. Reg. Ô
Dc,zemhro 183á, aI t. :18. D ·C. Re~. 152, 16
Abril 18ú2. art. 19, 20.-(Vit!. Ol'd.128,
5 Julho :l8;'h.) Dec. 409, 6. Junho 1845,
art. 8.

Contra lançamento de decima alem de legua
de demarcação no Rio de JanE'iro e Niclhe
roy.-Vid. D"clma dita. Reg. 6 Dezembro
183h. :lrt. 18. Dec. Rer. 152, 16 Abril
18.&2. art. 19. 20.~(Vid. Ord. 128. 5 Julho
1854.) Dec. 409, 5 J uoho 18la1:>, art. 8.

RECURSO: juiz de direito não põde eXIgIr re
messa de autos pendenles em qualquer
juizo para algum oulro fim, qne não seja
conhecer de recorsos competentE's para eHe
interpolas nos termos· da lei, e nos casoi
em que os processos os devão acompanhar.
- Vit!. Atltos. A'i. 21 Fevereiro 1835.

algum (excepto ao poder moderador, e
quando) lem as sentenças proferida:; con
tra escravos nos casos da Lpi 10 Junho
1835.-Vid. MOI"te. Lei 1,.°.10 Junho 1835,
ar!. !I. Av. 1 t Julho 1836. Av. 19 Agoslo
1836. Av. :1 Fevereiro 1837 etc. Dec. 9
Março 1~37. Av. 4 Outubro '18;37. Lei 261,
cito ad. 80. Reg. 120, 31 Janeiro 18!l2,
art. 501. Av. :lI. Fevereiro 1851. Av. 26á,
27 Novprnbro 1~52. D~c. 1310, 2 Janeiro
185.4. (Dia1'. 20.)

em caso de contrab:lndo conforme o art. 56.
ReI!:. 26 Murça 'l8~~;~.-Vid. Mesas de admi
nistração. Ord. 6 Agosto 1835, § 1.

- para o jury de revista da guarda n:lcional lica
salvo aos libertos excluiclos pelo conselho
de qualificação. - Vid. Gtta1'das nacionaes.
Av. H Agosto 1835 etc.

- para o tribunal competente ficou livre aos
proprielarios de terrenos avaliados para des
apropriação em bl:meficio da companhia
de Dave~ação a vapor no Rio Doce. - Vid.
Desaprop1'íução. Iles. 23. ° 17 Setembro 1835,
art. 8. Dec. 9 Agosto i836, S 12.

Recorrer ao governo não necessita o pro
motor puhlico para denuuciar crimes de
r{,spollsahilidade. - Vid. Denuncia. Av. 22
Março 1ij36.

ao ordinario tem religiosa, para impetrar li
cença sem dependencia da Santa Sé. a6m de
sahir do seu convento, quando lhe fôr pre
ciso. - Vid. ConventQs. Despétch. 16 Abril
1836.
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RECURSO: na c8rte, para o thesouro e nas pro·
vincias para as thesourarias. e dellas para o
the:ionro, tem as parles prejudicadas, das
decisões verbaes e summarias dos adminis
tradores das mesas de diversas rendas, so)~

vendo duvidas no cumprimento do Reg. 
Vid. Mesas. Reg. 30 Maio 1836. art. 36. S
2. IJem quanlo ao das alfandegas.-Vid.
Alfandegas. Reg. 22 Junbo 1836. art. 33,
§ .4. Ord. 150. 28 Junho 1839, S 1, 2, 4.
O,rd. 7. 0 15 Janeiro 1846.

por escripto ao tbesouro na côrte, e aos pre
sidentes nas provincias com recurso ao tbe
50uro tem. e quando as partes maltratadas
pelos empregados de UleSas e recelJedorias.
-Vid. Mesas. Reg. 30 Maio cito art. 52,
55. Idem nas alfandegas. - Vid. Alfandegas.
Reg. 22 Junho 1836, art. 50.

para o thesouro e tbesourarias tem as partes
desattpndidas nas representações aos admi·
nistradores de mesas e recebedorias conlra
lesivas avaliações da panta dos preços cor
renles.-Vid. l~lesas. Reg. 30 Maio cit. art.
123, 12á.

algum terá a decisão definitiva dos arhitros
sobre questões entre adminish'ador de al
fandega e parte sobre obrigação de pagar
falLas ou avarias. ou sohre valor dellas.
Vid. Alfandegas. Reg. 22 Junho cito art.59..

na côrte para o thesouro e nas provincias para
a lhesouraria e presidente, e deste para o
thesouro tem a decisão do inspector de al
fandega em apprehensão de mercadorias
proferida t'onlra a parte.-Vid. Alfandegas.
Reg. 22 Junho cito art. 287. Ord. 150. 28
Junho 1839, § 2• .4. Circ.182, 22 Novem
bro 1839. (-Vid. Dec. 117, 18 Janeiro
1842, il1f1'a.) Ord. 6 Outubro 18LJ2. Ord.
15 Dezembro 18á2. Ord. 28 Marco 1843.
Ord. 14. 0 19 Fevereiro 18.44. (O~d. 89, 3
Outubro 1844. infra.) Ord. 15 Setembro
18M>. Ord. 110, 17 Outubro 1846. Av.4
Dezembro 18~7. Ol'd. 7á, 17 Março 1849.
Av. 20 Fevereiro 1850. Av. 6 Oulubro 18õ1.
(Diur. S52õ.) - Vill. Ord. 2 1Jfaio 1855,
infra.

RECURSO: sem suspensão 110 governo geral ha
logar do julgamento defini I ivo que as con·
!tregações das academias do imperio prufe
ril'em cClntra estudantes que usarem injurias
e fizerem ameacas ou violencias ao direclor
ou lentes. - Vid. Academias. RI:' . á2, 19
Agoslo 1837. art. 3. ('1I1'SO jm·idico. Av.
28 Setembro 1839. Av. 10 Oezpmbro 18á2.
-Vid. Dcc. 1386, 28 Abril 18õ.4, infra.

NulJas forão declaradas as sentenças que ao
tempo da p,'oclamação da independencia
no Ceará. P,auhy, Maranuiio 11 Pará furão
proferidas pelos lribunaes de Lisboa, sobre
recurso das autoridades judici~es das dilas
provincias. e como. Res. 67, 28 Selembro
1837, art. 1.

- na côrte para o minislro da justiça, e nas pro.
vincias para os prel-idenles concedeu-se da
classificação de guardas nacionaes que fi
zesse o commissuio alistador para desta
carem.-Vid. Gtta?'rias dilas. Rng. 15 Outu
bro 1837, art. 8.13 (alter. por Oec. 100.7
Dezem hro 18~1, arl. 10, 11. Dec. 10S, 9

, Dezembro 18U, art. 1. Dec. 1á6, 18 Março
18lt2, art. i. Dec. 1.47. 30 dilo. Dt'c. 148.
5 Abril 15!!2, art. 2. Dec. 188. 25 Junho
~842. art. 1. Dec.19n, 17 .Julbo 18á2. Dec.
20(j. i Agosto 18&2. Dec. 38;~, 16 Uutubro
1.844. art. 1. L>ec. 387, 388. 9 No\'ewllro
18.44. art1); e da não approvélção dos sub
stitulos que os guardas designados olIere-
cerem, art. 15.

- ao ministro dos negocios do imperio conce
deu-se aos alumnos do collegio de Pedl'o II.
despedidos por falta conlra os costumes,
religião ou rlisciplina.-Virl. Collegio dito.
Dec. Reg. 8. o 31 Janeiro 1838, art. 1, § 16.

- das decisões dos conselhos de qurtlificação da
guarda oaeiooal concedeu-se aos COlDman
danles dos corpos ou companhias, em p:ráo
de appellac;ão.-Vid. Guardas dito. Av. 103,
2 Oulubro 1835, § 2.

_ Solução deu-se á consulta, si os bens de pro
nunciados erão subjcilos a sequestro, e si
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este devia prevalecer estandn pendentes re
cursos de quaesquer julgamentos. - Vid.
Culpa. Av. 132, 15 Janeiro 1839.

RECURSO: no caso do ad. 205 do Reg. 22 Junho
1836 nenhum ha ordinario, porque nem o
dito Reg. o concede expressamente, nem se
põde considerar subjeito fi disposição do art.
33, Sh.-Vid. Alfandegas. Ord. 150, 28
Junho 1839, § 4.

de julgamento de apprehensão de caixas de
assucar elc. pelas mesas de consulado mano
dou-se processar conforme o cap. 17 do
Reg. 22 Junho 1836 cito - Vid. AsslIca?·.
Circo 197, 28 Janeiro 18liO. Ord. 212, 31
Março 1860, art. 2. Av. 62,11 Junho 18li5.
- Vid. Dec. 117, 18 Janei7'o 1842, infl'a.

do julgamento de faltas de empregados dos
consulados in terpoem-se do administrador
para a thesouraria, e desla para o thesouro
conforme Reg. 30 Maio art. 36, e não ao
pl'esidente da provincia. - Vid. il1esas de
cQ1lsulado. Av. 246, 9 Setembro 1840 etc.
ampI. aos das alfandegas. - Vid. Alfandegas.
Av. 40, 1.2 Março 18li7.

As decisões dos inspectores de thesourarias e
alfandegas e adminislradores de mesas de
consulado liOS casos de que tralão os art.
101, 1.07 Lei li Outubro, 21. do Reg. 30 Maio,
e 1.9 do de 22 Junho são definitivas e exe
quiveis, podendo as paries recorrer, sem
suspensão, para os inspectores das lhesou
rarias das proferidas pelos inspectores e
adminislradores das alfandegas e consula
dos.-Vid. Alfandegas. -Mesas. Ord. 277,
1.8 Dezembro 1840.

de apprehensões de aguardentes etc. feitas
pelas mesas de consulado mandou-se fosse
processado conforme os art. 284 a 287.
Reg. 22 Junho 1836. - Vid. Mesas ditas.
Ord. 292,17 Março 1841..

na côrte para o governo e nas provincias para
o presidente lem o delegado de policia mul
tado por não enviar a lista dos jurados; e o
membro da junta de revisão della que não
comparecer. Lei 261, cito art. 30. Reg. 120,
ciL art. 235.

RECURSO: crime ha lagar, e como da decisão
que declan improcedente o corpo de de
licto.-Vid. Corpo dito. Lei 261, cito art. 69,
S 2 etc.

crime tem logar da decisão contra a prescrip
ção allegada, e como.-Vid. Prescl'ipção.
Lei 261, cit. art. 69, § 6 etc. e Reg. 120,
dto art. 282.

crime ex-officio se interpoem da decisão que
conceder .soltura por habeas corpus.-Vid.
H aheas CQ1·pus. Lei 261. cito art. 69, § 7 etc.

qualquer fica sem 'eífeito usando o réo do
protesto pór novo julgamento. - Vid. Pl'O

testo. Lei 261, cito :arl. 88 etc. expl. por
Av. 237, 18 Outubro 18.49.

para o governo na côrte e presidentes nas pro
vincias se dá da indevida inscripção ou
omissão na lista 'dos jurados.-Vid. Lei 261,
cito al't. 1.01, 1.02. ~eg. 120, cito art. 23ft,
446 (e Av. 8 Outubro 1.846, infra).

para o governo na côrte e presidentes nas pro;"
vincias tem o guarda nacional da decisão do
commandante do corpo sobre suspensão de
guia de mudança. - Vid. GlIa?'das ditas.
Dec. 105, 4 Dezembro 18h1, art. 3.

- Declarou·se e addio-se o art.. 287 Reg. 22 Junho
supra, ordenando que fossem dirigidos ás
thesourarias, presidentes e thesourarias por
intermedio dos inspectores de alfandegas e
administradores das m€sas de consulados,
aos quaes se reenviarfiõ com as decisões
que tiverem, - Vid. Alfandegas. - Mesas
ditas. Dec. 117, 18 Janeiro 1842. Alfan
degas. Av. 22 Novembro 1843. Dec. 1132,
19 Março 1853 etc. infra.

Dos recursos crimes que lhes fôrem presentes
devem os juizes de direito to mar nota, e
como para as informacões ácerca dos juizes
municipaes, de orphãos e promotor. - Vid.
Reg. 120, cito art. 38.
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RECURSO: A autoridade ou tribunal superior
que tomar conhecimento de processo crime
por meio de recurso ou appellação é com
pelente para multar, e como o juiz que não
tiver procedido á qualificação do réo. nego
120, cito art. 172.

Dos proce-sos por via de reCllrso crime inler
poslo dos juizes rnunicipaes, delegados e
subdelegados conhecem os juizes de direito.
-Vid. Reg. 120, cito al·t. 200, S15.(-Vid.
Lei 261, cito al't. 70.) Nos processos em
que não houver recurso ex-o(fiGio ou de
parte, tendo a sentença passada em julga
do, como procederâõ em correição. Reg.
120, ciL. art. 20(j.

civel ou crime etc. conliuuaráõ a ser prepa
rados com as assignaturas, braç~gens e mais
contribuições estabelecidas pelas leis em
vigor. Reg. 120, cito art. 471.

para o governo geral póde interpÔl', e como o
delegado ou subdelegado nomeado de de
cisão do pr~sidente de provincia que desat
tendei' excusa pedida. Reg. 120, ciL. art.
494.

cujo conhecimento e decisão pertencem aos
juizes de direito pela Lei 261, mandou·se
que os subdelegados nomeados a eUe5 en
viassem, por occasião da execução da dita
Lei.-Vid. Autos. Oee. Ileg. 12~, 2 Feve
reiro 1842, arl. 27.

para o juiz de direito concedeu-se aos escri
vães de paz das decisões dos subdelegados
que impozerem prisão, por não lhes apre
sentarem os processos pendenles. ~ Vid.
Aulas. Oec. Reg. 122, cil. art. 28.

Os prazos assignados ás partes para recorre
rem perante o conselho de estado, não po
deráõ exceder a dez dias, residindo na côrte
ou no seu termo. - Vid. Consetho de eslado.
Dec. Reg. 12~, Fevereiro 18h2, art. 39,
~o. Dec. 222, 9 Setembro 18~2.

LV

RECURSO: para o conselho de estado -dá-se das
resoluções dos presidenles de Provincia em
negocias contenciosos, administralivos, e
COlDo.- Vid. Conselho dito. Dec. 12ft, cito
art. 45, lt6. Dec. 222, 9 Setembro 18á2.

para o conselho de eslado dí-se das decisões
dos ministros de e t'tdo em mater-ia conten
ciosa, e como. - Vid. Conselho dilo. Dec.
12~, cito art. ltG. Oee. 222, 9 Setembro
1842.

algum, ainda de revista, se dal'á das sentença
civeis profel'idas cm causas cujo valor cou·
bel' na alçflda dos juizes.-Vid. Dec. Reg.
143, 15 llal'ço 1842, art. 32.

para o tribunal do) thewuro publico lem o
lesado em lotação para arrecadação do im
posto de palente que na côrte substituio o
dos 20 por cento de consumo de aguarden
tes. - Vid. Aguardentes. Dec. Reg. 149. 8
Abril 1.8!t2, art. 15, motlit'. Reg. 12 Julho
18ft2, art. 7. Dec. Reg. 415, 12 Junho 18/'5,
art. 11, U, 15.

algum civel poderá seguir e ser conhecid\> sem
haver-se satisfeito o imposto .de 2 por cento
que substituio a dizima da chancellaria.
Vid. Chancella1'ia. (Dizima.) Oec. Reg. 150,
O Abril 18~2, art. 13.-Vid. Av. 227, 29
Novembro 1854, infra.

para o lribunal do thesouro, na côrte. tem os
lesados em arbitramento para arrecadação
das taxas das heranças e legados de nsu
fructo perante a recebedoria. - Vid. Taxa.
Dec. Reg. 156, 28 Abril 18á2, art. 16.

para o presidente da provincia tem o lenle rIo
curso juridico prejudicado com denegação
de altestado para receber vencimento.
Vid. Cursos ditos. Av. 101,29 Agosto 18.42.
Av. 21 Março 18118.

- legaes se permiltem Íis partes nas apprehen
sóes de alfandegas, não lendo lagar pro
testos judiciaes, nem qualquer outros actos
que embaraçl1rem o andamenlo dos negocias
deHas. Ord. 16 Setembro 18~2. (Jorn. 206.)

5~
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REC RSO: para o superior immediato ha logar
das decisões dos adminislradore do correio
impondo mullas aos capilães de navio por
infracção de re~nlamento de correio.-Vid.
Correio. Dec. 254,29 Novembro 1842, art.
14,-"-Vid. De€:. 399,21 Dezembro 18li", inf1·a.

Das apprehensões de madeiras, ror exll'avio
de dil'ei los processa -se conforme o Reg.
22 Junho 1836 supra. - Vid. L1J adúl'as. Ord.
28 Março 1843.

bem que se deva ampliar, 11l.axime aos réos em
casos crimes, e que por isso os juizes devão
ser faceis em admitli-los, todavia não é o
juiz de inferior iostancia obrigado a receher
quantlo expressameole denegado por lei,
pois assim fazendo não se consLitue juiz de
superior instancia. Av. 20.· 8 Abril 18/,3.

A' vis la do art. 35 Reg. 122, 2 Fevereiro 1842
os juizes de direito não são competenles
para dar aos 'municipaes inslrucções obri
galorias em malel'ia civel, muito princi
palmente nos casos em que lhes loca co
nheceI' das qneslões por via de recurso.
Vid. Juiz municipal. Av. 27. 0 10 Junho

'1843 etc.

(Autos de) crimes de réos condemnados noto
riameute pobres como serão remettidos
pelos correios ao seu destino.-Vid. C01'1'eio.
Dec. 3U, 12 Julho 18li3, art. 1. Dec. Reg.
399, 21 Dezembro 184li, art. 204.

da pronuncia em crime inauançavel é in'ad
missivel o réo aind:\ não I reso. - Vid. Pro
11Imcia. Av. lIl, 17 Julho 1.843.-Vid. Av.
\)0, 11 Novembro 1843, inrra.

imposlo do juiz municipal para o de direito
não é aquelle compet nLe para julgar de
s l'to e não seguido.-- Vid. Juiz l111micipal.
Av. i, Agosto 1.8L13.

nas causas em que a fazenda publica tenha in.
teresse providenciou-se a que pOl' falta de
prepara não fique parado Das relações e
5upr mo IL'ihunaJ.- 'id. Causas. 2 Circo 26
Agosto 1.843. Execuções, Ord. 1.6 Fevereiro
18lt".

RECURSO: não é rerormavel pelo proprio juiz;
qne a proferil' a sentença Clue tiver decidido
recurso interposto da pronnncia. - Vid.
Pronrmcia. Av. 90, 1.1 Novembro 1843.
- Vid. At'. scgllinte.

podem inlerpôr amhas as partes da senlen~a

qu~ uouver snstenLado ou não pronuncIa
proferida pelo juiz municipal. - Vid. Pro
nuncia. Av. 14 NovemLro 18/,3 etc.

não tem os r1pprehensores mas as p~rles con
forme o nego 22 Junho 183tL-Vid. Alfc.m·
degas. Ord. 14. o H) Fevereiro lS~4.

Das apprcbensóes de gado extravi~do a di
reitos mandou-se pela recebedorlil do II~U

nicipio na côrlé procedesse pela maneIra
preycripta no cap. 1.7 (art. 187) Rego. 22
Junho 1836 supra. - Vid. Carnes. Ord. 17.·
22 Fevereiro 18li/'.

não é permiltido das decisões definitivas dos
inspeclore3 da alfandega sobre ap~rehen.

sões cnjo va 101' não exceda 100$, VIst(}S os
art. 285, 285 Reg;. 22 Junho 1.836.-Vid.
Alfandegas. Ord. 20.· 29 Fevereiro 18M.

(Expediente do) interposto das deliberações
das camaras municipaes pertencem á 2."
secção da secretaria dos negocios do impe
rio. - Vid. Sccreta1'í€ls. Dec. Reg. 3li6, 3"0
Março 18~4, art. 15, § 13.

qual cabe á parte, do lesiTo arbitramento do
valor de licenças para venda de carIas de
jo~ar.-Vid. Sello. Dec. Reg. 355, 26 AlJril
i8~li, art. 54, alter. pelo Dec. Reg. 681, H)
Julho 1850, art. 39.

das decisões dos chefes de estações frscaes do
muoicipio da côrle para I) the50uI'o, e Das
províncias [lIu'a as thesourarias e destas para
o lhesouro, e das lhesourarias e lhesouro
para o conselho de estado dá-se em maleria
de sello. Vel'o. e Dec. Reg. 355, cito art.
íO. Ord. 99, 13 Selemhro 1845. Ord. 8
Junho 1846. Ord. 28. 0 7 Março 1850. Dec.
681, cil. art. 92, 95.-Vid. Ord. 1.99, 2~

Agosto 1852. Av. 9Janeiro 1~55. (Jom. 2/,.)
Av. 1li Fevereiro 1855, S2. (Jorn. 76.)
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RECURSO: ex-offieio inLerporáõ os chefes de esta
ções fiscaes arreca dadoras de sello das pro
prias decisões ou julgamentos sobre taxa que
exceda 10S e multa que exceda 20$. Verbo
Dec. Reg. 355, cit. <.Irt. 71. Dec. 681, cito
art. 93, 95. - ViJ. Orá. 215, 16 Setcmb7'o
1852, infra.

para o l1'ibuna! cio thesouro dá se da fixação
feita pelos inspectores de alfandegas de
quantia a descontar na ancoragem devida
pelos navios que chegarem a portos do ilJ)
Ferio com colunos.-Vid. AI/coragcm. Dpc.
Reg. 356, 26 Abril 1844, arL. 5. moelif.
Veru. cito Dcc. llOI, 1 Fevereiro 1845.

suspen ivo, na côrle para o ministro dos ne
g cios da fazenda, e nas províncias para os
presidentes ba Ioga I' da decisão do pre"i
dcnte de extracção de loteria que condem
naI' summariamente sen thesoureiro em
multa. - Vid. Lole7·ias. Dec. Reg. 357, 27
Abril 18~1" art. 7, § 5. - Vicl. Circo 23
Junho 1855. (Jbrn. 197.)

não suspensil'o paJ'a o I.hesouro tem lagar da
decisão das Lbesourarias nas provincias, e da
I'eceoedoria na côrte, desattendendo recla
mações de colJecLados nos impostos sobre
emoarcações de nave~açào do inLerior e
seges. - Vicl. Embarcações mercantes. Sl'ges.
Dec. Reg. 361, 15 J unho 18~14, art. 3~.

para as lbesourarias nas prol'incias c destas
para o tuesouro ha lagar da não admissão
ou da collocaçào superior ou inferior de
despachante de alfandega, para arrecadação
da respectiva patente peja com missão com
posLa do inspector, e~cl'ivão e rei tores da
alrande~a. - Vid. AlflJlulegas, pllg. 91. Dec.
Reg. 362, 16 Junbo 18.H, nrl. 8, 9.0rd.
70, 8 Março 1853.

de imposição de multa por contrabando de páo
bl'asil ))('ocessa-se conforme o cap. 17 (ad.
2% a 292) Reg. 22 Junho 1836 supra.
Vid. Páo brasil. Dec. Reg. 363, 20 Junbo
18~4, art. 1, 13. -

REcunso: para o thesouro se dá da imposição
de multa por infracção do art. 175, 30 Maio
1836. - Vid. Alfandegas. Ord. 26 Agosto
18MI.

Aos inspectores de alfandegas e administrado
res de mesa de consulado e ao da recebe
doria da côrte compete conbecer dos con
trabandos apprehendidos em flagrante nos
lermos do célp.17 (art. 28~a 292). Reg. 22
Junho 1836 supra, e como. -Vid. Alfan
degas.-.llrsas de consulado. Ord. 89, 3 Ou
tubro 18~4.

sobre lançamento do imposto de palente das
typographias é rrgulaclo pelo disposto n()
regulamento do imposto das lojas sllpra.
Vid. Dec. Reg. 381" 16 Oalub7-o 18~4, ar../:.
6. Dec. á14, 11 Junho 184.5.

para os inspectores de alfandegas, sem mais
oulro recurso nlgum, ee dá, e como quando
as partes se não conformarem com qualifi
cnção dada as mercadorias por feitor de
alfandega, não querendo os empregados
usar da faculdade do art, 205 Reg. 22
Junho e 8 do de 19 Janeiro 1838.-Vid. Al·
fandegas. Dec. Re~. 391, 17 Novembro
18M, art. 1,2,5,6, 8, 9.-Vid. Ord. 5.&,
20 Junho 1850 etc. Ord. 165, 27 Setemb7'o
1854. Ord. 2 Maio 1855, infra.

ao minisLro do impcrio por inlermedio dos res
pectivos chefes e do director geral dos cor
reios tpm os empregados da directoria
advertidos e suspensos, e como.-Vid. Cor
7'cio. Der.. Reg. 399, 21 Dezembro 18Ht,
art. 66,

ao governo ha lagar para providencias neces
sarias, quando houver falta .de penas aos
transgressores das estipulações com os na
vios de nações com que rôr estipulada con
ducção de malas. - Vid. Correio. Dec. 399,
ci l. art. 182.

para as thesourarias nas T,rovineias, e Lhesouro
na côrte se dá da necisõp,s dos administra
dores de correios qne impozerem milItas.
_ Vid. C01'1'cio. Dec. ~99. cito ar!. 272,
273. Ar. 8 Fevereiro 181,9.

22"
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REC nso: de que lralão os art. 70 e 78, § 2 da
Lei 261, não del"em ser iol rposlos das de
ci óes dos juizes de direilo ou chefes de
policia, quando proferidas cm segonda ins
taneia, porque seria reconhe~er uma ler
ceira. - Vid. Av. 7.°, 30 Janmo 18/,5.

RECURSO

nisado.-Vid. Portos. nes. 358, 14 Agosto
18~5, art. 4. Av. Instr. 133, 10 DezE'mbro
18,.5, ~rt. 8. Dec. Reg'. hh7, 19 Maio 18á6,
~rl. 109, 110, 121, 122 a 125. - Vid. Av.
13 Junho 185li, infra. .

na apprebemão de polvora processa-se con
forme o ad. 28á e seguintrs do Re~. 22
Junho 1836 supra.-Vid. Alfandegas. Ord.
31 Janeiro 18~5.

para o lhesouriI na côrLe lem as p~rles mnl
tadas conforme o art. 2ú5, R('~. 22 Junho
1836, pilra obterem allivio. - Vid. Alfande
gas. Ord. 10 Maio 18á5.

na arrecadação da taxa addicional de liO rs.
em cannacia de Ilguardente applicada na côrte
á camara municipal mandou-se procrssar
como 110 imposto de palenLe. (Reg. 1li9, 8
Abril 18h2 etc. snpra.)-Vid. Aguardelltes.
Dee. Re~. lt15, 12 Junho 18~5, art. 21.
Dec. 1229, 12 Setembro 1853; nas appre
bensões o mollas conformo a Ol'd. 89, Ó
OuLubro 18lilt supra. Vorb. Dcc. Reg. lJ'15,
cito art. 32.

crime: ordenou-se que na relação da côrte se
conLinuasse a observar a pralica seguida de
proceder por distribuiçãO á nomeação de
um juiz que sina de relator a apresente a
relate qualquer recurso, para haver o sor
teamento dos 3 juizes que decidão o feito,
vis lo os arL. 10 a 14 Reg. 3 Janeiro 1833
e 76. Lei 261, cit.-Vid. Al'. 67,23 Jllnho
18!J 5.

algum se dá do 2.° julgamento cm desapro
priaçflo por ulilidaue puulica geral ou mu
nicipal da côrLe, annullado o 1.0 processo
pAla relação. - Vid. Dcsflpropriação. Res.
353,12 Julho 18ú5, <lrt. 29,

algum lerão as decisões dos capi lães de portos
sobre que tões de policia naval, prejuizos
ou damnos pelos nal"ios enlre si denLro do
porto, não excedendo 100, ; excedendo dá-se
recurso para conselho nal'al, e como orga-

RECURSO: rar~ o conselho de e,tado lem os
prejudicados em liquidação de dividas mi
litares anteriores e posleriores a esta lei,
feila pelas contadorias de guerra, tbesou
rarias ou tbesouro nacional. - Vid. Co/!
tad07'ias ditas. Lei 369, 18 Selembro 18á5,
art. 51.

Os militares para úblerem licença por tempo
que exceda a 3 mezes e com soldo por in
teiro devem recorrer ao governo.-Vid. Mi
litai'. Av. 103, 35 Setemuro 1.8á5.

O direilo de fiscalisação que aos presidenteg
compele sobre as Lhesourarias. (Lei /, Ou
lt:bro 1831, arl. 87. Lei 3 OUlubro 183!J.,
art. 5, § 3),. não involve a alçada dos recursos
que perlence ao t.ribunal do lbesouro. Ord.
117, 21 Oulubro 18/'5.

ao ministro dos negocios do imperio para fazer
novo exame tem o concurrenle ás cadeiras
publicas de 1." lelras perLencentes ao mu
nicipio da côrte, lesado pelo arbilrio dos
n~aminadores.-Vid. Aulfls (na côrte etc.)
Dec. 440, 10 Dezembro 1845, art.i3.

Feita apprebens50 por empregado de alfan
dega, na bypolbese dos art. 91., § 4; e 149
Reg. 22 Junho, cumpre que seja processada
e decidida nos tE'rmos delle , compelindo ao
lbesouro resolver sobre a materia qnando a
alie subir por meio de recul'So. - Vid. AL
fandegas. AI'. 30 Abri! 1846.

nas questões que se suscilarem na praticllgem
da bal'ra do Rio Grande do Sul, eotre ca
pilães de navios e os praticos, e contra qual
quer destes, tem logar conforme o Reg. das
capitanias dos portos supra. (Res. 358 etc.)
-Vid. POl·/OS. Ay. Reg. 36,30 Abril 48!lô,
8rt. 22.
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RECURSO: ao CJpitão do porlo lem o capilão ou
mestre de navio, para cO;lgir em virlude do
tralo a seguir na embarcação os individuos
da tl'ipolação.-Virl. POI'los. Dec. Rrg. 667,
10 Maio 184-6, 3rt. 62. Av. 26Sctembro 1850.

dos excessos e abusos na design3ção dos.li,
miles das cidades e villas pelas com missões
do art. 1. Reg. 411, .& Junho 1845, para
cobrança da laxa de escravos dá-se para o
t~es~uro na côrte e tbesourarias nas pro
nnClas, e destas para aquelle, e como.
Vid. Esc1'avos. Dec. 452, 20 Junho 1846.

dá-se para o inspeclor geral dos terrenos dia
mantinos das deliberações dos commissio
nad«;>s na distribuição de terrenos por fais,
cadores, e como. - Vid. Diamanles. Dee.
Reg. 465, 17 Agoslo 18ll6, art. 30. Ol,d.
131. 30 Selembl'o 1847. Dec. Reg. 1081,
11 Dezembro 1852, art. 12 etc. infra.

das apprebensões fixado pelo Reg. 22 J unbo
1.836 supra. é applicavel na imposição das
penas por mfracção das disposições do re
gimento dos terrenos diamanlinos.-Vid.
Diamantes. Dec. ciL 465, nrt. 55.

se dá, e como da junla de qualincação de vo
lantes para o conselbo municipal, e como
organisado. - Vid. Eleições. Lei 387, 19
Ago~to 18lJ(j, arl. 33 a 37. Av. 8,° 1 Feve
reiru 11)1,7, S 3. Dec. 600, 16 Fevereiro
1S!!7. (expl. arl. 7 por Av. 1.M, 14 ~iaio

18Ml.) Av. Hi.o 1.6 Fevereiro 1867. A\', 22.°
25 dito, S 3, 6. - 29.° 27 ilito. })ec. 51 t,
18 LIJa7'ço 18á7. Av. 61, 26 Mal'çG 18~7,

S 2. Av. 6á, 6 Abril 18á7, § 5. Av.
68, 13 Abril 18117, § 2. Av. 73, 1!! Abril

J.8á7. Av. 75, 1ó Abril 1847, § 1 a á. Av.
85, 6 Maio 1867. Av. 1.0 1, Janeiro 18á8.
Av. 39,7 Março 18118. Av. 53,13 Abril
1868. Av. 66, 22 Maio 1.8h8. Av. n, 16
Junho 18á8, § 5, 11. Av. 75, 1.9 Junho
18á7, § 2, 3. (Av. 22.° 23 Janeiro iS!!9.
AI'. 35,8 Fel'ereiro i8119, S 8.) AI'. 3 Abril
18119. Av. 91, 13 Abril 18á9. (Av. 111., 30
Abril 18á9.) Av. 1l!3, 25 Maio 18!!9, §.á,

AI'. 1.á7, 31. Maio 18á9. Av. 1.á9. 31 Maio
1.8á9, § 2. Av. 168.28 Junho 18!J9, § H,
1.3 (A.v. 187, 23 Julho 1.8!!9, § 3); Av, 20fl,
13 Agoslo 18!l9, § 2.

RECURSO: pal'a a relação do dislricto se dá das
decisões dos conselhos municipaes de re
curso em materia eleiloral, e C0010 pro
cessado.- Vid. Eleições. Lei 387, 19 A~osto

1.8116, art. 3S. Av. 1.6." 1.6 Fevereiro 18á7.
§ 1,3. Dec. 500,16 Fevereiro 1.8!J7. Av. 22,'
25 Fevereiro 18ll7, § á. Dec. 511, 18 Março
1.8!J7 (expl. art. 7 por Av. 13!!, 14 Maio
i8lJ9) Av. 61 , 26 Março 1847, S2, 3, á.
Av. 1.45, 5 OuluLro 18!!7. Av. 77, 5 Julho
18á8, § 7. Av. 23 Dezembro 18!!8. Av. 10
Janeiro1.8!!9. (Av.1.3.015Janeir01849. A\'.
22.° 23 dilo) Av. 23 Janeiro 1.8!!9 (Av, 35,
8 Fevereiro 1849, § 8) Av. U Junho 1849.
Av. 168, 28 Junho 1849, S§ 11, 13.

crime (Lei 261, cito art. 69 70 Reg. 120 cito
art. 209) interposto de juiz municipal, em
quanlo se não decidir eslaraõ os autos no
seu juizo. - Vid. Juiz mWlicipal. Circo 7 Ou
tubro 18á6.

extraol'dinario verdadeiramenle, e inadmissi
vel declarou-se ser a isenção da multa ap
plicada, requerendo no presidente da pro
vincia, com o fundamento de não dever
ser incluida na lista por ter diversa re i
dencia. - Vid. Jm·ados. Av. 8 Outubro
1.8Mi.

cm úLravio e contrabando de ouro se concede
das decisões do pl'ovedol' da moeda na côrte
e adminislradur do consulado, e inspector
de alfandegas n;lS Pl'ovillcias, na confor
minade dos regulamentos das a)('ande~as e
cónsulados.-Vid. 0111'0. Dec. Beg. !J78,
12 Outubro 1.846, 3rt. 'J 9. Ord. 1.52, 9 De
zembro 1.8116.

paI' via ordinaria eSLabelecido pelo Reg. 22
Junho sobre mullas impostas pelos inspec
tores das alfandegas não podcrn os presi
dentes de pl'ol'incia conhecer; mas aLlender,
e como, reclamações a respeilo.-Vid. A{
(aadegas. Av. 1lJ9, 5 Dezembro 1.846.
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RECURSO: da apprebensão de prodllclos de fa
bricas de tecidos de algodão existentes no
imperio, em que se reconbeção falsas as
marca ,processa-se nas alfandegas, consu
lados e mesas de rendas, como nos extravios
o conlrau'lDdos.-Vid. Algodão. Dec. Reg.
!J9!J, 13 Janeiro 18!J7, art. 11.

p:lI'a as relações se da nas jostiIicaçães de no
hreza feitas no juizo dos feitos da fnzenda
para concessão de brasão de arOlas.-Vid.
Annas. Dec. !J99, 31 Janeiro 1847, art. 1.

Declarou-oe que (1 aviso de 7 Oull1bro 18l16.
relalivo as d~cisões dos juizcs municipaes
pendentes de recurso. tele em visla provi.
denciar .oure a pratica que devia seguir-se
n o ca~o de recurso não prevenido pelo regu
lamento; e quena occa ião de se prepararem
os autos para serem presentes ao jur)', se
lhes annexem todas as peças du processo
quer' sejão de recurso, quer de formação da
culpa.-Vid. Jlt1'ados. Av. li Fevereiro 18h7.

nas appreben ões de mercadorias de contra
hando feitas pelas barcas de vigia das al
fandegas, em addilamento ao art. 127 Reg.
2~ Junho 1836, tem os apprehensores em
lodos os ca os em que o ha para as outras

partes e dentro do prazo fixado.-Vid. AL
fandegas. Dec. Reg. 506, 6 Março 18.&7,
art. 14.

do imposlo sobre caixeiros estrangeiros man
dou- e rq;ular pelo H g. 15 Junho 18114
supra.-Vid. Caixeiros. Dec. R g. 508, 10
Março 18.&7, art. 5.

pal'a o mini lro dos negocias estrangeiros lem
do consul o c:'pitão de navio multado por
conlumacia em enlregar·lhe o relalorio da
viagem, e como organisado.-Vid. Consules.
Dec. Reg. 520,11 Junho 18.&7, ad. 98.

á imperial pessoa lem o consul brasileiro con
tra o capilão sobrecarga no caso do supra
cito <11'1. 98.-Vid. Consules. Dec. 520, cit.
ar\. 99.

RECURSO: nos casos do art. 284 Reg. 22 Junho:
declarou·se não dever o inspector de lbe
souraria sobreslar no julgamento de recnrso
esperando decisão do lhesouro. que não é
assessor nato das lbesourarias, mas tribunal
dos recnl'sos.-Vid. Alfandegas. Ord. 120.
15 Setembro 1847.-ViJ. Ord. 196 28
Julho 1852. '

Sobre isenção de multa delerminada em re
Curso a presidenle de provincia deu-se in
lelligeneia ao art. 33, S 10. Reg. 22 Junho
e Ol'd, h Abril 1846.-Vid. Alfandegas. Av.
2lJ Setembro 18á7. Circo 126, 25 Selembro
18[,7. Av. 26 Agosto 1848. Av. 26 Abril
1850.

interposto para o conselho de eslado das deci
sões do tbesouro não snspendem a execução
d~stas pelas thesoorarias e repartiçõ'3s com
pelentes, salvo si receberem ordem do
ministro dos negocias da fazenda para so
brestarem.-Vid. Conselho dito. Dec. 5h2,
3 Dezembro 18.& 7.

crime: reformando o juiz o despacho conforme
o art. 74 Lei 261., não sobem os autos ao
juiz ad quem; mas si com a reforma arrendeI'
a outra parte, póde ella recorrer como o 1.o

Ar;. 172, 13 Dezembro 18.&7.-Vid. Av. 14
Setemb7'o 1850, in.f1·a.

Os inspectol'es de lbesourarias quando co
nhecem de recurso de imposição de multas
(cumo na hypothese do art. 179 Reg. 21
Dezembro 184lJ. dos c(lrreios) podem alle
ra-Ias enlre o maximo e minimo marcado.
-rido Multas. A\'. 68, 27 Maio 18!J8. Av.
31 Janeiro 1849. (Dim'. 8009,)

Nas alfandegas e consulados elc. por serem
adminislrativos não deixào de ser judiciaes,
e por isso nelles se de\'e, c como proceder
eoo lodo o rigQf de direilo.-Vid. 07,d. 90.

de apprehensões de mercadorias e imposição
de multa pela iufrncção do art. 137. 285.
Reg. 22 Junho, como será processado.
Vid. Alfulldefl,{,ls. Av. 26 AgOátO 1848. Av.
26 Abril 18W.
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RECURSO: crime interpoblo de sentença de
absolvição não tolhe a 'pleitor funccionar
nas eleições. - Vid. Eleições. Av. 28 Agosto
1848, § 2.

Presidente de junta qualificadora de votantes,
depois de encerrada a 2." sessão della, não
póde incluir na li~ta dos qualificados os
que deixassem de o ser, cumprindo em tal
caso usar dos recursos autori!'ados por lei.
-Vid. Eleições. Av. 147,31 Maio 1849.

crime: eleilor pronunciado em crime de res
ponsabilidade, e que se livra sob fiança
tendo recorrido para a relação póde ser
convocado para organi~ação da junta de
qualificação, e ser conservado na lista dos
votanles conforme o art. 9 e 53 Lei 387.
Av. 31 Dezembro 18ú6, § 5,6 e Av. 13, U,
23 Abril 18lJ7 e art. 72 Lei 261. Av. 11
Agosto 18.&8, § 1; 31 Outubro dilo § 1.
Vid. Av. 20. 0 19 Janei,'o 1849, § 3, 4.

nenhum dá a Lei 387, 19 Agosto 1846 supra
das decisões dos presidentes das mesas pa
rochiaes em taes casos. - Vid. At,. 35, 8
Fel:ereiro 1847, § 7.

das decisões das lhe~ourarjas para o tribunal
do thesouro dentro de que prazo deve ser
interposlo, e como em primeiro logar da
queIJas para o presidente da provincia e
desle para o thesouro; e como publicado,
conforme fi Ord. 22 No\embro 18á3. - Vid.
Onl. 38. 1ll Fet'el-eiro 18á9. Ord. 187, 28
Ou tubro 1SõO.

dá·se da prohibiçào de entrada de despachante
na alfande~a, conforme o art. 86 Reg. 22
Junho 1836.-Vid. Alfandpgas. Circo 17
Fevereiro 1.8.&9.

ex· officio para n thesouro na côde e tbesou
rarias nas províncias lem as decisões de re
conhecimento de avaria pelos inspectores
de alfandegas, de que resulle perda de di
reilos e de que quaotias.-Vid. Alfandegas.
Dec. Reg. 590, 27 Fevereiro 1849, art. 5,
§ uo. ampliado a todas alfandegas do im
perio. Dec. 690, 14 Agosto 1850.

RECURSO: crime: vereadores su!'pensos por aelo
do governo, e depois pro ces ados e absol
vidos por senlença do poder judiciario,
pendendo porém desta appellação, conli
nuào suspensas alé decisão do recurso;
verificando-se a~sim tambem nos recursos
inlerpostos do despacho de não pronuncia,
e porque, conforme Av. 76, 11 Julho t8á2.
- Vid. Pl·onuncia. Av. 59, 5 Março 1849.

Nos casos dos art. 161, 285 elc. 155, 287 Reg.
22 Jnnbo os consignatarios dos navios são
pessoas legilimas para requerer elc. sobre
apprebensões, multas e in lerposição de rc
cursos, que não lem pr'azo limilado.-Vid.
ALfandegas. Ord. 711,17 Março 18á9. Ord.
66, 5 Julho 1850. Ord. 2 Set~mbro 1852.
(DiaT. 9096.) Ord. 27 Janeiro 1853. (Dia,,, g.

suspensivo não ha das decisões dos conselhos
municipaes em maleria eleitoraI.-Vid. Av.
111, 30 Abril 18h9.-Eleições. Av. 168,28
Junho 18h9, § 11, 13.

para allivio de multas em alfandega: não lhe
é appliraveJ o art. 33, § á Re~. 22 Junho,
e porque. - Vid. Alfandegas. Av. 30 Abrl
18á9 elc.

inlel'poslo pelas parles ou qualquer aulori·
dade ou repartiçãe. publica das decisões
proferidas por presidente de provincia é
por que modo apresentado na respectiva
secretarill de estado.-Vid. Dec. 632, 27
Agosto 1849, al't. 2, § 3.

da auloridade judiciarin para admini lraliva
não ha logar, para annulJar sentença passada
em julgndo por aquella proferida.-Vid.
Juiz dos feitos. Av. 5 Setembro 18á9.

,
Ao juiz do commercio incumbe a deci 50 das

contestações enlre corretores determinadas
peln junta dos corretores, e a que esles nno
quizerem acquiescer.- Vid. COI'relol'es. De~.
Reg. 648, 10 Novembro 18h9, art. 58, h.
ás juntas dos correlorcs com recurso para o
conselbo de esbdo.-Vid. Dec. Rr.g. 806,
26 Julho 18~1, at·t. h1, § á. Dec. 807, 808,
27, 28 dito.
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REC RSD: á autoridade superior tem os injus
tamenle constrangidos a estar nas colonias
militares do Pará, pela recusa de licença
pralicada por director da colonia. - Vid.
Catanas. Dec. Reg. 662, 22 Dezembro 18á9,
art. 16.

de apprehensão de mercadorias extraviadas a
direitos conrorme o art. 2 á e 292 Reg. 22
Junho 1836 jU]Roll-se improcedenle. e
porql1e.-VicJ. A tfrJl1degas. Ord. 5 Janeiro
1850.

Para bslar contrahando nos porlos em que
não ha alrandegas recommendou-se o com
primenlo dos Cap. 17 (art. 28á a 292) e 18
do Reg. 22 Junho.- ViJ. Alfandegas. Circo
7 Fevereiro 1850. Av. 20 Junho 1850.
(Dia?'. 8li 37. )

das decisões dos conselhos de qualificação da
gnarda nacional no Rio Grande do Sul con
cedeu-se para o presiden te da provincia, que
marcará o seu prazo e fórma de interposi
ção.-Vid. Guarda dita. Dec. Reg. 670,22
Feverejl'~ 1850, art. 2.

irregulnrmente interposlo ao inspector contra
o art. 287 Reg. 22 Junho, mandou-se con
siderar não interposto, procedendo-se quan
to á apprebensão lia fórma do art. 288, 2, a

parle. - ido Alfandegas. A.v. 26 Fevereiro
1850.

não ba da deci ão conGada a feitores. peritos,
ou pralicos do commercio, no caso do art.
86, Dec. 17 Novembro 18M, que é decisão
de arbitras; e não do inspeclorda alrandega
de que as partes não podião ser privadas.
- Vid. 01'({. óh, 20 JlLllho 1850, Ord. 18á,
15 Jolho 1852.·-Vid. 01'd. 187, 16 Julho
1852, il/fi'a.

de appreben ão decidida conforme élS expres
sa disposiçãe dos art. 1li5, § 2,3, 9. Reg.
22 Junho 1836, indeferia-se. Av. 20 Jonho
1850, (Dim.. 8li37.) - Vid. Ord. 2 Maio
1855, infra.

RECURSO: Declarou-se que em certo caso de
conOicto civel entre juizes de orphãos, em
faJLa de qnem recorresse paI' appellação ou
aggravo, tra tasse o ) uiz a questão como
cooflieto, usando do meio estabelecido no
art. 61 Reg. 3 Janeiro 1833. - Vid. Im'is
dicção, Av. 21 Junho 1850.

em garantia contra os obrigados ao pagamento
de letra necessita prévio proteslo. e como.
-Vid.Letms. Coa.Com. art.377,378,380,
381, 382,383, 38á, b06. S3; li13, h15.

contra o sacador e endossadores tem, e quando
nos casos de aceíte falso, o portador de
letra de cambio.- Vid. Lelms. Cod. cito art.
39li.

para o tríbunal de commercio competente tem
o capitão de navio multado, e como pela
autoridade encarregada da matricula dos
individuos delle, por apresentar diminuido
o seu numero.- Vid. Cad. cito m't. 512.
Dec. 738,25 Novembro 1850, art.18,§ 12.
- Vid. m't. 98 elc. infra.

interposto de sentença que homologa repar~

tição de avarias grossas com conrlemnação
de cada um dos conlribuintes não suspende
sua execução.-Vid. Cad. cito m't. 793.

algum se dará da pronuncia em qualificação
de quebra proferida pelo tribunal de com
mercio; conservando sempre os e1feilos civis
qualquer ({IIe seja o julgamento do mesmo
tribunal. - Vid. P,'onllncia. Cod. cito art.
S20.-Vid. Dcc. 707, 9 OlltlLbro 1850, m't.
20, infra.

algum terá a decisão arbilral sobre admissão
de creditos de rallido conslante de lista, não
podendo o juiz commissario conciliar as
partes. - Vid. Qllebm. Cod. cito art. 8l16.

se não dá da sentenca de concessão ou dene
gação de rehabiJit~çãode npgocianle fallido.·
- Vid. Qlleh1·a. Cad. ciL art. 896.
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RECURSO: tia sen!enca do tribunal do comtnei'
cio qne negai' m~ralorja só haverá, e em que
'Circllmstancias, de embargos e appellação.

-Vid. Cod. cito Otrt. 906; CJlla" d'ils decj~õe5

do 111iZ cOmmif-Silrio, al't. 907. Dee. 738,
25 Nu'vembro 1850, crt. 18, S 15.-Vid.
m·t. 99, in{"(l.

para as re]a~ões tem as senlE'nças das .ills1iças
ordinarias, a quem comppLe conbecimeoto
de causas cOIDmerciaes em L' imlancia,
com as excepções eslahelecidas no Cod.
Cum. para os casos de qllPbra.-Vid. Que
bra. Cod.cit.lit. un. art. 17.

pôde interpõr o director da penitenciaria da
cÔrle pnra a COIDllIissno impeclora, das
pre~cripçõês dos medicos do estabeleci
menlo, quando fôrem de encontro a sep;n
raflça dos preso~.- Via. Dec. Reg. 6í8, '6
lttlho 1850, art. 117, ~6. .

para o governo tem 'o juiz de direito e procu
radol' fi,:,cJI, do 'presidente d'e lJrovincia,
quando fixar ajuda de cuslo ao juiz de di
reito removido, não guardando as re~ras

estabe\ecidas.~ Vici. Juiz de direito. Dec.
6~r7, 26 J alho Hl50, art. 14.

do arbitramento do preço p3ra despachas por
filctUf'a de mercadorias nas aHandegas in
Lerpoem-se da deci~ão de uma 1. a com
missão de 3 feilores, para 2. a com,posta du
inspector, 2 empregados por este nomeados
e 2 perilos ou praticos escolbidos pela
parte, e como; desta detisãon1io haverã
recurso.-Vid. Bec. Reg. '68'9, 30 Julho I

1850, ari. 1, § 5, 7; 2.

crime: nelles declarou-se não poder p€l'anle
o juiz de direito escrever o es'Crivão do jurv.
- Vid. Jurados. Av. 3 Setembro 1850. •

para as relações Lerão, e como as decisões dos
auditores de marinha que julgarem os au
lares do CI ime de importaçãu <lU lenta tiva
de iro portação de Al'ricanos, as mesmos que
os prucessos de res.ponsahilidade. - Vid.
Lei 581, 4 Setembl/o 105'0, art. 9. rOec. í08,
fh Outuuro 1850, art. 26 a 28~ ,Dec. 731,
15 Novembro 1850, art. tO.

iV

RBCURSO: tem a junta cenlral de hygielile pu
blica para o.governo, conforme o art. 73 Lei
1 Oulubro 1828 supra, quando não rôr
aUendida {leIa camara municipal nas me
didas que propuzer.-Vid. Junta dita. Res.
589, lá Setembro 1850, art. á, S2,3. Dec.
Reg. 828, 20 Selembro 1851, art. 80. Os
recursos (lue deveraõ conceder-se em suas
ullribuições [;el ão delerminados pelo go
,erno, art. 8.-Vid.·cit. Reg. infra.

- crime do alto 7!1 Lei 261, conforme o 3rt. 72 e
Reg. 120, 3rt. á45 não suspende soltura do
despronuocia-do. '0 recorrid-o não póde d'lf
por suspei~ooju'z, visto o art. 2á8 R.eg. cit.;
o recurso do art. 69, ~ ~ iei ctt. , ~ó pócJe
ter logar nos despachos que não depen
derem de susien tação ou revogac:'ão. - Vid.
P,·onuncia. Av. U Setem bro 1850. - Vid.
Av. 3i Janeiro 185á, infra.

para o presidente da prO'vincia e deste para o
governo é permittido das decisões ,a.bitraes
.sobre qlIeslões e -d.uv·idas na ext:remação das
lenas do domini.o publico e pClrticl!1lar: em
que casos nfrQ ha I1Ccurso. - Vid. Lei 601,
18 Seternb,'o 1850, art. 10 executado pe lo
Dec. 1318, 30 Janeiro 1854, art. 19, 39,
A7, áS.

!lUspensivo para o conseiho de revisla, e deste
igualmente para o governo n'a côrle. e pre·
sidentes nas provincias, da·se aa·dllcisão do
conselho de qualificação ao guarda nacional
indevidamente-io'duido ou exclu-ído oa lisla
deserviçoaclivooudereserva, oua qualquer
úfficial ou guarJa.- Vid. Gua7'lla clica. Lei
602, 19 Setembro 1850, ad. 2-0 Dec.72:!,
f25 Oulubro 1850, art. 37, .38, gg, h2, !l7,
48, 50, M. 50. JDee. 1130.12 &'larço 1853,
al't. 21., 23, 2~, 27, 28, 29, 32.

'- não ha das etlLMcás do cO'nse"lho de disci
proa da guardO) 'nacional que lrllpOZerem
pena de pl'isâo alé 15 dias. Verbo e Lei 602,
cit. al't. '111.

"'- 'p'ara o conselho de revista da guaI1da nacional,
. e d~&te pa ra o governo na côrte e.{!'l'esiden

Le nas provincills dá.-se da designação para
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composiçãO de corpos destacados feita pelo
conselho de qualificação confurme os rel?:u
lamenlos do governo. Verbo e Lei 002, cito
arl. 12.&.

RECURSO: O re~. 22 Junho altribllindo aos
inspeclores de alfandegas suspender os em
pregados delJas alé um mez, fixou-lhes al
çada denlro da qual decidem definitiva
mente e em recurso.-Vid- Ord. 1:W, 1.9
Sete71lb1"o 1850.

Declarou-se que os recorrentes ao governo,
pedincl absolvição de multa imposta na
fórma do ~ 7, art. 125 Lei 387 snpra de 19
AgoHo 1866, só poderião ser deferidos pelu
poder legi1>lativp.-Vid. illultas. Av. 1lt7,
:2 Outubro 1850.

crime ex-ameio inlerporá o juiz municipal
pára o de direito, de pronuncia ou não pro
nuncia nos crimes exceptuados, pela Lei
562, 2 J olho 1850.-Vid. P,'ontmcia. Dec.
707, 9 Outubro 1850, art. 2, á, 6. Av. 268,
13 [ ovembro 1851, infra.

não ha logar do despacho de pronuncia ou não
pronuncia no crime de ballca rota ou que
bra com culpa e quebra fraudulenta, pro
ferido pelos tribuna s de commercio e re
lações.-Vid. D. c. 707, cil. m't. 20. Circo
16 Março 1 56 (Dia,'. 85); decl. pelo Av.
9 ovembro 1856. (.Diur. 313,)-Vid. Dec.
1597,1 Maio 1855, art. 63, illfra.

.j

algum se admillirá á portarias do ministro da
justiç,\ ou pre 'i(fente de pruvincia, ou cer
tidão de nela de con. elho de qualificação ou
de revistu para cobrança de multas por in
fracção do r g'. da ~t1ardn nacionul.-Vicio
Guat'du dita. ·Dec. 72:2, 25 Outubro 1/:)50,
;lrt. 96.

para apre iciencia é incompetente na impo
siÇão d mulla e penn uecretadas segundo
os art. 155, 1óo Reg. 22 Juouo, vista a Ord.
M, 13 Maio ueste anuo, e porqlle.-Vid.
Processo. Ord. 201, 1ll t'\uvelllbro 1850.

RECURSO: in lerposto das decisões Jas reparté
ções fiscnes é o thesouro nacional cumpe
tente para julgar. - \lido Dec. 736, 20
Nove IIb7'O j 850, art. 2, § 2. Item as lhe
sourarias. Dec. R"1!. 870. 22 o\'ombro
1851, art. 1, S 2. - Vid. Ord. 196, 28 Jul/to
1852, intra.

emque allribuições commerciaes dos juizes de
direito do commercio não ua lo~wr.-Vid.
Juiz dito. Dec. 737, '25 Novembro 1850,
art. 21.

não ha do conhecimenlo verbal e summario e
deci 'ào do jniz sobre suspeição dos arbitra
dores, louvados, 011 oomeados commel'
ciaes.-Vid. Dec. 737, cil. art. 196.

qualquer 0prosto a sentença de cu-ndem
nacão em assig;na6lo de 10 dias, lindos
ell~s que o réo ~ãu 'oppozesse embargos, 011

fossem improcedentes. orla suspende a
execnção.-Vid. Dcc. 737, cito m't. 257.

não suspensivo nas sentenças ordenando, e
como enlrega dO'equivalente depositado do
deposilo demandado.-Vid. Dec. 737, cito
art. 277.

não é admissivel na ralificação de protestos
formados a bordo. - Vid. Protestos. Dec.
737, cil. art. 369.

se n~o dá dos protestos determinados nos art.
589, 606, 6t6, 619 Cod, Com.-Vid. Pro
testos. Dec. 737, cito arl. 392 .

Nos casos em que o juizo arbitral é necessarro
(art. lJ11, S 2) só é preciso o comproOlis:lo
si as parles quizereru desistir dos recur
sos legaes. - Vid. Jai:; Q1'biu O. Dec. 737,
cito art. á13, As parles devem nos compro-
missos declarar si a decisão dos arbilros
será executada sem recur o, ou si resenão
o direito de recorrer deUa nos termolS le
gaes;' a pena convencional que pagará ti outra.
parte, aquella que recorrer da deci ão ar
bitra!. Vel'b. e Dec. 737, ciL ad. 430, § 2,
3; 1132, 468. Recurso fica perem pto si o
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rf'corfentedcnLro de certo prazo, e qual nno
€lp.posilf,r, e com'! a pena convencional, 3ft.
"31, "3:1. A clausula do compromisso
- SI'l1t ,'eCW',lo - nno lorna irrer.orrivel a
senlença arbitl':!1 no caso de auUidade, art.
469.

REC aso: e incidentes respectivos nas acções
(rdinarias cnmmerciaes não se compre
hf'o't\eru nll displl,içno do art. 717 Dec.
737. - \iJ. Dlc. 737, cito m't. 718.

não haleodo sido interposto, passão em jul
gado :JS seotenç:ls cOIDLDerciaes de La ou
2.' in. tancia df'olro de JOJias, e corno coo
Laoos. - ido Dlc. 737, cito art. 731.

usar de dons recursos ao me~mo tempo conlra
a mesma deci ão commercial não é licilo.
-Vicl. Drc. 13-:-, til. m't. 73&.

para o conselho de eSlado no eITeito devolutivo
se concede das decisões dos tribunae:l de
commel'cio que impozerem multa ou sus
peo~ão a corretor; e no suspensivo quando
os dt'míLLirem. - Vid. Drc. 738, 25 lVot'em
b"o 1850, m't. 18, § 6; 29. Dec. Rpg. 806,
26Julho 1851, art. 16,21, eDec. 807, 80S,
27, 2'3 dilo.

não se dá das decisões dos presidentes dos
tribunaes de commercio em queixas de
parle que se sent.irem prejudicadas na re
cusa ou demora de suas pretenções justas
contra ollicial In3ior de ~ecrelaria dos mes
mos lribllOaes.-Vid. Dec. ns, cito art. 71.

Comptle ás J elações cOllh'<'cer dos recnrsos
mandados inlprpôr para os .tribunaes de
rommercio pelo arl. 512 Cod. Com. Dee.
7313, cil. art. 98, e corno. Dec. 916,21, Fe
rel'eiro 1852.

para as relações. no casos em CJueelIe compete,
das senlenças dos lribunaes de commercio
e juizes commissarios (Cad. Com. art. 851,
906, 907) dá-'o das sentenças dos juizes
municipaes em processo de quebra r - Vid.
Dec. 738, cit. ,aTt. 99.

RECLUSO: para o tribun..11 do commercio lem
a decisiio do juiz commissario sobre obser
vacões feitas áCPrca das coot3s do eslado
de' fallencia e das qnantias em caixa.-Vid.
lhc. 738, cito aI't. 169.

para a relação no f'lIeito devoluti~o tem os
administradorps de massa fallida, da deci 50
do tribunal de commercio que alterar "e
Jaçiio oe classiCicnçiio ou p;radnação de cre
clitos conf(lfme o art. 873 Cad. Com. - Vid.
Dec. 738, cito art. 177.

crime em crimes de abu o de liberdade oe
imprensa: sobre Lei 20 Setembro 1830,
art. 211. 2J2, 216. Cod. Proc.-Vid. Im
prensa. Av. 15 Janeiro 1851.

crime ex,omcio, quando tem de subir o pro
ce1>SO original conforme o art. 44L Reg.
120. fica por traslado completo confGrme o
art. 27 Rep;. :3 Janeiro 1833 e 167 Cod.
Proc.; quando o juiz ad quem pronuncia por
via de recurso deve o processo original ser
remeltido ao juiz recorrido para ahi se con·
tinnar nos terml)s ulteriores de pronuncia.
-Vid. ,Av. 25 JanCi1"O 1851.

crime: s6 por meio delle p6de O juiz de direito
pronunciar o,u despránunciar individuos
processados em juizo diverso, mas não em
correição, vistos os art. 200, S 15, 35.'~.

Reg. 120, e 25, § 3. Lei 261. - Vid. Pro
nancia. Av. 8 Março 1851. Dec. Reg. 83A,
2 Outubro ltl51, art. 57~ § 2.

São isentos de emolnmentos no lhesouro 03

avisos, parlarias Oll ordens contendo de
r.i,ão de recur os int rposlos pelas partes.
Vid. Ord. 118, 22 M01'ÇO 1851, S L

não tem o parecer do 3.· arbitro nomeaclo
por tribunal de comrnercio, reslricLo á al
ternativa de optar por um dos dons pa
receres. em conleslações da companhia do
segnros Recuperadora. - Vid. Dec. E5tat.
791,30 Maio 1851, art. 32.

53 •
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RECURSO: cx-offir.io para o juiz de direito deve
inlerpor o delegado ?e polioi~ dos despa
coos de não pronuncia em CWlles de res
pon aLilidade, e porque, vislos I\S arl. :0
Lei 261, e 440, § 20. Il g. UO,-Vld.
Pro1l111lcia. Av. 31 ~luio 1851.

crime da não pronuncia: declarou-se que a
2,' parle do <>rl. ú45 Re~, 130, era só rela
liva aos crimes de respotlsa\llHdade, aUenLos
os Caro 10, til. i, e al'l. 69 a 72, 25, § 5
Lei 201. - Vid. P7'Ollttllcia. Av. 10 Julho
1851.

})ara a relaçào dá-56 da senlença das justiças
ordinarius que conhecerem de causas de
perdas e daronos conlra correlores, nos casos
dos ar I. 51, 53 a 58, 63 Cod. Com.-Vid.
lJcç. Re.g. 806, 26 JuLho 18.>1, m't. 10.
Dec. 807, 808, 27, 2) dilo.

para o presidente de pro"incia, e deste para o
lhesouro não ha logar da suspensão dos em
pregados de the30uraria, excepLo contador
e procurador fiscal, pelos respectiws ins
peclores conforme art. 63. Dec. 736. Ord.
212,12 Agoslo 1851. Ord. 251, 1~ Oulubro
1851.

118ra o conselho de eSLado ficn salvo ao diredor
de colleg,io de instrucção primaria e secun
daril:\ na côrle, que () go\'el'no mandar fe
char.-\'id. Iles. 630, 17 Setembro 1851,
ir7't, 1,S5. .

de decisão das thesourarias sobre resLituição
de siz.a: não ha disposição que auLorise os
presidenles de pro\'iocias a lomar delle co
uoecimeolo.-\ ido Av. 230, 20 Setcmb7'o
1851.

para o conselho de es~ado tem logal' d~ de
cisãu di! junla cenlral de 1Jygieue publica,
que jul~'ar illegal a malricula de medicos,
eirur iões c LOLlcarios, por quem inlerposlO.
-\ ido lJec. lleg. 828,29 Setembro 185J,
(11'1. 38.

RECURSO

RECURSO: para a junla cenlral de hy~iene €I

desla para o canseI uo de eslado dá-se da5
decisões das commissões, e provedores de
sande C)ue manda,rem fecbar fabricas por
não e'l<.trem em localidade conveoiente.
Vid. lJec. 828, cito 07't. 69.

para a junla cenlral de by~iene se dá das
decisões das commissáes e provedores ue
saude sobre não auerLnra de bolicas sem
exame si esLão, e como de\'idamenle sor
tidas e seu fecbamenLo,-Vid. lJec. 828,
cit. art. 57, (jô.

para o jui~ de direito Já-se do julgamenlo ~()

cele<raJo de policia sobre lermu de exposl
c~.o l'd.e circumslancias adladas na visila de
iJOLicas e lojas' de drogas.-Vid. lJac. &28,
cito arl. 65.

para o juiz de direito ha logar do conheci
menlo e imposição de penas. e como pelos
delegados de policia, segundo os arl. 205 a
21.1. Cod. Proc., nas informações do pre
seole regulamenlo saoilario. - Vid. Dec.
828, cito m't. 77. - Vid. lJcc. Rag. 1557, 1.7
FeL'Cl'çi7'O 1.855, in{7'a.

alguo;l, exceplo de ~raça, se dá das decisõ~i

da junla de jusLiça mililar para conhecl
»lepto de alguns crimes militares elD pro
"incias em ebtado de guerra.-Vid. JUllt«
dila. Dec. Reg. 830, 30 S~tePl}Jro 1.851,
art. 5.

alO'um baverá das colas, despachos, sentenças-
oe provimenlos dos juizes de direito, conLend~
s6 adverleQcia ou emenda dl'! auusos; e dOi
clespacllOs de que nojuiz in [tl,l'ior nã,o coube~'

appe\Jação ou aggr8\'o.- VJd. J(j~z de dt
n:ito. J1eg. 834. 2 O!Jtubr9 1851, art. 19.

lecraes: si 05 juizes municipaes, de orphãos,
~de paz, delegados e suLdselegados são dili
genles em inlerpôr os recursos lega~s syo
dicaráô os juizes de direilo elD correlção; e
si os tabelliães e escrivães e mais oiliciaei
os relardão por não pagamen lo de cuslas.
Verbo e Dec. cito 634, art. 26, § 2..
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RECURSO: algum ha das penas disciplinares
impu~tas pelQs juizes de direito, Verbo e
Dec. 834, cito art. 52.

pendente e se~nido para tribunaes superiores
não pôde o juiz. de direito avocare conhecer
elll cOl'reiçãe. Verbo e Dee. 834, cit, art.
f}7, § 1.

~ ap ~hespuro cabe das d~cisões dos íQspe,ctores
ele lhesourarias sobre lano,arnento de im
poslos em cambistas, porqufl podem de
cidir questões como inLeqdefe~ qe j\lstiça.
Ord. 2.45, 10 Outubro 1.8~1.

aQ governo imperial por ipterm~dio do ílgente.
~iplomalico tem os consules e!>~rqnp'eiros,

no caso de denegaç:ão de justiça v.a· parte
das autoridades locaes hrásileira~. .,.... Vid.
Dec. Reg. 855, 8 Novembro ~891. ~1't. 1.

ás autoridades do imperio podem ter os ca
pilães de navios e subçliLos ~sLrangeiros, nas
questões relativas a salarios de tripolações,
ti em todas as cíveis, e na~ Cflusas de com
mercio j e q~ando, - Vid. Dec. 855. cito
m't. 13.

- para o conselho de estado no efIei~o devolu-
. tivo dá-se dos Lribunaes de commercio nos

casos de suspensão e imposição de multas aos
agentes de leilão, conforme o art. 18, § 6.
Reg. 738, citõ-Vid. Dec. Reg. 858, 10 No
vemb1'o 1t>51., a1't. 15, S 1. 1)cc. 1001, 26
Junhp 1852.

para a I'elação do clistricto c0D?- ambos os elfei
tos da-se das justiças ordinarias, quando
conhecem das causas de mora e falta de
pagamento, COD Lra os ageqtes de leilão
:;egundo o art. 72 do Cod. Com.; e das
perdas e damnu,; nos easos dos arl. 169 a
173, 177, 18t, 182,-Vid. Dec. 8,58, cit:
/J.1't. 15, S2,

interposto da sentença do juiz. municipal nos
crimes de que ll'ata o Dec. 602, 2 Julho
1850, é para o juiz de direito, ainda quando
tacs sentenças sejão proferidas por mera
tentativa. - Vid. Av. 268, i3 Novembro
1851.

RECURSO: algum haverá da decisão do tribunal
de commercio que multar os adminislra
dores dos trapiches alfandegados, no caso
do art. 89 Cod. Com. l e da que multar
não excedendo de 200$ réis no caso do
art. 90. - Vid. Dec. 862, {5 NO:Jembro 1.851,
a1't G, 10; do que multaI' em mais de ~008

!;lP caso do llrt. 90 d~-se papa o cAn'selho
de eslado, e como~ al't. 7. &, 9, 10.

Qão s~ dá da1\ decisões de suspen~ão contra
interpretes do comml3rcio QOS caSOli dos art.
7, 20. Dec. 863, 17 NovelI)bro 18.;>1. Dec.
~eg. 863, cito art. 22; po caso !lo art. 19
dá-se com ambos os ef!e!tos para o conselho
de estado, e como processado. Dec. 863,
cito art. 23,24. Dec. 1000,26 Jqnpo 1852.
peco 1002, 26 qi~o.

~ das d~cisões dps triQ~paes d!l commercio
~obremQ1tas aos propri,e~ariQs I'\rrpadores de
embarcações, no caso do art. 463 do Cod.
COpIo processa-se, corqpilrE;çf\ndo e11e& no
prazQ por si ou por procurador nos termos
(los art. 3 a 1.0 Dec. 862 supra. Dec. Reg.
879, 29 Novembro 1851, art. 4; não ha
recurs'o não excedendo a multa 200~. Dec.
879, cito art. 5; excedendo dá~se para o
conselho de estado no ef!eito devolutivo,
art. G.

ao thesouro tePl ~s partes intuess\ldas em
aqnullação de letras de reexportação. Ord.
43, 7 Fevereiro 1852.

para o conselho naval conforme o art. 122
Reg. 19 Maio 1846 supra tem os praticos e
praticantes da barra do Pará processados
pelas avarias ou perdas de embar.caçõespro
venientes de baterem e encalharem por ne
gligencia ou ignorancia su~.",",""Vid. Pratica
gemo Av. Reg. 51., 10 Fevereiro 1852, art.
12, 13; na barra e bahia de S. Marcos no
Maranhão. Verbo cit. Av. Reg. 221, 22 Se
lembro 1.852, art. 8, § 5. Em Pernam
buco. Av. Reg. 28 Fevereiro 1854, art. 48,
50,51. (Dim'. 87.)
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RECURSO

RECCRSO: das mullfls imposlns pelos chefes
dfls repartiçües fi cnes, para o the ouro;
marcou-se prolj'ori:Jlllente o prazo em
C'fue seri' o inte"rpo Los. Ord. 175; 3 Julho
1852.

RECURSO

curso permiltido aos pxactorrs $Ó pôde Lpr
logar nos termos d,) art. ~H Reg. 10 Julho
1850 sopra, si fi uccisiio ver,;ar ~'lbre sp\ll)
excedenle aIO· , e com J.-ViL!. Orá. 215,
15 Setem61'o 1852.

sendo a legilima provocação da autoridade
. inferior para a superior, para que esta co

nh('ça da questão, não é o inspedor de
3lfandep;a legitimo superior na hierarchia
administraliva, PI11 relação a em pregado que
o suu litua ioterinamente, sim a tbesouraria
para coohecer do r cl;rso do exame de '1l1e
Irala o nrL. 20 Re~. 17 Novembro 18!!ü
supra.-Vid. Ord. 1S7, 15 Julho 1852.
Vid. Av. 105, 27 Setembro 185ft. ill{ra.

crimes, atlenlos os arl. 72 a 77 Lei 261 : na
apresentação delles na supprior ou inferior
instancia, se não deyo contar o lempo em
que o juizo estiver impedido; as disposições
dos arl. cito ~ão npplicaveis ao promotor
publico.-Vid. Av. 191, 17 Julho 1852.

o Dec. 870, 22 Noyembro 1851 autorisando
as Ihesourarias a resolver duvidas, execu
lando provisoriamente suas deliberações, e
submellendo-as ao Lhesouro, tem em vista
facilitar justiça ás parLes, Sem a pratica de
subjeitar ao me mo thesouro os seus re
cursos, obreslando no - julg1mentos; o
dilo tribunal conhece dos ret.:ursos das de
cisões das lbesourarias, mas não ~ assessor
ordinario e nalo de la" conrorme a OI'U.
120, 15 Setembro 181.7 supl'a. Ord. 196,
28 Julho 1852. Ord. 199, 23 Agosto 1852.

para o governo concedeu-se dos pr sidpntes de
provincia, nas mulla que se impozessem
aos inrractore.s do conlracto e rej!;ulamell
las, para companhia de llavpgação a vapor
en tre a cidad~ da 13 ..liáa aLó Maceyó e Ca rfl
veJlas.-ViJ. Dec. 103!:l, 30 Agosto 1852,
COlld. 5."; e da appruvação das labellas de
frete' e pa sagens relos mesmos pr siden
leso Conu. 8. a

Não quererem interpo-lo intende se tia' parles
que sem reclflmarem pagarem o alio exi
gido pelas dispensas matrimoniae.; o re-

RECURSO: para a thesouraria e desta para o lhe
souro dá-se das decisões do inspector geral
dos terrenos diamanlinos em Minas, de ques:
lõcs que se suscitarem enlre dous ou mai~

pretendentes ue Irrras <iue nii.) lenbão o
titulo da larra nr.rn de propl'ierl~u,·.-Vil!.
Dec. Reg. 108t.1lI Dezembro 185~, art. 5.
Das multas excedentes a '2og irllrllstas pejos
seus delegados ha r cuno para o inspector
geral. e das '1ue esle impõe on confirma
haverá recurso para a l!tesouraria rrua defl
nilivamente julgar;'! ns que não excederem
100g réi ; excedendo ha recur o para o l11e
souro. Dec. 1081, cit. art. ál, [12. ú3.
Vid. Av. 25 OutcLbl'o 1853. (Dim'. 295.)

para o ministro da gnerra na côde, e pre~i

dentes nas provincias tem os preponenles
ou vendedor 011 conlractadores que in·
tenderem haver injusliça a seu respeiltl
na decisão dos conselhos admillistralivo$
para fornecimenlo dos arsenaes de guerra.
-Vid. Dec. Reg. 1090, 14 Dezembro 1852,
Cll·t. 28.

crime: juiz municipal quando subslitui!' o de
direilo não é competente para eonllecer dos
recursos inle!'poslos das sentenças de pro·
nuncia por elle mesmo proreridas, sim o
seu immediato.-Vid. Prollltllcia. Av. i'L
Janeiro 1853.

para o governo lem 3S decisões tios presiden
tes que mult'lrem a companhia de nnve
p;ação a vapor entre o nccife alé ~Iaceyô f\

cidade da Forlaleza pOl' inrracção do con·
tracto e regulamenLo, e ntlo cumprimenlo
de ordens das autof'idaue~, suhr~ policia
de pas ageil'os e carg:J. Vi d. iVavegação.
Dec. 1U3, 31 Janeiro 1853, Cond. 4."

da multas impostas pelos inspectores das al
fandel?as e adminislradores de mesas df.l
consulado, conforme Reg. 22 Juoho 1836,



RECURSO

art 33, § 10; e 30 Maio dilo, art. 35, § 6;
para elles marcou-se prazo. - Vid. Dec.
Reg. H32, 19 Mm'ço 1853. Ord. 1ú2, 15
Junho 1853.- Vid. Ord. 11 JuLho 185li,
intra. Ord. 18 OutuLro 1854. (Jom. 4 de
18ú5.)

'RECURSO: concebido em lermos desre. peilosos
ao inspector de alfandega declarou-se não
deveria allender o presidente de província.
A.v. 17 Maio 1853. (DÍl.ll". 141.)

crime de pronuncia: prazo para elJe de quando
deve principiar a cuntar-se segundo o art.
73. Lei 161.-Vid. Pronuncia. Av. 4 No
veolbro 1853.

crime do ado li38, § 3, á Reg. 120, porlem
ser inslrumenlados com traslados e razões
que não sejão exLr'abidas dos respectivos
autos, vistos os art. í3, 72, 75, 25, § 3;
50. Ll'i 261; Reg. 120, cito art. /'lt2, 4114.
Av. 13 Maio 18.&5, 17 Dezembro 1850: Av.
247, 15 NuvernLro 1853.

crime póde ser tralado durante ferias. Dec.
1285, 30 Nuvembro 1853, art. 3 ,S 2; 5.

Conflicto ~Ó é possivel entre auloridades e
não enlre o juiz e partes, a quem cabem os
recnrsos que as leis facullão. Av. 10 Janeiro
1854. (Dia?". 12.)

crime: deu,se intelligencia aos art. 438, § 3;
401. Reg. 120, 16'7 Cnd. Prac. 69, § 3; 70
Lei 261., sobre haver logar o recurso, ou
não, e como inlimada previamente a sen
lença de pronuncia. Av. 12 Janeiro 185li,
S1, 2, 3. (Dim', 16.)

Os estabelecidos pelas leis para os abusos das
ao loridades ecclesiaslicas são os uoicos com
petentes para as úrdens 3," representantes
fazerem prevalecer suas preroglltivas oífen·
didas. Av. 18 Janeiro 18ã4. (Diar.23.)

crime: esc1a~eceu-se o Av. 173, 18 Setembro
1847 subre continl1acão do recurso em 3UtO
st'parado, e maneir~ por que 2." vez póde
o juiz reformar o seu despacho, atteuto o
referido aviso e ar!. 72, 7ú Reg. 120. Av.
31 Janeiro 1S5.&, -(Diar. 35.)

RECURSO

RECURSO: crime: não póde o juiz formador da
culpa em gráo de recurso não pronunciar
ou despron'Jnciar réo, a lilulo de que esle
não teve intenção de delinquir, ou que de
linquio em sua def'esa, vistos os art. 1liú
Cod. Proc. Av. 17 Dezembro 1850. Av. 16
fevereiro 1S5á. (Diar. 67.)

para o governo, e em que prazo tem os can
didalos ao professora to de instrucção pri
maria e secuodaria na côrte, da deliberacão
do coo 'e1ho director que lhe rôr conlraria;
e bem assim qualquer membro desle, cujo
voto fôr vencido. Dec. 17 Fevereiro 1.85/"
art. 15 (Diar. 77). Recurso para o governo
tem os professores e directores de estabele
cimentos publicos e particulares da refe
rida in 'lrucção na côrte, das penas ([ue lhes
fônlCn impostas pelo inspector geral ou cou
selho directur, exceptuadas a admoestação
tl reprehensão. Dec. cil, art. 116. Para o
conselho de estado nos casos de demissão
de professor vilalicio ou de fechamento de
escola ou colJegio. Dec. cito art. 130.

- para o goveroo podem interpôr do juizo da con
gregação das faculdades de direito os can
didalus concurrentes aos logares de lentes
subslilutos que se julgarem prejudicados.
Dec. Estat. 1386, 28 Abril 1854, art. 38,
h1. (Diar. 131.) Para a congregação e desta
no eIl'eito devolutivo para o ministro do im
perio tem os lentes da reclamação desalten
dida pelu director para llbonação de faltas.
Dec. ciL art. 102, 103. (Dia1'.1~2.)Parao
governo tem os estudantes punidus pela
congregação com prisão correccional pot·
mais de 8 dias, retenção de diplomas, sus
pensão de acto, perda de anno e exclusão,
e prisão por mnis de 2 mezes, e com que
eIli~i los. Dec. ci t. ar:t. 129. (D íar. cit.)

Nas faculdades de medicina estabelec~rão-se

indenticos aos do Dec. f386 supra, para ai
faculdades de direito. Dec. Estat. 1387, 28
Abril 1854, art. 67, 70, 137, 138, 164.
(Diar. 125.) lnstr. 1·2 Dezembro 1854, art.
12. (Dil.lr. 3ãO.)

Os officiaes maiores dos tribunaes de com
mercio cornquanlo sirfão de escrivães oú3
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recursos j interpostos dás capitanias dos
porlos, nã'O se comprehêndem no art. 23
Cod. Proc. para não serem jurados. Av. 13
Junho 185&. (Dia,.. 166.)

RECURSO: Nos casos de mulla pelas alfande~as,
o prazo para elle deve começar-se a contar
do ado em que foi imposta e não de qual
quer decisão do inspector denegando apre
tenção de se fázer sem molta o despacho
da mercadoria, e por isso por equidade
proveu-se récurso. Ord. 4 J Illho 18M.
,(Dim·.265.)

para o conselho d'Estado de clecisão proferida
pelo thel\ouro em questão de arrecadação
feita por juiz de orphãos e ausentes. de bens
de defuntos. conforme o Reg. 9 Maio 18á2.
Av. 28 Julho 1845 e Reg. de 18&5. Ord.
1M, 15 Julho 1854.

Declarou-se que o Reg. 17 Novembro 1.8M,
só permilte a reexportação como recurso
no caso de decisão arbitral de duvida no
proceSso d~ desp[lcho, e não na éonfere'ncl:t
aa sahida. Ord. 1"65, 27 Setembro 1S54.

-"- pàrll o governo se dá aijs mbita'llos a'<iminis
traliv3mente pelo \iresi'a~nt'e êl'e provincia,
assódados da cbmpanhia-8ergipeilse de rebo
que p'or vapol' tlQS barra do provincia.
Vii:l. Det. 14517, U Outub,'o 185'4 Cond, 1.7.'

~ pua o tribunal do lhesouro interposto de de- I

CIsão de presidente de provincia confir
mando a do thesouro que confirmára a de
administrador do consulado, sobre appre
hensão feita por agente fiscal da provincia,
não foi conhecido, por se não lerem seguido
os tramiles, lelíaes, e quaes. Av. 218, 2~

Novembro 1854.

Resolveu-se sobre cobrança d'O~ 2 % de chan
cellarià que se deve considerar em inteiro
vigor o assento de 2 Dezeml')'rô 1791 com o
remedia em fórma de recurso, do Alv. 24
M.arço 1.792 até decisão legislativa. Av. 227,
29 Novemb o 185ft.

RECURSO: algl1m, excepto o de revistá, é per
miUido das decisões arbiLráes em ques
Iões entre os accionistas da companhia
Santisla de vapores. Dec. e Estat. 1ll91,
20 Dezembro 1854, art. 27.

órdinario marcadb nos regulamenlos das al
fandegas tem os commandantes de embar
cações reprimidos pelas aJrande~as uas in
fracções da Res. 537, 15 Maio 1850, que
approvou colllrétclo com sociedade coloni~

'sadb:ra p ra fundaf?ão de coluni'a àgricola
em Sabta Carna'rina eiD Lerr'as pertencente3

.ao dote da T)I'inceza Sra. D. FI'ancisca. Av,
8 Janeiro 1855. (J01'11. 21.)

ou reêlamações são os uuicos meios pelos quaes
na fórma das leis o 'thesouro autoTÍ'sa resti
lõ:i0~O dã quaesqúer impostos indevida
mentê cobrados, e em presença de provas.
Av. iOJanéil'o 1855. (Joi·n. 24.)

iu'terposto por proprietarios de estaleiros e
'ófficinas de construcção naval de decisão do
minis~ro da ma,rinha que a'flp ,ovára medida
tomada e publicada em edital por capilão
de p~rto, retativ~m€Jilleá m~tricula dos cal'·
pinteIros e calafates de elÚbarca~ões preso
cripta pelo Dec. ák7, 19 Maio t8[~6 supra,
man:1lou-se ao conselho de estado para con
sulta'r. Av. 3, 5 Fevereiro 1855. (Iorn. 58.)
- V~d. Dec. 1582, 2 Ab1'il 1855. (Jom.
10L) ,Av. 11 Ab1,i11855. (J01'1l. Suppl.210.)
Ci'rc. 17 dito. (1o"rl1. Suppl. 212.)

para () miFlistl'o do imperio tem o requerente
de inscripção ou epitaphio em sepullura.
da 'decisão do provedor da santa casa da mi
-sericordia na côrte, que mandar reformal'
as m'esmas inscrípções. - Vid. Dec. Reg.
1557, 17 Feverei1'o 1855, m't. 8ti. Para o
ministro tle imperio ha logar das decisõeli
,do chefe de policia qU'e multu emprezario
de enterro por excesso das tax'llS 1'ixadas,
art. 88. Igual recurso dá-se de todall ai
multas estabelecidas no Cap. 5 do presente
Reg. cit. -art. 1(:)4. (Jorno 62.)
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RECGRSO: crime declarou ·se não ser, e porque
admissivel de pronunci:l, na parte em que
se classifica o delicto, esper.iücando-se o
art. da lei em que o réo é jnlgarlo incurso.
Av. 21 Fevereirv 1855. (Jom. 56.)

para o tribunal do thesonro declaroll-se estar
comprehendido no art. 1, § 7 Dec. 870,
2~ Novembro 1851 , das multas impostas
pelas tbesnurarias. D'"1c. 1;'58, 21 Fevereiro
1855. (Jorn. 58.) Circo 3 M.trço 1.855.

(Iorn. 108.)

de graça dp. réns militares conrlemnados á
morte será acompanhado de coria authen
tica do respectivo processo. Circo 1 Março
1855. (Jorn. 76.)

- Da~ sentenças proferidas sobre rp,cursos in
terposlos para o juizes de direito ql1e sa
larios perceberáõ esle~. Dcc. Re.gim. 1569,
3 Março 1855, art. h7. (Jom. 64.) E dos
recursos de qualificação, ql1aes as relaçnes,
art. 57. (Jorn. cit.) E das razões de recurso
crime, quaes os promotores publicas, art.
8h. (Jorn. cit.) Nas spnt nças extl'ahidas de
recursos que peças dl)s autos se transcre
veráõ, art. H3. (J 0'J')1, cil.)

da exigencia ou percepção de salarios inde
vidos e excessivos pelos escrivães e mais
officiaes dá-se, e como para os respectivos
• . d • IJUIzes; e os empregados das re açõl's para
os respectivos presidenles. Dec. 1569, cito
art. 181. (Jorn. cit.) E dos emolumentos e
assignatura dos juizes de direito do cível e
crime, feitos da fazenda, provedor, au
ditor de m!lrinha e chefe de policia para
os presidenles das r'dações; e das outras
autoridades judiciarias e policiap.s para os
juizes de direito. art. 182, 183, (Jorn. cil.)
- Vid. Av. 10 Março 1855. (107'11. 7ho) Av.
13 dito. (Jarn. 76.)

~ intervenç;;'o da autoridade policial tem os
commandantes da gua,'da nacional, e
quando, para prisão de guardas nacionacs
que se recusem a cumprir penas, Ar. 10
Março 1.855. (Jom. 76.)

IV

R.ECUR "O: \JIo leIo do termo (1 ~ recurn da PI'O
nunci . - Vid. AI). e Fal·IJwl. 23 Março
1855. (JOI'I/. 85, Cal. 1 l.a 11. a) Do de
habeas curp uso (Jam. cito Cal. 13.')

para o con elho d'Estado é concedido das
d .cisões dos tribunaes de comm rcio con
cpdendo moratol'ias ou reh bilitacão de
fallido, prohibindo ou anoullanJo r~gistro
de contracto de so ,iedade; commerciaes,
multando, suspendenrto ou àemitlin o cor
retores e ag ates auxiliares du commercio,
multando admini ·tradores de lrapiches
alf~lI1Clegarlos e capitães de narios. (Dec.
738 cil. art. 18, § 8 e 12) Ol~C. 1597, 1
Maio 18,:>5, art. 8, 10. (Jom, 130.)

para os tribuaaes do commcrcio d: -se das
multas e suspensão impost s pelos conser
vadores do cnmm rcio, nas capit.1r.s mari
timas ou não aOs corretores e agenLes
auxiliares do commercio, confIrme art.
18 De(~. 738, § 6; Dec. 806, 8JS. 863 de
1851. Dec, 1597, cit. art. 12, § 5: H; •
aos trapicheiros, armadore e cu i lãei de
navios conforme os Dec. 8<12 e 879 d-l 1 i51
e 916 de 1.852. Dec. 1597, cito art. § 7.
(Jm'n. 130.)

n _cessa rio da pronuncia ou não pronl~ncia

nos ca 'os de quebra será intel'posto para
O' juizes de direito do crime, sendo
proferidas pelos juizes municipaes, e para
as relações quando furem dolS jnizes de
direito e,peciaes; das despachos dos juizes
de direilo do crime q lan:lo suuslituire'n os
especiacs, niio havedl. recurso. Dec. 159;,
cito art. 61, 93. (Jorn. 130.)

não ha das alfandegas para o thesouro, con
forme o art. 8 Reg. 17 Novembro 18.44,
quando as duvidas suscitadas sobl'e a qua_
lificação de mercadorias forem decididas
por arbitros. Ord. 2 Maio 1855. (Jm'n. 168. )

No caso 6p;urado pelo art. 286 Reg, 22 Junho
a decisão do administrador da aJf~!odega,

pôde ser executada se m previa autorisação
do thesouro. pois que isso tem logar na.
hypothe e do art. 287. Ord. 2 \ilaio 1855.
(Jom. 168.)
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RECURSO: ao juizo arbitral. e como eleiLo~.
tem a cnmpflnliia do romtrncçiio e cosb'IO
da eslrada de ferr') de Periro n. no ca~o de
con teslaçõt~s. e q aes com o g:nverno.
Contr. 10 '1 io t855. art. h, !di, h6, 531'
54. (Jm·n. 135.)

á Lbesouraria da provincia e desta p:lra o
thesouro cabe :lO navio mnltado flPla alClll
de:ra por nÃo ter traziào cerliflcado de
sahida em lastro, nom manif"slo com as
condições do rapo 8 Rpl). 22 Jnnhn, flPlo
que incorrPll no art. 8 elo Dec. 20 Abl'il
185li.. Av. 2;) Maio 1855. (Jom.18.".)

crime: reo pronunciaàn não pode ser solto
em "Írlude de habea.l-corflll.l, porqne a pro
nuncia sÓ deve ser revo~ada pelos recursos
e meios competenles ordinariol'l. (Av, /1 Fe
vereiro 83á. 12 Junho 1835. 8 Março
1851, Cod. Proc. art. Há, Re!!:. 120, art.
293.) Av. 6 Agosto 1855. (Jorr.. 222,)

conLra pagamento dos direitos exil!;ido em
alfandega indefprio-se por não ter sido
inlerposto no prazo marcado no § 4, art.
33 Reg. 22 Junho. Ol'd. 7 Agosto 1855.
(Jm'n. 238.)

algum ha das decisões do juiz de direito sobre
aggravo para elle inlerpo-to, como é ex
pl'e$so no arl. 122 Lei 261. Av. 21 Agosto
1855. § 2. (Jom. 237.)

á prisão dos curadores competente aos juizes de
orphãos. na forma dn Ord. liv. .4. liL 1.02,
§ 9. não tolhe aos inspeclores de thesou
raria as providencias do Dec. 5 Dezembro
1.8,&9. Av, 31 Agosto 1855. (Jom.256.)

de nggravo de petição não ha no C<lSO do art.
h2 do Dec. 1597. 1 Maio 1855, supm;
ainda á visla do art. hOS Dec. 737 cit. Av.
23 Outubro 1855. (Jom. 322.)

ex.officio ou a arbitrio das partes interpostas
das deci ões d'Os chefes das estacões fiscaes
que arrecadão sello, não tem, n~m convém
que tenhão effeito suspensivo. Ord. 31 Ou
tubro 1855. (Jont. 31.á.)

RECURSO: de decisão de tbesouraria confir
mando multa do art. 158 Re~. 22 Junho por
falla de certificano f'li provido por equi
dade. Ord. 13 Novembro 1855. (Jorn.329.)

de proilUncia criminal sendo provido, não
ohstfl a que não seja pl'ocessado o mesmo·
reo a qlle não é applicavel o ado 327 do
Cod. Proc. - que o recurso de pronuncia
não é obri~atoriamente intimal'el ao pro-
motor rm sua inlerposiçüo - o recurso
em !!íeraL so aprovei ta ao réo Cfue deHe usou.
- Vir!. Av. 27 Dezembl'o 1,855. (Jorno 2~

de lR56.)

para as secções de marinha, guerra e fazenda
do conselho d'E~tar1o t':!m as decisões da
commissão cl'ead a para distribuição dos
62,& contos votada no art. 1. § 1 Lei 834,
16 Al!;O to 1855, como indemnis3ção das
presas feitas nas ~uerras da independencia
e Rio da Prata. Dec. Re~. 1.70S, 29 De
zembro 1855, art. 8, 1.2. (Jorn. Ú de 1856.)

.de graça especial em materia de presas.
Vid. Dec. Reg. 1.708, cito art. 10. (Jorn. 4
de 1856.) Conselho Supremo. Res. 18 Se-o
tembro 1827. elc.

ex-officio interposto pelo inspector da alfan
dega de decisão impondo a juiz municipal
e de orpbãos e seu escrivão multa, e a
parte revalidação. em materia de sello.
é para a lhesoUl'aria e desla para o lbesouro.
(Reg. 10 Julho 1850, ad.. 87. SS 1, 6:.
92,93; Dec. 22 NO"embro 1851, art. 1,
S 2,) Ord. 18 Janeiro 1.856. (Jom.29.)

Aos tribunaes superiores incumbe decidit' em
gráo de recurso e competentemenle as du
vidas que occorrerem na apreciação dos
factos e applicaçiio das leis, e não ao go
verno. e porque. - Vid. Av. 7 FevereirQ
1856, §§ 2. 4. (Iorn. 4l!.)

Approvou-se resoluçiio da recebedoria da
côrte, de niio re-tituir ás partes os doeu·
mentos que tendão ii juslilicação de despa
chos de imposição de .mullas por violação
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00 disposto nos arls. 15, 16 Reg. 152,16
Abril 18!J2 • sobre decima urbana. Ord. 2!J
Março 1856. (Jol'n. 103) Recurso para o
thesouro dentro de 15 dias lem o recla
manle, da d('\ci~ão do inspeclor da rf'cebe
doria. Dec. 1752, 26 Abril 1856, art. 7.
(Jorn. 116.)

RECTIFICAÇÃO (Ie proce sos crimes. -Vicl. Pro
cesso. Cod. Cl'im. arl. 102. Circo 9 Jt'(ho
1831. Cod. PJ'oc. art. 2!J5 elc Qrteixa. RpO".
3 J3n~iro 18:~3. art. 10. Diligmcias. Re~.
3 JaneIro 1833. art. 86. P,/,oc('sso.1. Rflg. cito
3 Janeiro art. 89. Av. 2 .Julho 1~~!t. S1.
Ilabeas C01·PUS. Av. 3 Outubro 1836 elc.
Nllllidades. Lei 2\i1, 3 Delf'mhru 18.&1,
art. 25. § 3 ptc. Proasso. Res. 26 Novem
bro 1836. Rf'g. 1!J3, 15 Março 18ft2, art.
11. Av. 20 Ag-osto H151. Av. 168, 1 Julho
18b2. Av. 15 Fevereiro 1855.

RECUSA a individuo de tripolaçllo de navio, da
nola, de que tralão os "rt. blI.3, Cod. Com.
e 2~3 deste Reg., pralicada pelo capilão de
navlO, dá lagar a que o jllramenlo inicial
deva versar não s6 sobre as so!danas ven
cidas como tambem sobre a recusa. Dec.
737 , 25 Novembro 1850, arl. 295. De
indemnisação de desapropriação para cOQS
truccão de obras e set'v-icos de estt'adas de
ferr~ do imperio.-Vid.· DI'c. Reg. 1664,
270tttub7'o 1855, m't.7 a 9. Dos arbilros
para avaliação, em que casos haverá logar ,
ado 10. (Jol'n. 308.)

RECuSAÇÃO de juizes nos processos de respon
sabilidade dos ministros e secreta rios e con
selheiros de estado perante o senado.-Vid.
Lei 15 OUtubTO 1817, m't. 2.&, 31, 32. De
juiz.es nos processos crimes cujo conheci
menlo compele ao supremo lt'ihunal de
jusliça.-Vid. Lei 18 SelembTO 1828, aTt.

32, 33. De jurados.-Vid. Lei 20 Setembro
1830, ad. h5, h6. Cod. Proc. art. 275,
276. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 357.
De juizes nos pl'ocessos de appellações cri·
mes e revislas cil·eis e ct·imes. peranle a
relação. - Vid. Res. 9 NOl'embro 1830, af't.
h, 5. Reg. 3 Janeiro 1833, art. 9, § 12;

23, 2". 63, Gú a 70. Juiz que julgar causa
em que as parles o ha jão recusado é crimi
noso e plltlivp.1. Cod. Crim. art. 163. De
jai7.es criminaes e polir.iaes em que casos
ba logar, e comn.-Vid. Cod. Proc. art.
61.71. Reg. 120, 3L Janeiro 18ú2, art.
2h7, 248. 250 a 253; de conselho de
jury. Cod. Proc. art. 331, e:xpl. por Av.
27 Janeiro 18M>. (Jorn. 37.) De arbilros
commerciaes.- Vid. J ui.~ a1,bit1'O. Dec. 737,
25 Novembro 1850, al't. 437, § 2; h!J3,
H!J, h7h, § 4. Recusação de jurados danelo
logar a nãu baleI' numel'O para funccionar
o tribunal, procede-o e a sorteio conforme
o arl. 1 Lei 5:'>8, i6 .Junho e 4 ReI;. 693,
31 A.gosto 1850. Av. 31 Janeiro 1853.

REDES. Condnccão de cada veres em redes dentro
da demarc~ção da cidarle do Hio de Janeiro
foi prohibid,•. Dec. RIl~. 7H6. 14 Jnnho
1Sõ1. arl. 36. ))ec. Reg. 1557, 17 Feve
reiro 1855, art. 97. (Jom. ô2.)

REDUCÇÃO de lestamento.-Vid. Testamento.

REEDIFICAÇÃO de prf'dios ruslicos e urbanos:
credores que para ella concot'f'erem com ma
leriaes ou dlllueiro siio privile~iados, Dec.
737, 25 Novernllro 1850, arl. 621. Reedifi
cação de predius por occasião de :Jlarga
menlo da rua do Cauo, na côrte pela
companhia Re{ormoJ01'a.-Vicl. Dec. Estai.
1620, 20 JunllO 1855, m·t. 38. (JOI'/1. 1H6.)

REEXPORTAÇÃO e baldeaç~o, seus direitos.
Vid. Baldeação. Dec. 11 .Junho 1808. Dec.
26 Janeiro 1811. AlI'. h Fevereiro 181'1, S
25,27,29.30. 35. Av. 25 fevereiro 1811.
Re,;. 28 Selembru 1811. Dec. 7 Dezembro
18ft elc. AlI'. 26 Maio 1812, § 1 elc. § 8,
§ 10 etc. Av. 13 Marçu 1813 elc. Av. 11
Março 1817 EôtC. Dt'c. f>No\'crulll'o 1l:l17 etc.
Res. 11 ovemhro 1H17 elc. Púrl. 9 De
zembro 1817. Edil. 10 Junho 1820. Trat.
29 Agosto 1825, art. 10 e Ic. Tl'al. 6 Junho
1826, art. 20 elc. Av. 15 Julllo 1826 ele.
Lei 25 Oulubro 1827 elc. nes. 6." 29 No
vembro 1827. Lei 25 SetE'tIlbro 1828 ele.
Prol'. 3.' 31 Janeiro 1829 ele. Reg. 26
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Março 1 33. art. 39 elc. Porto 21 Março
1836 etc. Porl. 6 Junho 1836. Rer;. 22
Junho 18~6. art. 88 ele. 91 elc. gR. 115
eLc. 236 tc. 310. 316 lc. Lpi 70,22 Ou
tubro 1~36. al'I. 10. S 1. Por!. Circo 17
Abril 13~7. Purt. 1?> Maio 1837 etc. Re~.

7.° 19 Janeiro 1838. art. 10. Lei 60, 20
Outubro 1838. art. 9, § 3 etc. Lei 3(19. 18
Setembro 18115. art. 22, 23. Ord. 159, 31
Dezembro 18"6. Dec. 605, 21 Ahril 1869
elc. lnvaJid:irão-se os terrn s que oslnglezes
assignárão em 1807, para r exporlarem suas
fazendas das alfandegfls de PorLugal. Dec.
17 Ahri11809. Accurd u-se depo ito e guaro
da dos respeclivo f!eneros coloniaes. cuja
imporlflção era prohibida, para serem op
portunamenle reexportado. TraI. 2.° com
Inglaterra, 19 Fevereiro 18l0. art. 20,21
Reexportação de efi'eilos, fazenrlas .e pro
ductos que para os portos estrangeIros sa
hissem do deposilo de Ponte Delgada, Ilha
de S. Miguel, foi, e como favorecido. AlI'.
26 Outuhro 1810, § 10. Declarou que o
decrelo 3 Fevereiro 170S, positivamente
marcava as caulelas e providencias ácerca
da rrexporlação de fazendas que nito podem
ter despacLJo na alfandega, e que elllls erão
applicaveis á reexportação de fazendas da
Asia 13m navios estrangeiros que chegassem
a portos do Brasil. Prol'. 28 Novembro 1823.
-Vicl. Rcs. 1." 8 Julho 182á. (Cott. ·Nab.)
Inderirio-se reclamação de pagamento de
dir itos feito conforme o S6. ALI'. 26 M.aio
1 62, e porque. Res, 2.· 9 I o embru 1826.
(Gatt. Nab.) Re xportação de mercadori(lS
accordou-.e eria, e como licita aos subdilos
logle7.Cs e Brasileiros. Trat. 17 Agostô 1827,
nrL. .10, 22, 25; aos dos Paizes Baixos.
'frat. 29 'ol'eOlbl'o 1827, arl. 10; aos dos
ESlado -Unidos da Arnerica. Trat. 12 Oe
zPIDbro 1828, al't. á; aos Porluguezes. Trat.
19 Maio '1836, art. 8. Direitos de reexpor
tação c baldeaçiio fic(lráõ perlencendo á
r c ila ~eraJ. L i 58,8 Oulubró 1833, art.
31. 1. Lei 40, 3 Outubro 183á, art. 36.
SC'u d pacho de que lrala o art. 170 ReO'.
20 S lembr'o 1834, como se faria de con
formidade com o art. 167, Circo ao JunLJo
1. 35 ( xpl.--VicJ. Baldeação. Port. 21 .Março
1 36 eLe.) Arlireito de reexporlacão não era,
c pÜ'I'que uLjeita a sizalha de' cobre ven-

REEXPORTACÃO,

dida e mandada enlregar. Ord. 27 Julho
1837. Seus direilos não se pap:ào em assii!
nados. Ord. 10 Juneiro 18á2. (JOl'l1. H)}
Reexportar suas mercadorias para fóra d,)
imperio pagos os respecLivos dil'eiLos podem
as partes que se não quizerem conformar
com as decisões sobre qualidade das mer
cadorias. Dec. Reg. 391, 17 Novembro
18á4, art. 8. Dec. Reg. fi89, 30 Julho 1850,
art. 2.°, exceptuadas as mercadorias que
transitarem ou sahirem por balaeação ou
reexportação, art. 3, § 2. Os generos sal
vados de naufrap;i.o no caso de serem reex
portados llagão 1 por cento sobre o preço
da tarifa, procedendo-se a arbitramento

.quando haja avaria. Ord. 52, 27 Maio 18á5.
Prohibida foi a reexporlaçi:LO dos cereaes para
oulras quaesquer proyincias que não as ata
cadas pela calamidade, a favor dl1s quaes se
inslaurôu a Lei 25 Selembro 1827. Res.
391, 29 Agosto 18.&6. Sobre eobr'ança dos
direitos de 1 por cento de reexporLação de
fazendas seccas de pouco valor despachadas
por elIa den lro dos mezes. Ord. 5 Janeiro
1847. (Gaz. 0lr 111, vol. 1.) Alterou-se o
art. 10 do Reg. 12 Agosto 184.4, e mandou·
se subsistir o AlI'. 26 M.aio 1812, quanto
aos generos despachados para reexportação.
Dec. 495, 16 Janeiro 1847. Mandou-se
cessar a exigcncia de caução de que trata o
art. 7 Reg. 12 Ago Lo 1844, vislo que pela
Lei 18 Setembro 1845, está approvada a
redllcção de que falia o dito arl. Ord. 15."
15 Fevereiro 18!17. Direilos dos geoeros
reexporlados para a Costa d'Arrica pas-
árão a ser na importancia da metade dos

de importação para consumo. Lei 514, 28
Oulubro 1848, art. 9, § 3. Por factura serão
despacbadas, e como as L1Jercadorias que
tranitarem e sahirem por baldea<;ão ou
reexporlação. Dec. Reg. 588, 27 Fevereiro
18.&9, ad, 1, § 5; 15, subslit. pelo Dec.
Reg. 689, ao Julho 1850, art. 8. Subjeilas a
consumo são a mercadorias deslioadas ao
transiLo ou reexporlação depois de 3 annos
de existencia nos. armazens e deposilos da .
alfandega e Lrapicltes alfaudegauos. Dec.
Reg. 589, 27 Fevereiro 18.40, art. 1, § 1; 4.
DespacllU por factura, de mercadorias ava
riadas como terá logar. Dec. Re '. 590, 27
Fevereiro 1849, art. 6, 9, re\'og. art. O,
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pelo Dec. 689, cito art. 8. Sobre reexpor
tação de carne de porco para Serra Lpôa
declarou-se que Ilãu (ôra inlenção da Lei
(514 supnl) comprehender os raizes onde
ha p;overnos regularf's, e se não faz o lr:tGco
de Africanos. Ord. 47,16 Moio 1850, Or
denou-se que a imporlancia das lelras de
reexporlação, nas all'andep;as, fosse carre
gada ao lbesnllreiro em especie no livro dos
depositos e pa 'sada ao livro caix.a na fôrma
do Dec. 671, 24 Março p. p. Ord. 99, 21
Agosto 1850. As letras de reexporlação de
vem ser annullaclas logo que se apresenta
rem os documentos, e quando não possa
sér, dar-se recibo ás parles oesses dOCll
mentos, ludo conforme o art. 260 Reg. 22
Junbo. Ord.. 179, 22 Oulubru 1850. Devem
ellas annullar-se apresentando-se dOGumen
to da descarga dos generos em qualquer
porto (6ra do imperio, ainda que não aqueHe

. para onde forào reexportados. Ord. 203,
15 NQvembru 1850. A que direitos são sub
jei las mercadorias recolhidas ás alfandegas
em consequcncia de naufragio e reexpor
tadas, a que se nào regula pelo Dec. 728,
9 Novembro 1850, mas pelos art. 301, 303,
304 do Reg. 22 Junho, e conforme a Ord.
52, 27 Maio 18M). Ord. 22. 0 23 Janeiro
1852, § 2, 5. Como se deverá proceder
para aonullação de lell'3s de reexporlação.
Ord. 43, 7 Ferereiro 1852. Como se deverá
proceder na tl'ansferencia de lima para
uutra embarcação, de generos rcexporla
dos, ao que não é applicavel o arl. 173 Rel!.
30 Maio 1836. Ord. 217,18 Selembro 1852.
Ord. da mesma dala. (Dim'. 9109.) As letras
de reexporlação por vencer devem cunser
var-se no cofre da all'andega -até o fim do
temeslre addicionul ao exercicio em que

farão aceitas. Ord. 253, 13 'ol'emul'o 1852.
Sobre ,"crificação da realidade das reexpor
Lações, é exigencias de declarações expli
cilas nos documenlos, para unuullação das
lelras de cauções das mercadorias, que pro
cedimenlo s.e deva Ler conforme os art. 2.&0,
238 e 86 Reg. 22 Junho. Ord. 159, 8 Julho
i853. Que direitos ,e devem cobl'ar do
Uletal de forro de navio condemnado por
innavegavel, sendo reexporlado. - Vid.
Ol'd_ 19ú, 23 Agosto 1853. DeclarLlu-se
l1ue f6ra dos cá~us do art. 8 Reg. 17 NOlelll-
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bro 1844, c 2. 0 30 Julho 1850 supra,
nenbuma outra disposição auto.isa o ins
peclor da alfandega a inLender que dos
mesmos volumes se po'sa despachar parte
das mercadorias para consumo, e parte para
reexporLa.ção, devendo- e proceder, e como.
Âv. 18 Setembro 1853. (Dia1'. 205.) Ord.
207, 19 SeLembro 1853. O despacho de
reexportação de carlas de iogar compre
hende-se nas hypolbeses dos art. 203, 20.&.
Reg. 22Junbo 18~G. Av. 12 Oulubro 1853.
(Dia1'. 283.) O lleg. 1.7 Novembro 1844,
bÓ permille a reexportação como recUl'SO
no caso de decisão arbilral de duvida oc
corrida no processo do despacho, e não na
conferencia da sabida. Ord, 165, 27 Se
Lembro 1856. Annullação concedeu-se por
equidade, de letras de reexportação, não
ubslante apresentação extempol'anea do
certificado comprobalorio de entrada de
mercadorias em alfandega e pngamento de
direitos. Ord. 5 Fevereiro 1855. (lorn. 53.)

REEXPORTAÇÃO: de estrangeiros que chega
rem ao imperio quando, e como haverá
logar.- ido Dec, 1531, 10 Janeiro 1855,
art. 7. (JOTIl. 23.)

REFENS de officiaes superiol'e~ da parle do exer
ciLo britanoico e armada, e do exerci Lo 1'ran
cez accordou-se dar para g:ll;antia reciproca
da convenção para evacuação de Portugal
pelo exercito l'l'ancez. COIlV. 30 Agosto 1tiOb,
arL. 20. (CoU. Delg.) Refem de cabp.ças de
gado para segurança de pagamento do im
posto oa côrte. - Vid. Cames. Ord. 00 Abril
1836, art. H, 10, 18. Reg. 14 Março 1837,
art: 1. OnJ. 58, 28 Março 1838, art. 11, 12.

REFERENDA das paLentes de officiaes de milicias
pelos govemudores e capilãcs generaes ces
sarão.-Vid. AJilicias. Pruv. 1 Marco 1816
do re pectivo ministro ou ::ecreLario de eslad~
estabeleceu-se cumo necessaria nas deler
minações do principe real regente (} lagar
leuelJt~ de el-rei no 150 erno pTovisorio do
Brasil; ficando respousaveis. Dec. 22 Abril
1821. Do ministro e secreLario de estado
respectivo declarou-se nào Ler logar nos pa
peis do expediente dos lribunaes que 5ubião
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â real as. iltna lura. o porq ue. Av. 26 Jnlbo
1821, nnnex. ii Carl. Lei 15 Uutubro 1827.
(Coil. jVub.) E' Jlecessaria nas leis. Consl.
arl. 70. E oos aclos do poder t'xeclllivo,
sem o que lião poderáõ ler necllçiio. Consto
art. 132. IJe pflLentel'.-Vid. OfTicioes mi
litOl·CS. p/ovo 15 JlInbo 1831 etc. Beferenda
do juiz cOlllmi~sario é necesMtria nas qlli
taçõe d dividas aclivas de fallidos pas~adas

pelo curadvr fiscal e <lsfignadas pelo dtlpo
sitario. Cod. Com. art. 8.)[1.

REFLES Corão expressamente declarados contra
bandú de guerra no Tral. com os Estados
Unidos da America 12 Dezemhro 1~28, ad.
16, § 1; com UrllF;llay, h. o 12 Uulubro
1 51, ar!. 11. (Diar. b857.) Experiencias
nús refies á Ai illie ordenárão· e. Av. 16
Janeiro 1855. (lOl'n. 67.) Os refies se con
siderão como armas para a~~ravnçáo de
de erção. - Vicio Dec. 1671, 3 Norell.bro
1.855. (10m. 321.)

HEFORMA de accordãos e deliberações das ordens
3.··. irmandades e confrarias em que casos,
e como farão os juizes de direito em cor
reição. - Vid. luiz de direito. Dee,. Reg. 8M,
2 Oulubro 1851, art. 46, § 3.

altarús de fiança, sobrel'ivencia. administração
de bens ou capei las concedida por denuncia,
refurma u ap sentadoria a que novos di
reitvs forào subjeiLos. - Vid. Novos etc.
Dec. Tab. 25 Janeiro 183~ ele.

de llpolices da divida publica quando tem
lo~ar.-Vi I. Apolices. Lei 15 Novembro
1827, (id. 66. Circo 130, 9 NO\'enibro j8~6.

de aulos ei\eis e rrimes.-Vid. Autos. Provo
L" 26 Abril 1819 elC'. Av. 79. 16 Junho
1838. Reg. 1á3, 15 Março 18á2, art. 15, §
8; 16. Reg. 520, 11 JulJno Hs47, arl,. 2j 5,
216. Conselho de guerra. PrOf, 2~ 4brH
1820. Cad. Crim. art. 16~. Res. 26 Noyem
bro 1836. Av. 61, 6 Mllrço 1849 etc. ~v.

28 ,L!oeiro 1854. Dee. 737, 25 Novembro
1850. ar!. 669, § 7. Culpa. Dec. 52ó, 21
Julho 1 47.

REI:0RMA do codigo do processo criminal. - Vid.
Codigo. Lei 261, 3 Dezembro 1841 ele.

de conselho de guerra. -Viu. Deva3sa. Prol'.
22 Abril 1820.

- .da conslituição do imperio. - Vid. COIutilui
ção. Coost. art. 174 ele. Lei 12 Outubro
1.832 ele. e Lei 16. 0 12 Agosto ahi cit., art'.
25. Assembléas. Dee. 23 Agusto 1834.

de erros, nullic1ades e inegularidades nas con·
tas de tutores, curadores e lhesourciros de
.orpuãqs. e quaesquel' administradores pelos
juizes de direito em coneição, conforme a
Ord. liv.1, tit. 62. § 2 , e til. 88, § &0,
42.-Vir!. Juiz de dÚ·eito. Dec. Reg. 834. 2
Outubro 1851, art. 32. § 1; nos invental'ios
de orpbãos, em que ainda não haja partilhas
passadas ,em julgado. Dec. 834" cit. art.
S.õ~

de officiaes e praças dos corpos da armada na
cional. Os officiaes das repartições civis da
armada lem constantemenle gozado do be
nefieio das refurmas ou aposentadorias. 
Vid. 30 Jonei7'o 1815 e Res. 9 Maio 1822 e
4, 31 Outubro 1831. (I/r'pe]'t. Cunho !Ifato
Reforma XX.) Subre reforma de officiaes
ele. da armada, - Vid. A, mada. Res. 30
Outubro 1819. Res. 29 Outubro 1825. Lei
18 Agoslo1831. art. 27, §4. Lei31 Agosto
1831, art. .õ elc. Lei 4 Outubro 1831 etc.
lles. ~. o 26 Mujo 1835. Disp. 8 Agosto
1836. Lei 148, 27 Agosto 1840 etc. Lei
260,1 Dezembro 1Sá1, art. 1, e § 1; 2, S
2. 3; 3 .elc. Av. 18 Novembro 18h2. Os
oJIlclaes reformados por occasião de paz
mandou-se preferir nas mercês de officios
.a quaesquer outros prelendentes pelo de
creto de 16 de Março de 1668, mas hoje os
officines não parlem ser pri\'ados das suas
patentes si não por senlença; e quando se
diz privados das patenles lambem se in
.tende do soldo, porque o official que sahe
do 1;eniço por dcbaudar o seu balalbão,
acha-se fóru dos casos do alvará de 1.6 de
Dezembro 1790 que estabelece as reformas
por motivo de idade ou moleslias que em-
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baracem -continuação do serviço. -.:. Vid.
Consto (ll"t. 149. (Rppel't. Cunho Mat. RP.for
ma XVII.) Os oiliúflcs que bavião perten
cido á brigada de marinha furão empre;!ados
convenientemente ou rf'furmados por exce
derem aos ncces!'arins no corpl) novamente
organisado. Res. 2.' 8 Fevereiro 1825.

. (Ccll. Nab.) Lei 15 Noremhro 1827. Lpi 25
Setembro 1828. O Alv. ii) Dezembro 1790.
que reguluu o numero e classe dos officifles
g-eneraes reformados foi dero~f1uCl. Lei 25
AI?:0sto 1832, art. 9. Lei 29 dito, art .. 8.
Reforma sem rencimenlo do soldo por pe
di-la, foi concedida a segondo tenente' da
armada. poslo qne não haja Jegislaçf10 que
as permittu depois do Alv. 16 Dezeml'ro
1790, nem permissão Jegi~laliva. - Vid.
Dec. H Sl'tl'.mb,'o 18~6. (Rt'pel't. Cunho Mat.
Reforma XXIX.) Reforma aos acluaes cirur
giões da armada que por idade ou enfer
midade não poderem continuar no serviço
foi o governo aulorisa<!o a dar. Lci 514.28
Oulubro 1848, art. 25, prorog. pela Lei
õ3li., 3 Mnio 1850, arl. 7. Ás praças dus
corpos de imperiacs marinheiros e fuzilei
ros navaes que se impos~ibilitflrelD por
doença~ ou em comb~te para continuarem
no serviço declarárão-se applicaveis as dis
posições do art. 3 do PI. 11 Dezembro 1815.
Lei 53h. 3 Maio 1850. art. 6. Dec. Re~.

78~. 2 ~ Abril 185 L, art. 8. Reforma de
pharmaceuticos da armnua. Dec. 783, cit.
ar!. 37. Soldos dos reformados do minis
terio da marinha regulou-se como serião
pagos nas Ihe~ourarias.-Vid. Cil·c. 287,
10 Dezembro 1851, m't. 3, S 4; 8.9,10,
12, 13. Corno seriio feitas ao director geral
de contabilidade as communicacões de fal
lecimento de omciaes e praças' da armada
reformadas que tiver logar no hospital
da marinha. Av. 13 Abril 1852.. (Dia/'.
8968.) O tempo de serviço que os officiaes
prestarem em Malto Grosso e Amazonas será
computado em mais uma 4.' parte para re
furma. Lei 6ll6~ 31 Julho 1852, art. 3, 6..
Denominação de lJ.· classe dada aos seus
officiaes reformndos, foi e como supprimida,
regulando-se os casos de reforma. Lei 6li6,
cil. art. 4 e § 1, 2; 6. Dos engajados ou
recrulados para serviço da armada. - Vid.
Dec. Jnstl·. 1591,. U Abril 1855 , al·t. 11..
(Jorn. 121.)

REFORMA: de officiaes da guarda nacional.
Vid. Gltal'd"s nucionaps. 'Lpj 602, 19 Setem
bro 18JjO, art. 68 :I 71. Dee. 722, 25 Ou
tubro 1850. aI'!. 83 a 91. esclar. art. 83
pelo Av. 28 Fevereiro 1855. (J01"n. 63.)

dos oilieiaes ~enpraes, snperiore'3, subalternos,
inferiores. e praç'ls do exercito. As dos oili
eiaes de milicia Clima mão reguladas segundo
o Alv. 17 Df'zpmbro 1802. § 23.-Vid. :1.3
Oltlub,'O 1809.2'2 Novp.rnbro 1836. (Rl'pul.
Cunho AJat. Rf'l'orma XIL) - Vi<i. Res. áS,
17 O'ltnbl'O 183G. --Vid. Res. 1:7 Janei/'o
1837, inf/'a; ordenOIJ,se que os generaes
indaguem e examinem o estado pbisico
dos officiaes que não poderem conLinuar o·
serviço. para serem reformados com as van,
lagens qlle lbes compptirem. nes. 13 Ou
lubro 1809. (Rppert. Cunh. Mat. n fnrrna
XV.)-Vid. Av. 17 Aúril 1834. ill{ra. Us
officiaes inferiores. tambores e soldados
que obtiverem bêsixa do serviço serão obri
gados a requererem as suas reformas dentro
do espaço de um anno. conlado do dia em
que tiverem baixa para o fuLuro, sob pena
de perdimento do direito ii acção a que
houverem jus pelos sens serviços. - Vid.
13 Agosto 18LO. 25 Outubro 1813 e 8 A~osto

1829. (Rt'pm't. cito Reforma VJ.)-Vid. P,·OV.
23 Janeiro 1837. ill[ra. SolJados que se
impossibilitão na guerra são reformados
com o soldo por inteiro; e os que na paz.
com meio soldo. - Vid. 13 Agosto 1810
e 8 Agosto 1819. (Repert. Cem". Mat. Refor
ma XXll.) Coroneis de milícias devem ser
reformados em brig-adeiros.-ViJ. ~1 A"oslo
1810 e 19 J;a.nei1·o

c

1811. Rf's. 9· Ol1lul~ro e
7 Dezembro 1811.17 Abril 1812 e 2,~Julbo,

20 Setembro 181á e 11 Dezembro 1822.
(Repert. cito Reforma XII!.) Sobre reformas
e olIlciaes reformados do exercito. - Vid.
O(ficiaes militm'es. Dec. 6 JlIlllU 1M2. (Or
denança. Av. 9 Agoslo ~813.) Av. 7 Dezem
bro 1814. (Praças. Dee. PI~n. 11 Dezembro
1815.) Res. 31 Agoslo 18i8 (iJ1ilicia~. Provo
2 Dezembro 1819.) Âv. :itJ A}!:oslo 1820.
Dec. 2:3 Julho 1821. (Milicills. R ... s. 30 Se,
tembro 1822.) Dec. 1 Dt'zPlld'ro 1822, § 8.
Prov.1.0AbriI1823. Provo 2á./;o"r.iro1824.
Exel·cito. Res. 3.' 18 SPleIl1l 1r I 118:!h. (P"a
~as. PorL 2.' ti Maio 182:1.) e,,·c. 13 Abri 1
1831 etc. Lei 18 Agosto 1 ôl, art. 1.32,
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133 etc. Av. h. o 15 Dezembro 18~1. Ord.16
Mai01832. Av.17 Abril183á. (Exe1'cito. Av.
12 Outubro 1836. Milicias. Res. 48, 17 Ou
tubro 1836.) Av. 9 Dezemhro 1836. (P1'aças.
Provo 23 ,Janeiro U537 etc.) Lei 61, 21) Se
lembro 1838, ar!. 2 a h e Lei 16ú, 26 Setem
br018áO. ad. 13 Lei 200,1 D .7.embro 18.& t,
·~rL. 1 e § 1; 2, § 2, 3; 3. /Ililicias. Dec. 79,
1úJulbo 18Ú1.(Pnlças. Dec.102, 100111nbro
18lt1 etc.) Cir . 3/'á, 10 Dpzemuro 1841
etc. Circo 15 Dezembro 1 ú1. Av. 31. 0 30
l\larço 1 ú2 etc. Av. 58, 23 Maio 1862. Av.
24. 0 17Maio 18113. Av. 5Jnlho J8l~3. 2 Av.
22 Setembro 1IH3. Ord. 31 Ontubro 1tllJ3.
Av. 15. 0 19 Fevereiro 18úft etr. Ord. 22
Fel'ereiro 18ú/" Rel'. 25. 0 20 Março 18.'lú.
Av. 28. 0 30 Março 186A etc. Ord. 31. 0 23
Abril 186ú. Av. 26 Junho 18úú elc. Av.
13 Setembro 18!.4. Av. O, 16 Setembro
j8Úú. Av, c1, 19 Sete'mbro 1846. Av. 11
Janeiro 1 ú5. Av. 14 Janeiro 1865. (E:r;r1'
cito. Av. 31 Janriro18J.5.) Ord. 50,5 Junho
18ú5. Dec. á20, 26 .Jnnho 1845. Dec. PI.
1135, 30 Self'mbro 18á5, art. 3 etc. Circ. 16
Oulubro 18&6 elc. Cil'c. 30 Outubro 18ú7

elc. 2 Av. 1 Fevereiro 18á8 elc, Av, 18
Julho 18ú8 etc. Circo 19 SeLembro 18á8.
Dec, 635, 10 Setembro 18ú9. Av. 21, Se-

I lembro 18ú9. Cod. Com. art. 2, § 3; a.
Circo 151, 1101ltn!Jro 1850. (baças. Av.
4 Outubro 1850.) Av. 3 Dezembro 1850 etc.
Av. {) Feverf'iro 1851. Circo 17 Fevereiro
1851. Av. 19 Agosto 1851. Orrl. 25á,
22 Outu bro 1851. Av. 46, 9 Fevereiro
1852 elc. Av. /'9, 9 Fevereiro 1852. Av. 2á
Março 1852 etc. Lei 6ú8, 18 Ap;oslo 1852,
arl. 8 e arl. 9, e § 1, 2, 3. Circo 230utnbro
1852. Av. 3 Novemhro 1852. Av. 25 Ja.
neiro 1353 etc. Ord. 73, 10 Marco 1853.
(Pmças. OreL 97, 13 Abril 18">3.) Av. 118,
10 l\J aio 1853 elc. Av. 20 MaIO 1853. Av.
20 Junho 1853. (P1·nças. Av.1 MarçIl185J,.
Dec. 1465, 25 Olllllbro 1 5.& etC'.) Os offi
ciaes r~fOl'lnados com o soldo de suns pa
tenl s percebem aquelle que lhes compete
pela t:lrifa do t mpo em qlle forão 1'1'1'01'
mado ; e aos que pelns r formas pas no a
'VeDcer soldo li patente superior, é re~ullldo

o v Dcim Dlo pela tarifa moderna.-Vid.
Prol'. 2.' 27 FCI'eniro 1813. (Coil. Nab.)
Provo 10 bril.18..<3 upra. Os 1ficiaes ge
l1craes que se acharem nas circum<lanrias
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do Alv. 16 Dezf'mbro 1790, como serão 1'0
formados.- Virl. 22 Janeú'o 1814 e Res. ~

Outubro 181\l. (Repe"t. Cunho I/at. Refllrma
IV.)- \ ido Res. 30 01ltUb7-0 1819 (Coil.
j\J·ab.); 3ltcr. elO parte pf!la Provo 2á Ja·
neiro 182á sllpr3. - Vid. mais PrOl. 10
Ab7-il 182:~ sapl'a. OlliciHes refllrrnados tf',m
pn Lrario DUI'a llJell te 110 serviço acti\ll). - Vid,
DI·c. 22 ]lIneÍ1'o 1815 e DI·c. á Not'emb1'o
1820 e 17 tVOVl'mb1'0 183h e 18 F el'erciro
1837. (Rf'pl·,·t. CUI/h. lIJat. fiefol'ma X.)
Vi,l. PU1·t. /, Fer'Ii,'ei,'o 11;211.. infra. Não obs
tante (I pr(lhihiçiio de accesso aos rel'ormnclos
pelo Oec. 6 J ulbo 1812, poucos não llão o .
exemplos de lflPS accpssos e melhoramenlos
de reforma.-Vid. 30 JtJ.l1eÍ?·o 1815 f' 7 ]/1

nei1'o 1818 e R,'s. 30 Setembro 182~. (Rp.pe"l.
cit. Reforma IX.) Os ol1iciaes das r('parti.
ções ci vis do eXP,l'ci to tem constan tOIl.C'O te
gozado do benflficio cip reformas ou apo-
s nt<ldOl'ias.-Vid. 30 Janei1'O 1815 e Res.
9 Maio 1822 e á. 31 O((/u&1'O 1831. (RI'pe,'l,
cit. Reforma XX.) r\ dos majores e ajudan
tes da 2."linba é re~uJaria peh tarifa dos da
1." Provo 12 Feverf'iro 1822. (Coll. O. P".)
-Vid. 13 Dezrmfn-o 1836. (Repert. Cunho
Mal. Reforma XXV.) O governu póde rll
furmar ou demittil' os offieilles qne mal se
comporLão. Dec. lostr . .& Dezembro 182~.

§ 3, ndnlivo ao de infaotari<l e cavallaria;
~ 2. aos majores e ajudantes de milicias.
- Wd. Lei 260, 1 Dezemb1'O 18ál supra. A
um cOl'onel de miliciHs denegou-se reforma
em brigadeiro pela Res. 9 Dezembro 1822.
(Repe,'t. Cunho Mato Reforma Xlii.) Permit
tio-se que os reformados [o ~em chamados
a serviço. PorL Ú Fevereiro 182á. (IlC'pe1·t.
cito Reforma X.) Farão-no por Pu1't. U
Junho 182á (RI·pert. e loco cit.); prohibio-se
qne o fossem por Porto 8 Dezembro 182!l.
(lleprrt. e loco cit.) Os Indios que obliverE'm
reforma por decreto ou provisão do conselho
supremo militar, serão :atisfeitos dos seus
soldos e rações pelas thesollrari as das tropas,
desde o dia da sua baixa em diante. servin
do-lhe os ditos d cretos ou pl'ovisões uni
camenle de tilulo para assim se lhes slltis
fazer, visto Dec. 21 Julho 17gá.-Vid. Porto
H Felerl'Í1'o 182ft. (RI'Pe1·t. cito eforma
VII.) Os ff'formarlos que commellem crimes
militares são julgados militarmente; tam
bem rf'spondião perante as ju~liças militarei
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nos crimes civis, carnosa havifl determinado
em Porlugal pela Res. 16 Junho 1786, par
ticipada em aviso de 7 de Agosto do mesmo
anno; e no Rio de Janeiro se mandou
<>bsel'var isto mesmo, a l''3speito de um sol
dado que çommelteu crime anles de ser
reFormado. Parlo 5 Marco 1824 e Res. 25
Novembro 1834. ({l.epert. ·cit. Reforma VIII.)
Os officiaes reformados por occasião de paz
mandou-se preferit, nas mercês dos officios
a ql1aesquer oulros prelendentes, pelo de
creto de 16 de Março de 1668; mas hoje os
üfficiaes não podem ser privados das suas
paten tes, sin50 por sentença, e quando se
diz privados de suas patentes tambem se
in lende soldo, porg ue o oflicia! que sáia d.o
exercito por se debandar o sen batalhão,
achava-se fóra dos casos do Alv. 16 Dezem
hro 1790, que estabelece reformas por mo
tivo de idade ou moles tias que embaracem
continuação do serviço.- Vid. Consto a1't.
149. (Repert. C/mil . .iI/at. Reforma XVII.)
- Vid. Lei 24 N(Jvemb1'o 1830. Os requeri
mentos daquelle1; que pretenderem reforma
hão de ser informados pelos chefes.-Vid.
â Out/lbrp 1825. (Repert. cito Reforma XXIII.)
Av. 17 Abril 1834 supra. Aos soldados mi
licianos estropiados no serviço.-Vid. Porto
22 Setembro 1826. (RepeTt. cito Reforma
XXII.)·- Vid. P"OV. 23 J aneif'o 1837, infra.
Aos officiaes inferiores cabos etc. dos corpos
estrang;eiros. Res. 8 Outubro 1~31. O Alv.
15 Dezembro 1.790, que regulou o numero
e classe dos officiaes genet'aes reformados
foi derogado. Lei 25 Agosto 1832, art. 9.
Lei 29 Agosto 1832, art. 8. Desde o anno
de 1790 para cá tem-se dado uma unica sip;
nificação á palavra reforma, tomando-a pelo
retiro do official que em aLtenção á sua
idade e molestias larga o serviço com o ven
cimento de todo. ou parte do seu soldo, e
não torna a ser chamado, salvo nos casos
da mais urgente oecessidade.-Vid. Av. 17
Abril 1834 supra. (Repel·t. Cunho 111ato Re
fllfW;l IH.) Vencimentos de reforma con
siderão·se pensão LU remuneração e podem
ser accumulados pelos presidentes de pro
vincia. Lei 38, 3 Outubro 1834, art. H,
pelos membros do extincto conselho de es
tado.-Vid. Lei 40, 3 Outttb,'O 1834, art.
2, S1. Res: 8. 0 13 Julho 1836. (CoU. O. h.)

IV
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Res. 25 NoveUlbro 1.834. (Repert. CU'R.ft.
Mat. ReForma XIV.) Reforma sem venci
mento de soldo, tem sido concedida, posto
que não exista permissãQ legisLatiyq.- Vid.
Refonna de afficiaes da a1 l mada. Dec. 14 Se
tembro 1830. Deelarou-se que aRes. 48,
17 Outubro 1836. não obsta ás reforma s
dos que sahirão da 1.' linha depois do Dec.
A Dezembro 1822. Res. 17 Janeiro, 1836.
(Repert. cito ReForqla :{(XV.) Officiaes que
contarem 20 aUnOs de serviço conforme o
Alv. 16 Dezembro 179Q, como são refor
maveis.-Vid. Res. 14 Junho 1837. (Repe7·t.
cito Reforma IV. 1); os de ao a 35 annos.
Vid. Res. 9 De:ernb1"O 1837 (Repe7·t. cito Re
forma IV. 4); aggregados ou grflduados que
não tiverem mais de 40 annos s6 podem ser
reformados na eJIectividade do posto em
que erão graduados ou aggregados, ~onfer

me o Alv. 2 Janeiro 1.807, S 5. Res 9 De
zembro 1.837. (Repe1·t. cito Reforma IV. 7.)
Reformas são subjeitas II novos e velhos di
J1eitos, e quaes.- Vid. Novos etc. Lei 243, 30.
Novembro 18lJ1.. Tab. § h, modif. pela
Lei 779, 6 Setembro 1854, art. 1~. (DiaT.
259.) Declarou-se que as disposições do Dec.
16 Maio 1821, são applicaveis aos officiaes
refoI'{Dados quando s~ acharem expr'essos
nos decretos ou resoluções que lhes confe
rirem as reformas, os postos que por etlas
devem ter; não no caso contrario, Provo
26 Outubro 18lt6 (Jom. 94 de 1856) ; am
pliou-se, e como, a disposição da Lei M6,
648, 31 .1 ulho e 18 Agosto 1852 aos offi
ciaes de 2.· classe da armada, e com que
Jimitacão. Lei 821, 1lt Julho 1855, art. 7.
(Jorno 201.) Reforma aos cirurgiões do exer
cito que por idade ou enfermidade não po
dessem conliotlar no serviço foi o govel'Oo
aulorisado a dar'. Lei 514,28 Outubro 18lt8,
art. 25, prorog. peja Lei 542, 21 Maio 1850,
art. 11. Dec. Reg. 763, 22 Fevereiro 1851,
art. 30. Au lorisação dada por assembléa pro
vincial para reformar·se com soldo por in
teiro lenen te de corpo paliei aI imhabili tado
para o serviço por ferimento em campanha
declarou-se exorbitante das Jegaes atlribui·
cões da assembléa. Av. 146, 2 Outubro
i8f;0. Inslrucções e ordens ás autoridades
militares sobre reformas incumbe ao aju
dante general expedir. Dec. ln_tI'. 762, 22

55
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Fevereiroi851, art. 10, §9; 13. Soldos dos
reformados do ministerio da guerra como
lierão paf!:0s nas lhesourarias. - Vid. Ci?·c.
287, 10 Dezemb?-o 1851. art. 3, § 4; 8, 9,
10,12, 13. O serviço militar de ufficiaes do
exercilo em Malta Grosso e Amazonas com
puta-se em mais a 4.' parle para a reforma
ou etc. Lei 6.&8,18 Af!osto 1852, art. 8,13.
Foi supprimida a denominação de 4.' classe
aoOs officiaes reformados, re~ulando.se, e
como os casos de reforma. Lei 648. cito
8rt. 9 e § 1, 2; 13, explico o § 2, art. 2
pelo Av. U Maio 1853. (Diar. 1ãO.) Decla
rOI1-se que um official reformado devia
receber por inteiro o ~e~cim~nto de por
Leiro do conselho admmlsLratlvo. para for
necimento do arsenal de guerra, não se
incluindo qualquer oulro vencimento que
podesse ter; e porque. Av. 72, 9 Março
18M. Mandou-se nos vencimenlos de um
coronel reformado presidente do conselho
adminislrativo, e porque, não incluir G

ordenado de aposenlado, e só sim o soldo
da reforlIla. Av. 73, 11 Março 1854. Offir.ines
reformados em curalivo nos hospitaes ou
enfermarias militares, soITrem desconto de
metade do soldo respectivo. Av. 186, 19
Outubro 185á. O augmenlo da quarta pnte
de tempo pela Lei 585, 6 Setembro 1850,
e 8. o Lei fi li 8 , 18 A"oslo 1852, só se conta
por occasião de promoção ou reforma. ~es.

Ó Fevereiro 1855. (/01'11.192.) Arnphado
para os vencimentos de reforma, etc., revo
gada a clau. ula final dos arls. 5 e 11 das
leis citadas, e eslendendo-,e aos officiaes
de 2.' classe do exercilo e armada. excep
tuados os reformados por irregularidade de
conducla e faltas graves de disciplina. Lei
821, 14 .Tulbo 1855, art. 7 (Jom. 20t),
explicado porAv. 12 Maio 1856. (Jorn.1.3ô.)
O tempo de licença a officiaes e pl'<IçaS de
p'ret não eolrA em compulação para refor
ma . Dec. 1638,19 S tembro 1855. (10m.
267.) Praçus de pret reformadas não teriio
direilo a reclamação de ajustes de contas de
fardamento, por peças e quando; seus litu
los de divida de fardamenlo como serão
passndos. - Vid. Dec, 16!J9, 60utllb?·o 1855,
ar/s. 23. 2ú. (Jom. 295.) A Lei n.· 190, 2.4
Ago to 1 41, equiparou o fliciae do corpo
de sande aos officiaes de linha tão sómenle

para gozarem corno estes dos henefrcios àa
reforma e outros.-Vid. P1'OIJ. :>.0 Julho 1855
em Ord. do dia n. o 5 t, 7 Outubro 1.855.
(Jm'n, 280.) Reforma nep;ou-se conforme o
Dec, 1.2 Julho 1/94 a um musico de bata
II ão de infantaria. e porque. Av. 7 Novem-

o 1855. (Jorno 311.) Officiaes reformados
nào receberáõ solJos sem que apresentem
suas patences. Av. e Circo 7 ~laneiro 1856.
(Jom. 22.)

REFORM : de senlença pelo jur)'. Lei 20 Setem
bro 1830. art. 71. Cod. Proc. art. 303 elc.
De senlenca de concessiio de rehabilitacão
de nef1;oci~nte l'allido. Cod. Com. art. 896.
Reforma de senleocas dos conselhos de
{l;uerra. - Vid. Av.\) Outubro 1855. (J9m.
282.)

REFUGIO a criminosos.-Vid. As)'lu. Cod. Crim.
ari. 6, § 2. (Cod. Proc. art. 185 a 188. Reg,
120, 31 Janeiro 18h2. art. 123.) Reg. 14
Abril 183ft, art. 35 etc. art. addicional Ô'
Julho 1836. C?,imes. Trat. 19 Fevereiro
1810, art. 1á etc. Av. 25 Janeiro 1847.
Ext?·allicção. Reg. 520, 11 Junho 1847, art.
165; f0rmolariu do procedimento paTa pri~

são em laes casos.-Vid. Av. fonn. 23 Mm'çe>
1855, n." 21. (Jom. 85. CoI. 9, 10.)-Vid.
Dec. 1707,29 Dezemb?-o 1855, arts. 7, 8, 9,.
11, 1.2, 13. (Jom. 5 de 1.856.)

a desertores eslrangeiros e narionaes.-Vid.
Deser'tores. TraI;. 19 Feçereiro 18tO, art.
1lJ etc. Edii. 6 Junho 1810 etc. Port. 1." 5
Al?;osto 1817 ele. Instr. 4 Novembro 1825~

§ ti etc. Trat. 6 Junho 1826, art. 9 elc. Av.
23 Agosto 1833. Reg. tá Abril 1834, art.
45 ele. - Vid. T7·at. 5. 0 12 Olltu!n"O 1855,
arf. 7_ (Dim·. 8857.) Lei 631, 18 Setembro
1851, art. 1, § 3, 5. Circo 9.0 13 Jnneiro
.1852.

a embarcacães dos Estados-Uoidos da Ame
rica. - V\d. As:)'lo. Pori. 18 Ag()slO 1812.
TraI. 12 Dezembro 1828, art. 8; a embar
cações portuguez;;s ou argelinas perseguidas
por inimi"os Ilccordou-se C0mo nos respec
tivos parlas, impedindo-se sal1i{la, e porque
tempo au inimigo após as perse~uidas.Verbo
ciL. TraI. 13 Julho 1813, art. í elc.-Vic1.
Embarcações. Av. ii Dezembro 181.8,
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REFUGIO: a expalriados brasileiros.-Vid. Provo
16 Dezemb"o 1.824. (CoU. N ab.)

a piratas c l~drões de mar.- Vicl. Asylo. Trat.
19 Fevereiro 1810, art. 30. Pi1·atat,ia. Trat.
17 Agosto 1827, art. 17 etc. Av. 25 Janeiro
1847 etc.

. I

Estrangeiros refugiados no imperio co'o ob
teraõ passaporte.-Vid. Dec. 1531, 10 Ja
nel"o 1855, at·t. 11, 12. (Jm·n. 23.)

REGA das ruas e praças na côrte durante a estação
calmosa.-Vicl. Av. 6. 0 10 Janeiro 1851.
Av. da mesma data. (Dia?'. 8595.) Av. 23
Maio 1851. (Dia1'. 87U.)

REGALIAS. -Vicl. Pl'erogafiva.ç. -bivilegios.
FTanquczas.-Isençães. -ImmlLnicLades.

REGEDOR das justiças havia na casa da suppli
cação do Rio de J aneiru. - Vicl. Casa dita.
Alv. 1.0 Maio 1808, § li.-Vid. Assentos.
Ass. 346. 16 Junho 1812 ele. Provimento
de e crivão de juizo da chancellaria por 6
meze~ para escrever perante o corregedor
do crIme da Côl'te, feito chanceller cla casa
da supplicação dq Rio de Janeiro, servindo
de regedor, declarou-se não ter a mesa do
desembar'go do paço jurisclicção para re
formar. Provo 30 Ou~ubro 18J 7. (CoU. Nab.)
Regedor nomeado mandou-se entrar de
posse independen te de carta. Dec. 18 Julho
1'821. (Coll. cit.) Seu ordenado fixoll-se.
Vid. Cast'l da supplicação. Dec. 1.7 Fevereiro
1825.-Vid. mais f/e1·b. cito Porto L', 28
Fevereiro 1825. Res. li.·, 7 Julho 1825 etc.
Res.li. a, 23 Março 1831. Podia nomear para
escrivão de almotaceria,o da carnara, porque
só a de Lisboa linha prerogalil'as de tribunal
regio, gozando seu presidente das honras de
regedor, e podendo appelJidar- e senhor em
seus escriptos. - Vid. PJ'oP. 26 Outubl'o 1826.
(CoU. f\'ab.) Como "encia ordenado tendo
exercicio de senador do imperio. Res. 1. a

26 Setembro 1827. (CoU. Nab.) Suppri
mio-se seu ordp.nado. Lei 15 Dezembro
1830, art. 11, § 3. Sobre pagamento de
Tencimentos a desembargador que o substi-

luira emt:{uanto fôra ministro dos negocios
da justiça.-Vid. Res. li." 23 Março 1831.
(CoU. Nab.) Foi extincto.-Vid. Disp. Pro•.
art. 18, 22.

REGENCIA regente: Regente e logar tenente de
el-rei U SI'. D. João VI no Brasil foi no
meado o principe real do reino Unido o Sr:
D. Pedro, por occasião da retirada daquelle
senbor para Portugal. Dec. Instr. 22 Abril
1821. Sobre recebimento de S. A. nas po
voações de Minas , e objecções do governo
provisorio ao reconhecimento da sua re
gencia. Porto 9 Abril 1822. A' assellibléa
geral legislativa pertence tomar juramento
ao regente ou regencia. Consto art. 1.5, S
1; e elegê-lo e marcar os limites de sua
autoridade. Consto e art. cito § 2. Ao se-
nado convocar a assembléa na morte do
imperador para a eleição da regencia nGS
caiOS em que ella lem logar, quando are·
gencia provisional o não faça. Consto art. /"7,
S li. Regencia em min'oridade ou impedi
mento do imperador, como será regulada.
Consto art. 121 a 130. Injurias á regencia
ou regente, -como serão punidas. Lei 20
Setembro 1830, art. -2, S8; li, 5. Subst.
pelo Cod. Crim. art. 233, 238, 2âli.; a ac
cusação pertence ao promotor publico. Cod.
Proc. art. 37, S 1.- Vid. af·t. 74, § 3,
infra. Tentar diredamente e por factos
conlra a regencia ou regente para priva-los
em todo ou em parte da sua auloridade
constitucional é delicto, e como punivel.
Cod. Crim. art. 89, 90. Regencia lrina
provisoria pela abdicaçõo do Sr. D. Pedro
I, em rçinoridade do Sr. D. Pedro If no
meou-se. Nom. 7 Abril 1831. Rrgulou-se a
fórma da eleição da regeocia permanenle e
suas allribuições. Lei 1li Junho 1831.
Vid. Lei 16.9 12 Agosto 18;;!!, a1-t. 26 etc.
infra. AonuDcioo-se a eleição da regencia
permanente. Procl. 18 Juuho 1831. Crimes
contra o regente ou reO'encia póde o pro
motor publico, ou qualquer do povo de
nunciai'. Cod. Proc. art. 714, S 3. J)eclarou
se competir-lhe a nomeação de carcereiro
conforme a Lei 11 Outubro 1827 e Dec. 1
Julho 1830.-Vid. Carcereiro. Dec. 28 No
vembro 1833 ele. Regulou-se novamente a
eleição do regenle em minoridade do Sr.

Sã'
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D. Pedro U. Lei 1(j,O 12 A~oslo 1834. ado
26 a 31. Em vista do art. 26 dá Lei 16. o cito
rbandou-se que á eleição tive se lo",ar no
dia 7 de Abril de 1835. Circo 25 Agosto
18M; precedendo mis a do E"llirito Santo
á visla do art. 7 da Lei cito Porto 2 Abril
1835. Deo-se inlelligencia ao 3rt 28 da Lei
ci L. sobre apuração de votos. Lei 31. o 3
Oulubro 1.835. RemuneraçilO por serviços
relevantes preslados por ex-regenles con
cedeu- se. Res. 103, 31 Oulubro 1835. De
clarou-se que em vidade do art, 21 da Lei
14. Junho sl:Jpra ao regen le é devida a mesma
contincncià milHar que compele ao impe
rador. 2 Av. 3. Av. 4, 5 Nuvembro 1.835.
RegenLe demiUio-se. OLT. c Manif. e 2 Av,19
SetemLro 1837. Expo ição de princípios
fez o regente successor interino em Circo
20 Setembro 1837. Mandou·se proceder a
nova eleicão no dia 22 Abril 18M, nos

. termos da'Lei 16. 0 supra. Av. Circo 2lt Se
tembro 1837. Sua auloridade cessou com a
declaracão da maioridade do Sr. D. Pedro
II, a lSjulho 18ltO. Aos individuos que como
regentes servirão concedeu-se titulo do con
selho. Dec. 18 Julho 184.1. (Jorn. 238.)
Declarou-se haver pata os presidentes de
provincia cessado de ter vigor o art. 17 Lei
1lt Junho cit., com a cessação da regencia.
Av. 28 Setembro 18lt3. (Jorn. 280.) Re
gente do impeJ'io não póde ser o estrangeiro.
Av. 29 Outubro 1855, § 2. (Jorno 2á
de 1856.)

REGIM·ENTOSdb archivo li1ilitar.-Vid. A1"cllivo.
Dec. 7 Ab~'il 180&. Dos pilolos praticos da
barra do Rio de J aneil'o.-Vid. Pilotagem.
Dec. 12 Junho 1808. Da inspecção dos
navios da armada.-Vid. Anllada. Reg. 12
Agosto 1808. Da relação do Maranhão.
Vid. Rclação. Alv. 13 Maio 1812; de orde
nança naval. -, ido A,·mada. Dec. 27 Agoslo
1817. De exercicio dos corpos de infantaria.
- Vid. COI·pOS. Dec. 7 Agoslo 1820. Do
corso.-Vid. (:Ol·SO. Alv. 30 Dezembro 1822.
Da provedoria dos deflmlos e ausenles de
10 Dezembro 1603, foi revogado.-Vid. Bens
de de(untosetc. Lei 3 No vembro 1830, art. 1.
De cuslas judiciaes.-Vid. Assignantes. Res.
2.0 Detembro 1830, arls. ltO, .&1, lt2. - Vid.

Emolumcntos. Res. 13 Outuuro 18S9:. 1J~('.

1.44.7, 19 Maio 1Slt6. atL. 6, S 8. Res. 6~O',

3 Julho 1851, ado 1, § 1. Dec.156H. 3 Mflrço
1855. (Jom. 64.) Av. á, I) Julho 1855. (Jom.
197.) Av. 28 Selembro 1855. (./07'11. 281.)
Av. 3 Ouluhro 1855. (.Torn, 322.) Av. idem.
(Jom. 323.) Av. 23 Duluuro 1855. (J01'l1.
322.) 11\'.31 Outuuro 1855. (Jor11. 323.) Av.
9 Novembro 1855. (Jom. 315.) Av. 3, !l, 5
Dezembro 1855. (Jom. 35lt.) Av. 9 dilo.
(Jol·n. 25 de 1856.) Av. I! Janeiro 18M.
tJom. 25.) Av. 12 dito. (Jorn. lto-.) Av. 17
dilo. (Jorl1. 40.) Av. 25, 28, 30 dilo. (Jol'n.
lt4..) 2. A\'. 15 Março 1850. tJorno 96, 128.)
Av. 2lt dito. (Jorn. 92.) Dos consules dr) im
pério. - Vid. Consules. Dec. 1ft Abril 18311.
Dec. 520, 11 Junho 1847. Das dietas do hos
pital da al'IDacla.-Vid. A1'1nada. Dec. 1ft,
Abril 1834. Das legações diplornaLicas uo
imperio. - Vid. Ministros diplomaticos. Dec.
15 Maio 1834. llegimento provisional da
armada de 1796, para rever-se e alLerar-se
nomeou-se commissão.-Vid. Armada. Dec.
21 Julho 184.7 etc. Dos corretores. - Vid.
Con·etOl'. Dec. 6lt8.10Novembro 1&....9. Cod.
Com. art. 67. Dec, 806, 807, 80S, 26, 27,.
28 Julho 1851. Dos hospitaes de caridade
examinarâõ os juilesdedirei~o em correição.
- Vid . .Tuiz de dÚ'eito. Dec. 83.&, 2 Outubro
1851, art. lt5, § 1. Iolerno de companhia,
- Vid. Dcc. Estat. 1.413, 1.5 Julho 1.854 d

m·t. 28. S1, 12. Dec. ESLat. 14Gh, 15 Ou
tubro 18M, ar\. 13, § 1.. De sociedades •.
Dec. Eslal. l.h75 , 18 Novembro 185/{, art..
33. De caixas filiaes do banco do Brasil.
Dec. Estat. 14\)0, 20 Dezembro 185lt , arl.
17. S8, 26, 137. Dec. Estat. 1620; 20 Junho'
1855, art. 35, S6,8: .37, S2. (JO/·It. 18G.}
Das escolas publicas de inslrucçãd primaria
na côrle. Av. Reg. 20 Ouluàro 1,855 .. (JOl'll.
297.) Do Lribunal do commercio da côrte.
26 Abril 185ô. (Jom. 119.) Da seérelaria
adminisLrativa do mesmo. 16 Maio 1856.
(Jom. 1.38.) De signaes de pralicagem. Av.
30 Abril 1855. (Jom .. SlLppl. 237.) Dos da
armada. Circo 13 Selembro 1,855. (Jom.
276.) Av. 15 Janeiro 1856. (Jom. 21.)
Provisional da armada. Av. 19 Dezembro
1855. (Jom. 355.) Av. :27 dílo. (Jorn. 2
1856.) Das conlas. 28 Março 1856. (Jorno
103.)
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REGIMENTOS: de cavaJlaria, irtftIDL3riá, milicias.
- Vid. estas palav7'as é C01"[JOS de linha. Seus
conselhos de ad mioislracão.-Vid. Conselho
dilo. Alv. 12 Março 1810. (adJit. pbr Det.
2S e 29' Março 1810). De eslranp;eiros.
Vid. COI'POS de estl'angeil·os. Dec. 8 .laneiro
1823 ele.

pejos quacs se governava o Brasil até o dia
25 Auril 1821 forão declarados em vigor
na parle em que não livel'em sido revoga
das. Lei 20 Oulubro 1823, art. :l.

Vid. Regulamentos.

REGISTO das acLas 00 conselho d'eslado.-Vid.
Dcc. Reg. 12.&, fi Fet'el'eil'O 18lJ2, al't. 59.
Das da companhia da estrada Pedro n.
Estal. 9 Maio 1855, art. 32. (Jom. 13á.)

de alvarás. officias e cartas: seus livros
passárão para o archivo da secretaria do
imperio. Lei II Dezembro 1830, art. 11. O
registo que delles se fazia na chanoel1aria
m6r foi aholido. - Vid. Chancellal·iu. Lei Ú.
Dezembro cito art. 12.

de bilhetéS de aferiçãS não deve acamara
eJlligir.-Vid. Camaras. Av. 5 Janeiro 1829.

de capellas e tombos ,'especlivos.-Vid. Livl'os.
Dec. B.eg. 83ú., 2 Outubro 1.851, art. 27,
S7; ú.4, S1 e 7. Av. 1.6 Março 1854. (Dial"
1U8.)

de cartas e alvarás.-Vid. Registo de alvarás e
de contas.

de cerlidões de üança de correlores.-Vid.
Coa. Com. aI't. AO. Dec. 738, 25 Novembro
1850, art. 51, § 1..

da clJancellaria.-Vid. Chancellaria. Dec. 1.0,
22 Abril 1816.

de codicillos.-.Vid, Registo de testamentos,
intra.

REGISTO: de companhias de commel'cio ou so
ciêdades anonymas.-Vid. Cad. Com. aI'l.
~97 e Dec, Estat. 1674,10 Novembro 1855,
cwt. 7. (Jom. 318.)

de conhecimentos dos 110vos direilos foi 3bo
lido.-Vid. Novos etc. Lei 4 Dezembro 1830,
arl. O.

de conhecimentos de pagaúJetlto do imposto
aonual dos agentes de leilão, nas secrelarias
dos triuunaes de commercio.-Vid. Leilão.
Dec. Reg. 858, 10 Novembro 1851, art. 13.

de consullas do conselho de Estado. Dec.
Rp,g. 12l. 5 Fevereiro 18.&2. art. 59. De
consultas e correspondeocia oilicial haverá
n~s secrelarias dos Lribunaes de commercio.
Dec. 738, 25 Novembro 1850, art. 50,
§ lJ, 5.

de conlas e facturas etc. - Vid. Decis. 3 Fe
vereil'o 1851. (Dial·. 8616.)

- dos corpos das 3 armas do exercito. - Vid.
Corpos de linha. Dec. Instr. 6 Dezembro
1831. Exercito. Provo 21.....7y 21 Novembro
18á9.

de correspllodenci3 dos tribunaes de com
mercio. - Vid. Registl'o de consttltas supm.
Da correspondencia da companhia União
Theresopolina. Dec. Estat. 1464, 25 Ou
tubro 1854, art. 15.

dos despachos de alfandegas. - Vid. Alfan
degas. Reg. 22' Junho 1836, art. 115, § 8.

de diplomas enviados ás camaras mooicipaes.
-Vid. Catnal'as. Provo 7 Fevereiro 1828.
De diplomas da escola homreopaLhica. Av.
67 , 2~ Fevereiro 1854.

de documenlos de soldo de praças de pret
reformadas.-Vid. Arsenal de Guerra. Av.
2lJ.. o, 17 Maio 1843. De documentos de
commercianLes. - Vid. Dec. 1.597. i Metia
1S55,a1·t.12, § 3: 15, § 1: 16, 17,§ 1.
(Jom. 130.)
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REGISTO: de embarcacões mercanles brasileiras
nos lribllnaes de ·commercio. - Vid. Cad.
Com. a1·t. ú57. lI59aLJG3.( - Vid. Dec. 738,25
Novemh7'o 1850, art.18, § 11: 51, S 3) a468,
472, lI7/, a á77, 567, § 1; ô33. 656. § 6. Dec.
737, 25 iVO/lembro 1850. m·i. 692. Der.. 738.
da mesma data. 3rt. 18. § 11. Deu·se expli
cnçào ao nrt. liGO Cod. Com. Av. 9 Abril
1.851. (Dirl1'. 8669.) Av. da mesma data.
(Dim'. 8678.) Pl'orogou-se prazo pnra apre
senlação do regislo. Av. 6 Novembro 1851.
(Dia!'. 8853.) Decl"rou-se competencia das
junLas de cGlmmercio para o regisLo das em
barcações brasileiras destinadas á navegação
do alLo mar. Dec. 8M. 17 Novembro 1851,
ar'I.2 elc. ~Dec. 930,10 Março 1852); mar
cou-se o modo de execucão dQ art. lI63.
Dec. 879, 29 Novembro Ú;51. Sobre ma
tricula e egime!1lo derf1o- e esclarecimen
tos conforme os art. 501, á60, lI63, lI61,
46G, § 3, lI67. Cod. Com., vistos Reg. 30
Maio 1836, Cap. 8, e 19 Mnio 18!J6, art. 59,
60, 70, 71. Av. 9á. 1 Abril 18j2. Av. 109,
19 Abril 1852. Circo 123, 7 Maio 1852.
Circo 13 Mail} 1852. (Diar. 8989.) Se faz
de embarcação pertencente a negociante
brasileiro emuora não matriculado, e por
que, á visla dos art. lI8l1, á57 Cad. Com.
Av. 3 Novembro 185l1. (Dim·. 313.) Quando
compete o registo aos conservadores do
commercio. e como. Dec. 1597, 1 Maio
1~óó, art. 12, § 1: 15, § 16. (J07·n. 130.)

de embarc3cões mercantes enlradas, e como
scripturn'do deve haver nas alfandegas.

Vid. AlftJl1dpgas. Reg. 22 junho 1836, art.
115, § 1, 2.

ali visila de embal'caçães portllguezas por ar
~elinas.- Vid. Embm'caçães l1w·cantes. Trat.
13 Julho 1813. art. 5, dos Estado'-Unidus
da America. Verbo cit. TraL 12 Dezembro
1828. 3rt. 20 a 22. Alv. Reg. 30 Dezembro
1822. Cap. 3, ar!. 10. Canhão. Inslr. 28
Jnlho 1817, art. 2.- Vid. !Dois A7'1nada.
Av. 22 Junho 1833.

ue embarquE' de ll;pnel'OS : reinlegração pedid:J
po r ~eu Gel. - Vid. PrOL'. 1. .• 1. Setemb1'o
1. iH. (CoU. Nab.)

REGISTO: de entrada na capitania de Goyaz.
Vid. Gado. Provo 2 Setembro 1808; da Cori
liba. Verbo cil. Provo 3 Dezpmbro 1808. Ani<
maes. Prov. 5 Dezemu,'o 1808 eLc. de Minas.
- Vid.Fabricas. Provo 8N()~embro181l1 ete.;
em S. Pedro do Snl. - Vid. Gado. Provo 3. a

8 Janeiro 1818. Para obviar extravios de
diamanles- Vid. IJiamantes. Res. 1.', 19
Agoslo 1817. Sobre sn pensão de ndmi
nistrador e serventuario dll de Malllias BaT
hosa em Minas e sua sub.liluicão.-Vid.
P1"OV. 3." 10 Setembro 18/8. (CoU. lVab.)
Provo 9 Novembro 1818. (CoU. cit.) Mu
dança do da ManLiqnera para o Picu em
Minas. - Vid. Gado. Provo 23 Marco 1819
ele. Nelles mandou-se nflO ahrir os 'caixotes
de productos enviados ao Museo l'eal.
Vid. Museo. Av. á JlinlJo 1819. - Vid. Av.
13 Maio 18á6. (Jorn. 175.) Nelles se apre
sentavão passaporte~. - Vid. Passapo1·les.
Av. 16 Setembro 1819. Escl"avos. Provo á,
Janeiro1820. Na fuzdo Rio Doce se mandou
estabelécer. - Vid. Alfandegas. Dec. 10 Ja
neiro 1820 elc. Sobre 'isenção pedida de
emolumentos de passa!!<em no registo de
lLagoahy. Res. 1.8 Oulubro 1820. Destaca
mentos dos registras da serra em Nova Fri
burgo forão postos sob o commaodo db
com mandante militar c director da clJ.lonia.
- Vid. Colonos. Av.1 Setembroj 821 etc. Sus
pendeu-se 9 direitodo sal na eslrada e passa
gem pelos registos.-Vid. Alfandegas. Dec.
29 Abril 1821 eLc. Do J acuby no Rio Grande
do Sul mandou-se para o Rio Pardo. Provo
20 Julho' 1821. (CoU. Nab.) Para evitar-se
extravio de rendas nos de Jagllary, ltajnba
e Mantiquera relalivamente a animaes.
Vid. GlLdo. Provo á Janeiro 1823. Ao de
1ta<ruahy para,·e cumo dar guias do forno
que pa~sasse. Porto 2.· 8 Janeiro 1823.
(CoU. N ab.) Os c{)mmandan les dos registos
são obri~ados a cumprir as ordens dadas
pelos officiaes da repal·tição da fazenda.
Port. 26 Maio e 16 Agosto 1823. (Repert.
Cunho Mal. Registo.) Devião Jiscalisar
a passagem dos viandanles para obslar
a fu<>a dos escravos observando para esse
fim as iostrucções da policia.-Vid. E!Jcra
vos. Porto L" 28 Janeiro 182á etc... Nos de
Mintls elc. se mandou, e corno coura r os
dizimas do cnfé, nelles estauelecendo offi-
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'cial da contadoria da junta de fazenda.
Vid. Café. Provo 20 Dezembro 1821,. Ser
ventullrio, provedor de registo temporaria
mente declarou-se não poder ter quem o
substituisse em suas r"ltas, e por.que.-Vid.
Res. t. a 22 Junho 1825. (CoU. Nab.) Sobre
dever o de Itaguahy exigir resalva da mesa
do consulado aos criadores. conduclores de

,fumo. Av. 12 Janeiro 1827. (CoU. Nab.)
Proteger deveráõ as camaras aos criadores
e todas as pessoas que trouxerem gàdo,
contra as oppressões dos emprell;ados dos
registos, e como.-Vi'd. Camams. Lei 1 Ou
tubro 1828, art. <iô, § 8. Mandou-se pro
visoriamente eiecutar nos de Minas reso
lução do conselbo geral sob fiança ao paga
mento de direitos. Dec. 26 Marco 1829.
(CoU. Nab.) Registros se mando~ estabe
lecer na barra do Quaraim, rio Jal'l;uarão on
Lagôa Merim, nó Rio Grande do Sul subor·'
dinados á alfandep;a e mesa de renda. Ord.
100,19 Abril 1853.-Vid. Barreiras.
Passagem.

REGiSTO: de escrivão. Av. 12 Janeiro 1856.
(10m. AO.)

de' estatutos de companhias no t1'ibunlll de
commercio-Vid. Dec. Estat. 1464, 25 Ou
tubro 1854. m·t. 13, § 3. Dec. Estat. 1510,
30 Dezembro 1854, art. 30. Dec. Eslat.
1620, 20runho 1855, art. 35, § 2. (Jorn.
186,)

dos eslr&n!;eiros que enlrarem no imperio ou
delle sahirem creou-se na secretaria de po
licia, extindos os titulos ue residencia.
Vid. Dec.1531, 10 Janeiro 1855. (10m. 23.)

de facturas.- Vid. Registo de contas.

de fianças lIe correlores.-Vid. RegiJlo de cer·
tidões sup7'a.

d.e fianças estabeleceu-se nas sec,;ões do con
tencioso elas thesollrarias. Ord. 254, 23 No
vembro 1853. Circo da mesma data. (Diar.
331.) Av. 19 Janeiro 1854 (Diar. 75); decI.
Av.\} Janeiro 1855. (Jorn. 24.)

REGISTO: ~eral de hypolhecas. - Vicl. HYPolhecas.
Lei 317, 21 Oulubro 18M, art. 35 etc. Registo
do cC1mmercio. Cod. Com. art. 265, 884,
885. Declarou-se que o art. 15 Dec. 482)
estava modific.arlo pelo commercial, deven
do-se por isso declarar a hora do registro.
Av. Circo 26 Srtembro 1850, e com que
elfeitos. Dec. 737,25 Novembro 1850, art.
627, § 2; 628, 634. Seus tabclliães como
serão substituidos.-Vid. Officios. Dec. 817,
30 Agosto 1851, art. 5 ele. A subjeição de
seus livros á correicão.-Vid. Liv7·OS. Dec.
Reg. 834, 2 Oulub'ro 1851, ad. 27 , § 3.
Suas certidões negativ,ls para fianças de
collectores.-Vid. Av. 18 Dezembro 1852.
(Diar. 9195.) Escriptura uma vez regis
trada par.. ter validade não depende ue
novo registro, ainda quando os municipios
em que estiverem os bens. passem a fazer
parte de outra comarca. Av. 9 Abril 1853.
A falta do re~isto du commercio havendo
o geral não importa nuUidade das bypo
thecas nem pt'ejudica ·0 credor com mer
ciante em questões de preferencia em juizo
commel'cial ou cível. Dec. 1289, 7 Dezem
bro 1853. Emolumentos dos tabelliães do
registo.-Vid. Dec. Reg. 1569, 3 Mm'ço
1855, m·t. 94. (.forn. 64.) Quanlas averba
ções deve o ,tabellião fazer no registo de cada
escriptura, e com que emolumentos. - Vid.
Av. 15 111 arço 1856. (Jom. 96~ 128.)

da inspecção de saude no Rio de Janeiro.
Vid. Inspecção. Dec. Reg. 8 J alho 1833, art.
8, 13, 24, 31. O secretario da repartição
da saade existente em Villegaignon deve
mandar parle' diaria de llccordo com o com
mandante da furtaleza. Port. 15 Novembro
1833. (Reperl. Cunho Mat. Registo VIII.)

das leis pelas camaras monicipaes.-Vid. Ca.
maras. Av. 9 Setembro 1829, ~ 2. Av. e
Circo 30 Outubro 1829. Av. 11 Dezembro
-Vid. Liv7·os. Reg. 1.0 t Janeiro 1830. Na
secrelaria da justiça.-Vid. Leis. Lei h De
zembro 1830, art. 11 etc. O registro dellas
que se fazia na chancellal'Ía mór foi
abolido. Verbo e Lei A Dezembro 1830,
art. 12.
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REGISTO: de letras de direitos nas alfande~a5.

-Vid. Ál{andegas. Reg. 22 iJunho 1836,
art. H5, § 11.

de licenças militar6s tin,ha lagar logo que se
alcançavão conforme o Dec. ti Maio 1610;
mas em Portugal principião n contar-se do
dia immeéliato áquelle em que se recebe a
competente communicação. Ord. 6 Feve
reiro 1810. (Repel't. Cunho Mat. Registar 6.)

dos mandados eontra advogados: secretarias
das relações que emolumentos por elles per
cebel'aõ. Dec. R&p:. 1569, 3 Março 1855,
art. 157. (Jom. M.)

das mercês creou-se escrivão da real cam ara no
registro das mercês do estaélo do Brasil. Alv.
9 Maio 1808, nomeou-se. Dec. 9. 0 13 Maio
1808 (CoU. Nab.); nomeou-se ofEeial maior.
Dee. 2. o 2h Julho 1808 (CoU. ciL) I e offi
cial do registro. Dee. 5 dito (CoU. cit.); e
porteiro. Dec. 28 Dezembro 1808. (CoU.
oit.) As mercês devem ser registradas dentro
de ú mezes. - Vid. 18 Mm'ço 1809. (Repert.
Cunho Mat. Registar n. O 2.) Pelo reoisto e
cbancellaria devião passar as patentes dos
o:fficiaes militares pertencentes aos domi
nios do Brasil. Dec. 29 Agosto 1809. (Coll.
Nab.) OIl'. 28 Se lembro '1809. N0meou-se
mais um o:fficial para o registo. Dec. 7 Se
tembro 1809, (CoU. Nab.) A seu official
maior graduado elevou-se ordenado. Res.
12 Fe,'ereiro 1821. (CoU. Nab.) Sobre isen
ção de novos direitos pedida pelo escrivão
da real camara. Res. 30 Julho 1&22, (CoU.
Nab.) Foi sua secIletaria incorporada na do
imperio, ajuda de cuslo a seu official maior
graduado. Res. 1." 25 Junho 1830. (CoU.
Nab.) O livro de regUro das mercês passou
"para o archivo da ~ecretaria do im perio.
Lei ú Dezembro 1830, art. 11; o registro
que dcllas e fazia na chancelJaria mór foi
abolido. Lei cito ar!. 12. Sua secretaria foi
abolida, dando-se destino aos empregados
"ilalicios. Lei 2ú Outubro 1832, .or!. 5,6.

militares são lambem pela secrelaria da guerra
fornecido á commis ão de promoçôes dos

fficiae do exerci lo para confecção das res
pectivas relações de antiguidade e mereci-

mento. - Vid. Dec, Reg. 772, 31 Mm'ço
1&51, m·t. 35.

REGISTO: dos nascimentos, casamentos e obitos
quando, e como incumbe aos consules do
imperio.-Vid. COllsules. Dec. Reg. 520,11
Junho 18á7, art. j,gi a 183; e aos escrivães
de paz.-Vid. Nascimentos. Dec. Reg. 798,
18 Junho 1.851 ele. para cuja execução, 7
Av. 23 Agosto 1851.. (Dim', 879á.) Circo 7
Janeiro 1852. (Díur. 8905.) Av. 12.· H
Janeiro 1852. (Parochiaes) De nascimentos,
casamentos e obitos. - Vid. Av. 1 M un;o
1855. (Jam. 108.) Av. 27 Abril 1855.
(Jm'n. 1ú3.)

nominal de possuidorps éle acções da compa
nhia de estrada de ferro de Pedro n.-Vid,
Estat. 9 Maio 185á, m·ts. 15117. (Jom. 34.)

de officias, alvarás, e çartas\-Vid. Registo de
alval'ás etc.

de ordens: todas as ordens, officios ete. sobre
objectos militares são registados nas esta
ções donde se expedem, e onde se recebem;
todavia determinou-se que as ordens do
governo expedidas á intendencia da ma··
rinha, em vez de regi'stadas sejão emmas
sadas e encadernadas mensalmente ajun
tando-se um indice a .cada masstl. Av. lá
.Junho 1.83ú. (Repert. Cunho lJ!Iat. Registo.)
Item nas mesas de adminislracão de di
versas rendas quanto ás leis, regulam~ntos
e ordens impressas.-Vid. Mesas ditas. Reg.
30 Maio 1836, art. 111. As ordens superio
res não impressas e as informações e offi
cios dos administradores li seus su pe[·jores
ou outras autoridades regislão-se, art. 106,
§ fú, 15. O mesmo nas alfandegas. - Vid.
Alfandegas. Reg. 22 Junho 1836, ar!. 115"
§ 16. 17, 119, 120. De ordens imperiaes
no conselho d'Estado. Dec. Re~. 12ú, 5
Fevereiro 1842, 3rt. 59. De ordens da
companhia União Tberesopolina. Dec. Estat.
1Mú, 25 Outubr-o 185,&. art. '1.5.) Das
ordens recebidíls e expedidas e da cor
respondencia oflicial da repartição do c6rte
de madeira no Pa,l'á. - Vid. Av. Reg. 30
Novembro 185á, m·t~ 12, S 3. (Dim·. 355.)
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REGISTO de parpceres do conselho d'Edado.
Dec. Reg. 12h, 5 Fevereiro 1842, art. 59.

de patentes militares. - Vid. Patentes. Dec.
,23 Março 1821. Dec. 12 Abril 1821. Dec.
16 Maio 1821 etc. Provo 10 Janeiro 1822
etc. Dec. 11 Novembro 1822 etc. Porto 1.6
Maio 1823 etc.

- de portos seccos. - Vid. Registo de entrada.

(militar) do porlo. - Vid. Embm'cações mer
cantes. Dec. Inslr. 30 .T ulho 1821 etc. Porto
30 Dezembro 1822. Os officiaes do reo-isto
da fortaleza devião mandar para a t~rra
todos os escravos embarcados sem d.espacho
de sahida. Port. 19 Fevereiro 1824. (Re
pC1·t. Cunho Mato Re~isto VI.) Gratificação
mensal, e qual se ordenou aos officiaes em.
pregados rro da Bahia.-Vid. P01·los. Provo
17 Novembro 182.&. (CoU. Nab.) Instruc
ções ao commandanle do do Rio de Janeiro.
-Vid. A,'mada. Av. lO Fevereiro 1627 etc.
Determinoll-se que o commandante do do
Parà l'emeltesse ao juiz de paz relação dos
passageiros que entrassem, declarando os
Domes dos estrangeiros. Res. 10 Dezembro
1830, art. 4. Emprego de canhaneira no
registo de embarcações vindas de logares
suspeitos de cholera. - Vid. (holel'a. Av.
L° 13 Outubro 1831; fortaleza de Ville
gaignon servirido de r.egisto do porto do Rio
de Janeiro como auxiliará o da inspecção
de saude. - Vid. Inspecção. Dec. Reg. 9
Julho 1833, art. 8,13,23,31. O secretario
Jda inspecção de sarude existente em VilJegai
gnon deve mandar partes diarias de accordo
com o cemmandante da fortaleza. Porto 15
N(i)vembro 1833. (Repert. Cunho Ma,t. Re
gisto VIII.) O das embarcações de guerra
que entrarem faz-se depois da visita dasaude.
Av. i8 Novembro 1833. (Repel·t. cito RegisEo
VI!lLJ-Vid. m:,!is Portos: seus etc. Os offi
ciaes de I'egisto no porto podem atracar e
enLrar nas embarcações, logo que entrarem,
sem lrcença do in!lpect"or da alfmdega.
Viâ. lHfandega. Reg. 22 J unh~ 1836, art.
136. Mandou-se suspender nota de não ter
aacesso um official do registo da Bahia.
Res••2"9 Outubro IlS36. (Repeflt. Ounh. Mat.

lY'

Registo VII.) A embarcação de o-uerra no
Rio de Janeiro que servir de registo do
porto faz elfactivo o impedimento ás em
barcações julgadas impedidas. Av. 9 Setem
bro 1841. (Jol·n. 238.) A seu commandante
ordenou-se apresentasse-se na vinda e volta
o patrão da lancha do pbarol da Ilha Rasa.
Av. 30 Outubro 18h1. (Jorn. 295.) A seu
commandante participará pessoalmente ou
por officio O juiz que tiver de iI' a bordo de
navio impedido. Av. 21 Fevereiro 18h2.
(Jorno 55.) Mandou-se observar reoula
mento para registo militar do porto do Rio
de Janeiro. Av. Reg. 223, 6 Setembro 18.49.
Ao commandante da fortaleza de registo
do porto incumbe mandar salvar em retri
buição á saudação feita por embarcações de
guerra estrangeiras, por occasião de visita
de ofliciaI brasileiro. Provo 5.·, 14 Janeiro
1850. - Vid. P01'toS. O ofliciaI desse encar
regado na côrte deve nas partes á capitania
dar todas as noticias que receber dos capi
tães ou mestres de navios enlrados, quando
interessem ao governo ou praça. Av. 30
Novembro 1.854. (Diar. 355.)

REGISTO de posturas dllS camaras municipaes.
- Vid. Camal·as. Lei 1 Outubro 1828, art.
50. (Vid. Ali. 27 Julho 1837.)

de protestos de letras. Letras. - Vid. Cod.
Com. art. HO.

- publicos: documentos neUes existentes quando,
e como se devem apresentar em juizo com
mercial mencionados em acções. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. 720.

publico do commer.cio: que titulos commer
ciaes neHe se inscreveráõ. Cad. Com. art. 1,
Sá; 5, 10, § 2; 27 a 29,31,87,387, S 6.
(Dec. 738, 2'5 Novembro 1850, art. 18, § 1.)
265, 2M, '299, 301, 307, 312, 338, M4,
472,474. h75,fJ76, !l91, 668. É estabelecido
nas secretarias dos tribunaes de commercio,
e como. Cod. cil. til. 'uno art. 11. (Dec. 738,
25 Novembro 1850, art. 56 a 71, 84 a 88,
'100); marcou-se o modo de executar-se o ar!
lI63 supra. Dec. 879. 29 Novembro 1851.
A falta de J1egistos, salvo os casos expressos
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no Cod., nfio imporla nnl1idflde do inslru
IDt>nlo, mas ~Ó a sancçiio especial que () C.ocL
estahelece nos C;lSOS em que o exige. Dec.
737,25 Novemhro 1850. art. 693. Ao arl.
4, del'iio-se psrIarecimpnlns sohre estflrt'm
obri~ados ás dispo~ições Jo lil. 1, CaJl' 2,
Cad. Com., os ne!Zclciflnles niio matricula
dos, allt'nlo o :1rl. 901:l e AIv. 30 Al'uslo
17íO, § 3; e 16 DezP\l1hro 1757, C.aJl.2,
§ 1l1. Ass. 21 ,J"nt'iro 1851. (Dim·. 8603.)
Dpu-se pxplicflçno ao (irC liGO Cud. Com.
Av. 9 Ahril 1851. (Dia?". 8669.) Av. da
mesma dala. (DiQ1". 8678.) Inculllbio-se ás
junlfls de commel'cio o re!-lislo dus docn
mentos que os cClOlmercianlt's tn'ltriculad"s
siio ()bl'i~adns fi inscrevf'r no n'~isl.' puhlico.
Dec. 930, 10 M:lrço 1852. Dl'c. 1597,1
Maio 18óó, arl. 12. § 2. (J07·n. 130.) A féllla
do registCl do cOllllliercio, l13vendo o re
gislo geral, ni'io imporia nullid<lde dHS bypo
tbecas, nrm prpjlJdlca o cl'ed"r COllllller
ciante em qlleSlõ(~s de preferl'ncifl no juizo
commercial on cival. Dl'c. 1:!89, 7 Dezr.m-

'1ro 185,:-1. N,'lIe se mflndou lnlll:ar os esla
tnlos dfl compflnbia lIJinr:Í1-a (iP GOJ'nz. Dec.
EsIAl. 1435, 23 S.. IHmbro 1K5!J, arL. 2H;
e da companbia R,fo1"Tl1ad01'a da rua do
Cano na .Ôrle. Dec. E~lal. 1li20, 20 .J unbo
1855, art. 35, S ~. (Jorn. 186.)-.Vid. Re
gúto di! sociedades c07ll711('reiaC!s. Av. 1ô ,Ja
neiro 11:15ô. Mclndllll-se n~() <Idlllillir a re
gislo, e riscar deJle qU<lnrlo 1 egist<ldos, ;s
inslrumel1l.'s dRs soci edél de sem COIIlUH' ndi la
que liv ~sem seu capital dividido em al'ções.
- Vid. Dec. 1487, 13 Dezembro 1854. (Diu'!'.
3ú5.)

REGISTO de resoluções dn comr~mhia União
Theresopolina. - Vid. Dec. Estut. 1liM, 25
0((tIl67'0 i8óA, a7·t. 15.

de socicdndes commPl'ciaf1~.-Vid. Registo pu
blico do commcl'cio e Dec. 15~17, 1 M;.io
1.855, art. 6, § li; 8, § 2; 10. (JOl'1I. 130.)
Sobre o das sociedAde..; em romIDRndia.
Vid. Av. 16 Janei7'o 11:156. (J om. 40.)

das Lerras possuidas como se or""a nisArá. Lei
60f. 18 Selembro 1850, arl.1~. Dec. Reg.
1318, 30 Janeiro 1854, arl. 3, S8; 91 ele.

REGISTO

Sens livros niio p<lJ?:iio ~el1o. A.v. 20 Março /
185ú (Dia)'. 10=.?): e ,ão cOJnpradas á rllsla
dos vi!,\Hrim. Clrc. 30 Mélrço 1854 (Diar.
102); ns JivlOs dos vig;arills para rl'gislo das
decl,lJ-Rções da~ Lert',ls possllirlas nao pslàl>
sulJj..ilos a 5/:'110, Av. 107, 26 Maio 18;;4:
dpve spr escriplnrArlll sem ahl'evillluras
de palavras. Av. 2 Junho 18;')ú (Dill1·.
272); e separ"d,Hnt'nle o de 2 p;,roclJias
rp~i(i;ls por 1 só ,·i~ariu. Av. 17 JlInho
IBM (Diur. 272); e lalllbpJn em livro pspê:
cial o das l.. rras <l"e pela divisi'io ci"il per
tpncPIIl ::t oulra prllliocia. Av. 1.°,18 Al""slo.
183ft. (Di'lr. '272.) De l.. rr;lS ele 1'05l1l1idures
ou CUlllilllltn e sem limitf's cerlos coUlO
del'Plll <tqut'II.,s CaZf'r as dt'clal acõp,s. Av. 2.°
ido (Dia)', cil.) Deve ser feilo 'perante o vi:
f!ario da fr'"'l'u ..zia em CJlle eslão sitas as
terrflS, quel' e>tt'jflo ou uno os po,;suidores
slJbj.-ilos á auloridade civil da oulra fre
gUt'zia. qoel' residflo dplllro on fóra delJa.
Av. 3.0

• ido (Dil/7·. cil.) I\S declarações do
arL. 9~ do Dec. 1318, e oslivros dll cura, siio
iselllos do 1>e:I,,; lp,rras,possllida: por m.,is de
.1 "rull~IO COl1l0 se rpgislno. Av. [) Selt'mhro
1i'35lJ. (Diar. cit.) N'J <lrt. ~)1 do Dec. 1318
eslão comprehelldidas as lerras de minera
çãu medidas e deUlarcfldas, qller por. d,"as,
quer por surtes. Av. 3 Novembro 185!J.
(Jorn.11 de 1855.) Appruvol1-se comlllt'ller
ao sll1Jc1ell'gadn em f"lla cio vigario o regi5to
das lerras, prllvisori<-llllenle. Av. 22 Nov.'m
hru 185!J. (.101'11. 11 ci f .) Cllllhr.cimenlo das
pessoas i1lCl.lr';3S 110 <-11'1. 95 do Dec. 1318
dllllde devl'm os vi~élrios adYlIirir; para o
re~islo basli'io as decl.lracões, sem ORces
sidade de tilulos 011 escrii>lllras; a quem
perlence cOllberpr da f;t1sidade e impôr as
mullasdoarl.1ü6. Av. 22N'.Ivelll!.>l'o 185!J.
(Jol'n. 11 de '1 ~55.) /).'ciar'lu-se e5larem
su1Jjeitas ao rpgislo e iegilillHI(;ão as lerras
que nu P.if·á se diz pt'rlt'llcl'rem ao pa lri
monio da malriz de S. Cal'lano, .onde se
acllão eSl.auelt'cidos mOI adores, e por
que; esles, qUf'r p:1guem fllros quer não,
eslào suhjeilos ao rp.~islro: para f'ste se não
deve exi~ir ori~il1<res nem copias de lilulos
ou e...criplllras, Illas sÓ as declarações roa
forme (I R(~~. th. 23 NOVelld)ro 1654. (Jom.
11 cit) Para re~islo .das lerr;!s pos1Juidas
em eommum cowo devem ser fdlaa ali do-
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c1flrat:ões; ao vigario incumhe fazflr o re
gi,;ltl d,IS tef'l'US que e!le I'rol"'io l'os~lIir. e
porque; df~\ell1 1>er rp~istadas p ranfe o ~i·

j:!arill da freftllf'7.i ... pm que fArel1l silmldas;
dI-! (10,;se,; anll"xas se póde f.lzt'r II/lia só dn·
c1araçf1o; os Indios a que p.. r AI~. 1759 se
cOllced."u lihl-'rdado e pll-'na ad/uillislrHçiio
de ,;uas faulilias. nflo se cOUlpre!ll'ndelll no
aI t. 9li. Dec. 1J18; escripturação c/o regislo
deve fazt'r-sfl por exlenso SPin palavras ahre
viadas; os 2reaes de que Lr;,til o arl. 107
DI'c. cit. siin pag-ns nesta ronforllle Av. :23
Novembro 185á. (forl1. 11 ctt.) Vig-ario deve
aceilar para o l'f'l!'i~tl) as declarações de
quapsquer possuidores, seja qllr'/ fôr' a na
tureza das lerras; flS p,·o/,riel •• ri ..s nflu são
ol'rigndos a exllibir' lilulos nes~e liclo; llS
atltillios possuidorl-'S em ti rras naciollaes
com sílios e bell1l"'ilorias psLflo sul1jeilos ás
oedaraçõf's dos 3rt. 91, 97 Ol-'c. 1318; as
declarações são i,er.las c/e sl-'llo; em ullla
so dechraçi\o se Dãu porl'"rn comrreuender
POSSflS (Ine liv,"sse em diff... rentes log<lres ; é
cUllvt:niellle que as d,·clilraçõt's ';Pjao rpgis
tauHs liLll'ralmellte, saha a orlh(J~raplwl;

os que apresenlarern r1eclaraçõt-!s por oulros
DIIS caSlOS do urL 93 nec. cil. nno tem
~briftaçflo de mllslrar alllorisaçflo escripta.
bastandu que assi~lIf'm os jlOS1>li i-:! ore,;, ou
IDHll(Iem assignar, lHio s:lb"nuo; O<lS decla
rações se d.:\ e com prehender a exlco~ão de
terras possui.!as; po,;suiciur de ilIJa poslo
a uãolenha Luda clIltivudu, póJe ueclara-Ia;
}'oceiru que flor accitlt-!nle ou de passagem
H>ça ne~te ou nnqllelle lerreno, nno pode
declara-lo sua proprieeladp; convindo. e
corno, procedera respeilo deroçadlls; ruceiro
qne 1'01' ('<llln de terras cunliguas ao sitio
em que hahita. fHZ plantações distinclas
desLe e tem po~ses di1>lioclas. deve decla
ra l<ls separad<llllellte; passag"m de rio
por terrenus possuidos e apruveit.... dus não
se deve cODsidel'ar razflo para estahelecer
divisão nus mesmns e formar posse dill'e
rellte em cada lima das parles. salvu quando;
campo que é ou borDou-se de uso CUIUIOIIlD
.nãu póde ser declarado ele um só posseiro;
não é regular que o vi~alio dê Durmas de
~eclarações; é porém licito qn.e aconselhe
jJara fa~ilitar cqllforme o arlo lÜ20ec. cil.;
GI Yigarius iendu só competenles para o
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cpgisto n~da tem com as qnestões sohrA le
ftllilllaçõ ... s. Av. 25 ~ovpmhro t "511. (forn.
11 cll~ 1855.) Deve ser rf'gi~tfldu lona e
qUHlquel' ptlrção de ferritllrio. qual'luer que
seja sua exlpD<ão, sf'ndo esln 1Ilenci"narla
apl'roxilllatlamt>ole, qU1rnrlo lião fór conhe
-cida t'xal'Lamenle. Av. 5 Dez.'mbro 185ú.
(JOl'll. 29 de 1855.) Dec:l;lfa~'õe' de posse
unidas formalldo um só tudo. ou pslando
sl'paradas. CUmel dt-'vel'á ~lpr"'sentllr o pro
pl'ielarill; pllsspssões em lel'reno IWl'len·
·cenle a duas fre/{t1ezias CorTIll serão regi'.
ta(LI~. A\'. 18 Oe1.elllbl'0 1854. (.Im'n. 29
ât.) R 'gislo de\e f<lZIH-Se na silu'1Çf10 rias
Lerr as. ainda que o propril"tariu resirlll em
oulra; C'llDO fará dedar-.çõ ...s o proprip.
tario que leve CClsa de \i\enda no I:,drr do
cio e roças no uul.'u; os vigarius dl"vem
acei lar as df'ch Ial:ões pl1 rn rt'~islo. e não
podem aVdliar a lel'titirnirlilde d .. s pIlSSf'S.
Av. 22 Oezl-'Oluro 185á. (JOI'I1. 29 ciL) Os
vir'é1rios porlem fm.pr II I'f"gi~lo das suas
prol'rias ltorra,;. Av.10JHOplrU 1855. (Jom.
h 1.) Na obri~Hcf1o d,> reorislo collforme art.... ' r'
91 Dec. cito não se comprehl>odelll os lar-
renus que fic:io dentro da dernarcaçflll da
dl"cirnél urhana. Av. 11 Janeirtl 1855. (Diar.
cit.) As lerras [p"islão·se per'lOte o ~igario

da frl"gue/.ia cnde ~ão sitllHdas, ainda que o
possuidur res ir!.. em oulra; s6 estno sllb
jeitlls ao re;.;islo os lerrenos de~iglladus

pelo Av. Circo 13 do correnle; as declHra
ções para l'e.gislu lião necessilão sell,,; fa
zem parle do registu as tlolas dos vig;rrios
nas uedarHcões. Av. 1.0, 17 Jalleiro 1~55.

{JU1'II. 41.) ('tegislão-se as laras bavid"s por
simpl<'s pusse; as declarações do art. 93
Dec. cit. d."vem ser feitas cllnfurme O "rt.
100; O regi1>to deve SPl' copia liel das decla·
I'açõe" t:onforme ad. 97,101,1 Oá; prazo para
o regislo é o que o presidente houver Illar
cadu; registo tem lugar peranle o parocho
da situaçflO; e elas terraS designadas na
Circo 1;~ do correnle; enlrando uma pro
priedade por duas l'reuuezias como se rl"~is.

tal'fi; as decl •• rações r'pan regi"lo dos vin
culas devem ser feitas pl"los St:lUS adminis
tradllres; llS terras usufruidas devem ser
rel!isLadas pelo actual possuidor; lerrenos
do cllnselLJu coufor/lIe art. 94. Oec. cito não
ião isentoi do regilito; sesmeiro e foreiro
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são obrigados, como se declarou em Av.
20 Maio ullimo, a registar, e como, as terras
possuiuas; extensão da posse deve ser decla
rada, só quando fôr conhecida conforme o
art. 100 Dec. cit. Av. 17 Janeiro 1855.
(Jm'n. !J1.) Obrigação do registo incumbe
a quem tem a posse, e por i so não ao ven
dedor; campos de nso commum, só podem
ser usufruidos, mas não occupados; quando
se considerão laes. Av. 5 Juoho 1855. (Iorll.
SlIppl. 18h.) Posses silas em log'clres sepa
rados, e as conlíguas como se regislão. Av.
da mesma da'la. (Jorn. cit.) Terrenos afo
rados por camaras municipaes, quando, e
como são subjeitos a regislo; e como as
posses sitas em uma mesma freguezia; dos
terrenos aforados são subjeilos ao regislo o se
nhor directo e o dominio util; em que casos
os moradores de rocios de vilIas devem re
gislar; ao vigario parochiando mais de uma
fr ~uezia incumbe o registo de todas; ao
administrador de lerrenos cuja posse está
dividida por herdeiros incumbe o rel;isto;
para eUe aUeode- e á divisão eec1esiaslica
e não á civil. Av. 27 Setembl'o 1855. (Jorn'
275.) Como procedel'áõ os parochos em exe
cução dos 31'tS. 95, 102, 106 Reg. 30 Janeiro
185ll. e Av. 25; - para regislo de posses
dislintas. Av. 27 Oulubro 1855. (Jom.307.)
Ajudantes desenhist3s empregados que gra
tific3Ção perceberáõ; podem servir como
agrimensores. Av. 12 Novembro 1855.
(Jorn. 337.) Av. 11 Dezembro 1855. (Jom.
355.) A juiz commissariQ, e não ao governo,
compete resolver questões sobre legilimi
dade de posses. Av. 18 Dezembre 1855.
(Jorn. '7 de 56.) Mandou-se execular ins
trucções pratica orlTanisadas pela reparti.
ção geral das lerras publicas para execução
dos arts. 14, 15, 17, 20, 21, 24, 28, 30,
32, 3 ,39 !t3 e ll.5 do Reg. 8 Março 1854.
Av. e lnslr. 19 Dezembro 1855. (Jorn. 17
de 1856,) A.o empregados das inspectorias
geraes de medições se não concederaõ li
cenças com vencimentos. Circo 21 Janeiro
1856. (Jm'n. 38.) O que bastará para que
se nomêem juizes commissarios; no art. 29
Reg. 30 Janeiro 185!t, se achão os meios
de coagir as auteridades respectivas a dar
as informações de que trata o art. 28. Av.
8 F evelleiro 1856. (Jorn. 65.) Inspector

geral de medição quando. poderá ser no·
meado juiz commissario. Av. da mesma
data. (Jorn. 65.) Na repartição das obras
publicas na côrte mandou· se fazer divisão
para trabalhos de desenho. Av. 16 Fevereiro
1856. (Jorn. 65.) Exigio-se de presidentes
remessa dos mappas estatisticos de estran
geiros entrados em cada provincia. Circo
19 Fevereiro 1856. (Jom. 65.) Dos vigarios
do municipio neutro exigirão-se informa
ções a respeito do registo de terras pos
suidas. Circ, da mesma data. (Jorn. 65.)
Empregado prestando juramento implicita
mente l'ecebe posse; director de instrucção
publica pôde simultaneamente ser delegado
de, director geral das terras publicas; como
se corresponderá com o seu director. Av. 23
Fevereiro 181>6. (Jorn. 65.) Empreg3dos de
inspector geral de medições pôde o presi
dente de província demittir. Av. 6 Março
1.856. (10m. 103.) Providencias, e quaes,
para na Buhia começarem os trabalhos de
medição e demarcação das terras publicas
derão-se. Ord. 10 Março 1856. (Jom. 95.)
Idem para a' de S. Paulo. Ord. 12 Março
1.856. (Jom. 95.)

REGISTO das sentenças de suspensão e demis
·são de conetares. - Vid. Dec. 738, 25
Novemb7'o 1850, art. 1, § 3.

de tabelliães: de cada escripto que nelIe ]an
çarem que emolumentos perceberáõ. Dec.
Reg, 1569, 3 Março 1855, art. 86, e dos
instrumentos requeridos dos registos, art.
90. e das buscas nos registos, art. 93. (Jorno
64.)

dos testamentos e codicillos.-Vid. Reg. 83&,
2 OlttlLbro 1851, art. 27, § 8; 30,34, § 2;
41, !t3. Emolumentos de seus registos.-
Vid. Dec. Reg. 1569. 3 Março 1855, al·t.
128.

de titulos de interpretes do commercio das
praças no tribunal e secretaria do commer
cio. - Vid. Dec. Reg. 863, 17 Novembro
1851, Q1't. 2, 7.

de tombo9 de capellas. - Vid. Registo de ca
peUas.
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REGISTO dos trabalhos das assembléas geraes
da companhia de estrada de ferro de Per
nambuco desde a cidade do Recife até
Rio de S. Francisco como se fará. Vid.
Dec. Estat. 12!lô, 13 Outubro 1853, art. 50.

no tribunal de commercio de que titulas
haverá lagar. Cad. Com. art. 7, 159,
301, 307, 460, !l6lJ, 633. 656, ~ 6. (Dec.
737, 25 Novembru 1850, art.692.)

REGRAS e formalidades que se devem seguir nos
embareros de bens e na detençãa pessoal

• do de:edor que não pagar divida commer
cial foi o governo autorisado a fixar. Cod.
Com. tit. UD. art. 27.

REGRESSO conlra a fazenda publica por desappa
recimento de volumes de armazem da al
fandega.-Vid. Alfandegas. Res. 5 Abril
1821 etc.; a favor da fazenda publica contra
devedor. - Vid. Dividas. Res. 21 Janeiro
1.828; de credor contra a fazenda publica
por abusos do devedor. V.erb. ciL Res. 1. a

2.· 11' Julho 1828. Renuncia de regresso
conlra thesouraria. - Vid. C1·edol·es. 2 Ord.
6 Oulubro 1837. Contra os obrigados nas
letras solidariamente.-Vid. Recurso. Cod.
Com. art. 377 ele. 39á.

REGUENGOS confirmação de suas doações per
tencião ao desembargo do paço, por lei e
pratica conslante. - Vid. Doação. Res. 11
Julho, 1820; poaião os clerig0s adquirir e
possuir sem limitação de tempo e traspassar
para clerigos ou seculares por actos inte1'
vivos e de ultima vonlade, não prejuilicando
direitos adquiridos. - Vid. Bens de clerigos.
Lei 16 Novembro 1821, S 1 etc. No Ma
ranhão quaes se mandou, e como, aproveitar
para construcção de cáes, altendidos os
posseiros.-Vid. Cáes. Res. 16Junho 18~2,

art. h.

REGULAÇÃO e rateio de avarias. - Vid. Rateio.
Cod. Com. art. 4lt9, Si; 783 etc.

REGULAMENTOS adequados á boa e.xecuçãp das
leis ao poder execulivo compete expedir.
Consto art. 102, § 12. Empregado publico

REGULAMENTOS

que os infringir quando é prevaricador. e
como punido. Cod. Crim. art. 129, § 2;
quando delinque por falta de exacção no
cumprimento de deveres. Cod. cil. 1M.
Deixar de fazer responsaveis subalternos
que os não executarem cumprida e promp
tamente é crime. e como punivel. Cad. c.i t.
art. 156. Expedir regulamentos ~dequados

á boa execução das leis provinciaes in
cumbe aos presidenles de provincia. Lei
16.n 12 Agosto .1834, art. 2&. § 1, n.· 4.
Do poder execullvo como sel'ão Impressos
e remettidps ás auloridade~ e publicados.
- Vid. Dec. 1. o 1 Janei1'o 1838, art. 6, 16.
Sobre regulamentos para boa execução das
leis incumbe ao conselho de estado con.
sultar. Lei 23!J, 23 Novembro 1841. art. 7,
§ 6. Reg. 1.24, 5 Fevereiro 1842. art. 11,
23. Regulamentos etc. como pagará porte
nos correios.-Vid. COT?·eio. Dec. 254, 29
Novembro 18&2, art. h. 5, 6, 7. Dec. 255
da mesma data, art. 1. Dec. Reg. 399, 2i
Dezembro 18&!J, art. 185. Regulamentos
expedidos pelo ministerio da fazenda para
execução de di versos artigos da Lei 21 Outu
bro 1843, foi o governo autorisado para alte
rar durante o anno financeiro. Lei Ore. 369,
18 Setembro 18!l5, art. 31. Regulamentos
do poder executi't'o pelo ministro da marinha
providenciou ·se para que fossem publicados
na Gazeta Offi.cial. Av. 82, 14 Agosto 1846.
Idem pelo da fazenda. Av. 22 Agosto 18!J6.

.(Goz. Of!. 2, vol. 1..) Omissão das formali
dades dos regulamentos fiscaes pelos con
ductores e commissarios de transportes
torna-os, e como, e quando, responsaveis
pelos damnos. Cad. Com. art. 115. Con
forme os regulamentos fiscaes deve ser feita
a guia ou manifesto da alfandega que a em
barcação brasileira deve tambem tra~er em
viagem. Cod. Com. art. Mo, S 4. Resi
dencia a bordo, e como, e tomada de pi
lotos e praticos deve o capitãO de navios
realisar nos logares em que os regulamentos
exigirem. Cod. Com. art. 507. Regulamen
tos expedidos pelos presidentes de provincia
para execução das leis ilas assembléas res
pectivas mandou-se' rernetlessem ao go
verno. Circo 21 Setembro 1850. (Diar~

8509.) Suspe.nder o responsaveis que não
prestarem contas nos prazos' das leis ou re-
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J!lllamrntos incumhe ao trihlln:ll ilo the
f;Ollrl). Of'c. 7~6, 20 N..vprnhro 1850. ::Irt.
2 S" (t;lmhem ;IS Ibpsrlllrari.,s. D... r.. 870.
22 N,)Vprnhro 1H50. llrL. 2. S ú.) E impôr
mnll::ls nns C::lSIlS pm que os rl'~(dampnlo~

confprirem esta ;lUribuiçiio. art. cito S 7
(ilpm ::lS lhpsonrarias. J)pr. 870, cil. ;ld. 2,
S 7) e ::lclmillir os devedllres da fazendll Pll
hlic::l a p::l~ar rlehito em p,.e't;lçõe~ rela
ID;lnpir;l rre~cripla nos re~uJ;\Illentos, ::Irt.
2. ~ 9. e tem V(,tll c',nsu!tiv,l s,~b,.e ~ecis~"

df'duvicl::lsllu flueslõesÍlcercél na IOlelll~encla

e eXI'CIlI'iÍo rI::lS leis. reg-ulamentoi elC. con
rprnpnl~s á adminislracno da filzenrla. ;lrt.
3. S 2 (lamhem aq lhes'onrarias, Oec, 870.
cil. ::ld. 1. S 15. Orrl, 19(). 2H Julho 185:l.)
Rr!tlllampntoq qne Iionverrlll dpo ser com·
rnllnicarlos ás th"Sllurilri::ls e olltras repar
tiçõps de fa7.enclll incul1lbe á secretari,1 rle
eslado dlls neg-ocios da fazenda experlir.
art. 1". A's lllf'SOUrari::ls incllmhe inelicar
os pontos das leis e re~ul'lm ... ntos !teraes
em q"e enc"nlrllr dpfpi"ls, incoherenciil,
011 inslIfficipncia. J>ec. S70, cito art. I, S
16, e exprdir illslrllcçõp.s paril melhur exe
endio dos fPg-lIli1ll1eTllllS du lh'~s"nrll. Dl'c.
870 e art. cil. S 19. Orel. 19(i. 28 .Julho
1852. Ao dirrctur do hu'pilal militilr de
clHroll-se que finando cilasse '1lgnma lei IIU

rp!!lIli1fnl'nl.. dprlullsse a sua dat::l. Av. 26
Julho 1.853. (DiIlT. 213,) AIIS reg-ulamenlos
fiscaps ricilfaõ ~ulljeitos favort's, e qo;,es,
Cllnrprlidos Íl comp ,"bia de etill'Hda ele fp.rro
nn Bahia pntre a cidade de S. Séllvarlor alé
Joa·~eil·o. Dec. 1299. '9 OI·zelllLro 185:~.

C/lnd. S.' .J uiz de direilo qUillltO aos rl·p;i
menLos {iscars unicamenle s6 póde vp.lar
sobre a eXl-'cllçào dp.n lro das allri huições
quP. piles IlleCllnfel'irelll. Av. 10 Maio 18:>',.
(Diar. 228.) Avi~ll' re~lIlalllenlare,.-~id.

Dic. 1MHl, '25 Outubro 1~5!J, aI'i, 7. (Dlar.
301.) Á~ lhp.solll·arias tl nãu aos presidpf1les
de pr"vinriil compele a sulução d"s duvidas
sohre int... lligencia das leis. rt'KldaIllPn~(lse
in,lrncçõps concernf'nles !t adminislraç:io
dI-' fazenda. Orrl. 1ft Maio1856. (Jorn. J \5.)
A Lbesouraria e n:'lo ao seu inspector. Urdo
it> Junho 1857. (br/l. 172.)

REGULAMENTOS ele abAtimento das táras e
quebras. Oec. Reg, 634. 28 Agosto 1849.

REGUL~MRNTOS de alwrtura da estrana de
GI.al'apU'I\iI, em S. Paulo, até o rio Paraná.
Av. Inslr. 79. 28 Fevereiro 1851.

do ab'llelarnento. - Vid. Aboletamento. Reg.
20 Dezemb,o 1808.

de ::Ibono ii praças de preL sentenciadas. Dec.
"'21 , 26 Junho 18',5: de ab,onlls a fal'or da
construcç~o ele elOhal'caçõl~s nacionaes.
Ord. Iristr. 59, 25 Junhu 1tlftô..

da acadpmia elas lJellas artes. - Vir!. Dec. 23
Rp.l. 25 NOl.'cI1Lh1'O 182{). (Colt. Nllb.) Oec.
PI. :50 De7.l'lllbro 1831. (CoU. cit.) Res. tú·,
19.JullJo 1837. D~c. 76~), 2á Vlart:o. 793,
7 .Junllll 1~5L O,·c. E,lat. 100:~. 1." Maio.
Porto rn~tr. 3J6, 3 r 0ulu bru 1855.

da flcaelemia dPo marinha. - Vid. Olf. lt,
Ord. 5 Junho 1809. Av. 22 Selp.llIhrl1 18U.
Dpc:. E,laL. 9 M orç .. 18:n. Det:. 22 ()"tllilro,
Hl 0.-1eml,l'l) 183;3, '23 P",vp.l't'iru 18:3,'). Df'c.
Re;.r. 27.· ~1 JallPil'1l 18:~9. Dpc. 209.:~O

F"'-vel't'irll 1843, 340, 2.') Jiloeiro 181d. /'05,
ê M<lI'c;o t8l1f>. D..c. n.P~. !J;,7, 22 JIIllJo
1.8"0. ()pc. EstaI. 58li, 1H r·'evpr.. il O 1.'Hl9.
Dec. 641. 10 Uulllbro 18"9, 1603, 2ft Uu
lubro, lôYO, 15 Oezt'Inuro itlj5.

da academia imperill! rlp. mpdicina. - Vide
Ácademia dita. Reg. 8 Maio 1835.

da academia militilr. - Vid. ACfldp.mia dita.
Lp.i la D"zp.lOhró 1810 Av. 2 Ile7,p./lJbro
1818. Ilec. E,LilL. 9 \lar":1l1 "l3:!, 22 O'ILubro
11:1;~3. Op.e. 19 I,pzemhru 11:1;~3. 3 Fevereiro
18:Q, Der:. 2~ F"vp.r,·il'o 1.8Jo. Dec. Prup.
25.°, 1áJa[Jelro 1839.

das academias mpdico-ciruruicas.-Vid. Aca
dP.'IÚIlS ditas. Dec. 1 Abril 1813. E.t. 7 Ago.to

• 1832.

do acompanhamento por occnsião do casa
menlu du Sr. n. Pedl'lI l. A\,. Reg. e Formul.
3 Uutubro 182y. (Cult. l\'ab.)

- dos addidos ele 2.· classe das le~açõns do lm
. periu. Cite. 10 Uutubro 18.40. (JlIrn, 2iá.)
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REGLLAMENTOS de administração da fflzenda
de Sflllla Cruz. Dec. In~tr. 20 Setl-'mhro
11'(18 (Coil. Nab.); elas \Ieranças nu Brasil.
Alv. 2ti Setembro 1815; do rendimento do
equivalente ao contraclo do tabaco. Dec.
In~lr. 17 A~llsto 1~09 (Coil. IVab.); de
diversas rendas da mesa do coosnlado. Oec.
Inst. ú Fevereiro 1823. (Coil. Nub.) lnstr.
22 Dezembro 1826. (foll. cit.) Rp~. 3 Março
18~1. Dec. Reg. 26 Março 1833, 30 Mllio
18;~6; de bens provinciaes. - Vicl. Bens
ditos. Lei lG.a 12 Agosto 1834, art. 11,
S 4; de adminislração dos terrenos dia
mauliolls. - Vit!o Diamllntes. Res. 25 Ou
tubro 1l:l32. Dec. 5 A~I'ISll) 1833. Res.
371" 24 Sdemhro 181,5. Dec. 465, 17
Agoslo 18!J6. Av. 112, 21 Oulnbro 18!Jô.
Dec. óú3, 5 Dezembro 18li7; e arrecadação
da fnenda puuJica nos arseoaes de mari
nha. ·Av. 91, 13 Novembro 18.43.

.,..- administrati~os e policiaes se observaráõ na
importação de colunus pela companhia A~·

sol:Íocão Ctnt1'al dr. Coloni'Hlcã(J. Dec. Estat.
158.4, 2 Auri1 1~55, art: 5.

- de admissão na marinha imperial, de nr~si

leiros que houverem servido na estréangeira.
Dec. 513, 25 MlIio 18!J7.

- de afprições. - Vid. Aferição. Res. 25 Agosto
1832.

- de Africanos livres.-Vid. Afi·;canos. Av.lmt.
14.° 2 A~oslo 1831. Rp~. 12 Ab,·il t8;~2. Av.
lost. 29 Outubru 18;H. ln~lr. 19 N\JVemhro
1835. Av. 15 Setem1>ro 1836. In3t.2 Julho
i~40 elc.

de agencia da I!'ado na côrte. - Vicio CtJrnes ..
Ord. 30 Abri11836. Rf.~. 14 Março 1837 etc.
Ord. 2.' 5 Agosto 1841.

- de a~enles diplomaticos do imperio. - V ido
DI'c. ti Dezembro 18~2; 1.5. 22. 23 DI'%em
bro lR28; 30 Maio 1833; H, 15 IJilaio 183!l
(Typ. Nac.) ; 65,67;'6 ,J/arço; 7!J, 8 AbriL
18M. Lei 611" 12 Agoslo 185t. ))ec. Reg.
9!J0. Dec. 9ú 1, 20 Ma rço. J)I'C. e Quad 1'0

951,.6 Abril '1852. Dec. 1215,4 A~oslo,

1.239, 30 Setembro 1.853; 1592, 1.7 Abril

1.855; de leilão.-Vid. Leilão. Cod. Com.,
art. 67. Dec. 738, 25 Novembro 1850.
arl. 18, S 3. Df'c. 858.10 Nllvembro 1851.
Dec. 91;,>, 24 Fevereiru, 1nOL, 26 Junho
1851, 1325, 10 Fevereiro 185á. .

REGULAMENTOS (para arrec:Jdaçiio de impostos)
de agllflrdenles. Vid. Agllurdentl's. I>ec. 1.7
Agoslo 1809. Inst. 4 reI er'ciro 1823. Dec.
3 Março 18:H Reg. 28 Janeiro 1832. OreJ.
15 NoVei II brtl 1~32. Rl-'~. 26 ~1arço1833 ele.
Reg. 6 Dezembro 183~. art. 1, § 2;$ elc.
Ord. 65, 18 Abril 1838. Ord. 1ú8, 16
Maio 18;~9. Rp.g. 1 '.9, 8 Abril 18~2 ele.
Re~. H Julho 18[12. Ord. H Novembro
i8!J3. Dec. 1415, 12 Junho 1845..

de aguas em canaes ou coladas.-Vid. Aguas
Av. 27 Nuvembro 1804 elc.

das aguas e terras mineraes se observão ainda•
. -Vid. Aguus. Av. 23 Julho 1831.

de a~uas concedidas dp. aqueductos na côrte.
Vid. Re.g. ~9, 15 Janeiro 1840. Dec. 295,
17 Maio 18ú3.

de agllas de terrenos diamantinos. - Vid.
Aguas. Dec. !J65, 17 Agosto 1.846.

do 3judante-~l'neral 00 Rio Granele do Sul.
Dec. lnslr. í6:l, 22 Fevereiro 18.)1 ; do ajll
danle-~enerill do exprcito. Oec. Reg. 18~1,

31 J'lOeiro 1857. (Jom. úO.) Oec. R g.
2038,25 Novembro 1857. (Jom. 331.)

de ajudas de custo dos commandantes de
armas. - Viti. DI'c. Tub. !J71, 26 Â{{osto

'184ti; dos officiaes do exerci lu que em ser
viço vão para as provillcias cenlraes. Dec.
Tab. õY2, 3 Março 1.846: dos deputados á
assembléa geral. Dec. Tab. 1137, 2 Abril
1.853.

das alçadas jlldiciarias.- Vid. Alvará 1.3 Maio
1813, 16 ~etembro 1814.

dealdeamp.oto de lndlos. - Vid. ..4ldeamp.ntos.
Cart.. Rl'/t. 28 JullJo 1809. Porl. 1.., 28
Janeiro 1~2l&. etc. Port. 1.·,4 Novembro
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1825. Dec. .&26, 2lJ Julho i84.5 etc. Indios.
Cart. Reg. 2 Dezembro 1808. Lei-3i7, 2i
Outubro 184.3, arl. 2, § 21. Dec. 4.26, 2li
Julho i8á5. Av. 31 Agosto 1850.

REGULAMENTOS de alfandegas.-Vid. Alfande
gas. Reg. 3 Auosto 1809 etc. Provo 20 Março,
Alv. 26 Maio 1812. Av. 30 Agostoi813 etc.
Provo Inst. 7 Agosto 1817. Dec. 10 Janeiro
1820 ele. Res. 19 Junho 1820. Port. 10 De
zembro 1824. etc. Port. 19 Abril 1826 etc.
Dec. 2.·, 2 Maio 1828. Dec. 20 Dezembro
1831 ele. Reg. 25 Abril 1832 ele. Reg. 26
Março 1833, 11rt. 15, 23,48 ele., 4getc., 5á.
Re~. 20 Selembro 18311. Lei 40, 3 Outubro
:183.&, art. 40 etc. Dec. 30 Maio :1836. Reg.
30 Maio 1836, art. 3 etc. Reg. 22 Junho 1836
e art. 119. Circo 14 OUlubro 1836. Reg.
7.·, 19 Janeiro 1838, art.13elc. Reg. 34.·,
30 Março :1839 etc. Dec. 51, 18 Setembro
:1840. Dec. 117, 18 Janeiro 18á2. Dec.
203, 22 Julho 18lJ2. Dec. 268, 2\\) Janeiro

r 184.3, art. H) etc. Dec..296, 19 Maio 1843,
art. 2 etc. Res. 283, 7 Junho 18/,3, art. 6.
Dec. 364., 30 Junho 1844. Dec. 376, f2
Agosto 1844. Dec. 391.,17 Novembro :184.4..
Ord. 12.·, '7 Fevereiro 18á5. Lei 369, i8
Setembro 18á5, ad. 30 ele. Instr. 119, 25
Outubro 18M. Dec. 526, 28 Julho 1'8/,7.
Dec. 495, 16 Janeiro 1847. Dec. 536, 1
Oulubro 18á7 etc. Dec. 650, 5 Fevereiro
18l:J.8. Dec. 651, 7 Fevereiro 18li8. L-ei
6M, 28 Outubro 18lL8, art. .&6 ete. Dec.
588, 27 Fevereiro 18/,9 etc. Dec. 605, 21
Abril 1 4.9. Ord. 136, 21 Maio 1849. Dec.
63.& 28 A·rosto 18.49. Dec. 6-31, 27 Se
tembro 18/,9. Dec. 653, 24 Novembro
1 á9.- ido ma's God. Com. ad. 530, 718,
733. Dec. 676, 6 Jillho, 690, iA Agosto,
728, 9 Novembro 1850. Ord. 74, '1.7 Feve
reiro 1851. Av. t 7 Selembro 18;)-1. (Dia1·.
8 @1.) Ord. 2.,..-, 23 Jaolleiro 1852. Dec.
Reg. 1132, 1"9 Março. Dec. Tal". :120lJ, 2
Julho 1853. Dec. :1833, 25 Outubro 1856.
(Jorn. 299.) Dec. :18.&6, 29 Novembro 1.856.
(Jorn. '3.)

de almoxarife do arsenal de marinha. -Vid.
A", etlal tiito. Dec. U, 13 Jao~l'o 1.l834~ do

oS'pit I militar da côt'te. Dec. Obrigo 24
J oho 1.808. (CoU. N'fJ,b.~

REGULAMENTOS de ambulancias da armada.
- Vid. Av. Tab. 18~, 17 Agosto 1853.

- d'e ancoradouros.-Vid. Anco1'adou1·os. Reg. 12
Agosto 1808. Port. 7 Junho 1811. Dec. 17
"Janeiro 1829 etc. Dec. 13 Dezembro 1831,
etc. Reg. 30 Dezembro 1833 etc. Dec. 13
Janeiro IBM etc. Dec. 268, 29 Janeiro
18á3, art. 15 etc. Dec. 364, 30 Junho 18.4á.
Dec. 411, 5 Junho 18lJ5, art. 38. Res. 358,
lá Agosto 1845, art. 2 etc. Dec. 506, 6
Março 1847. Av. 16 Março 1847. Dec. 637,
27 Setembro 18.49.

- de ancoragem. - Vid. Anc01·agern. Dec. 18
Abril 1836. Dec. 356, 26 Abril 18.44 etc.
Dec. 372, 20 Julho 18áli etc. Lei 369, 18
Setembro 18á5, art. 28. Dec. !lOt, 1 Feve
reiro 18!J6, 928, 5 Março 1852.

- da anliguidade das cartas de conselho:-Vid.
Conselho. Dec. 13.&, 26 Fevereiro 184.2; de
ministros da casa da supplicação. Ass. 356,
1.4 Fevereiro 1.817. (CoU. Ass.) Ass. 16 Ou
tubro 1828 (CoU. Nab.); de magistrados de
L" inslancia. Reg. 26.&, 29 Julho 18M};"
Res. 557, 26 Junho i-850. Dec. 1k96, 20
Dezembro 18M.

- de apprehensnes de viveres e errei tos peJ;ten-'
centes a embarcações de guerra estacionadas
nos .portos do imperio etc.-Vid. 07·d. Reg,..
252, 16 (i)((tubl'O 1.8áO; de gado feitas pela
recebedoria do municipio da côrte. Ord.
Reg. 17.·, 22 Fevereiro 1844; de mercado
rias fóra do caso de flagrante. Ord. 31. a, 29
Janeiro 1852.

de aprendizes do arsenal de guerra. - Vid.
Dec. 29 Dezembl'O 1837. Av. Estat. 53, 22
Março 1838. Reg. 113, 3, Instr. 1.1. Janeiro

"1."8Ú2; da armada. Dec. Reg. 699, 18 Sê==
lembro 1850. Av. Instr. 157, 17 Maio 1851.
Dec. Reg. 151'7, á Janeiro 1855.

- do archivo militar. Dec. 7 Abril 1808: J))ec. 7
J'ulho 1821 etc.; do archivo publico. Dec.
2.· 21aneit'o 1$38. Dec. !4íl, '2"5 AUl'rl 1840.
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iEtH!lL:AMIVNT0S-; (-or!:l'enanç{l) lltá ;ar.'nada. -
. Vid . .Armada. IDed. _7 ~'gosl~ lS'l7. Consi.

-Q'rl,. ·1l50. ~ t. 25 \Junho 1S~5 ett-. Av. 22
"Na ~ulbrê 183~ e~. Dec.liS Jl1rH'l'é f&~3 etc.
Porto 8 Àgol;tô 1·8M. 'Cito. M ~utu1.>ro
1836 etc. Av. 12 Julho 18&1. Res. lt Abril I

jilJ2-. Av. 54, !2.8'Maio 1846. De'C. 21 Julb-e
18&:] etc. Arsenal de m·Q1'il1ha·. (j)rd 22 Ou
tubro 1808. Av. 6 M~t 180'9 ele.

.- de allmazenagem.. - V>id. .f/erb. tit. Ord. 25
Oü:tQbro .1.Sô17. ,ge0'. Reg. 31'61 1~ !Agosto
1844. Dec. 728, 9 NbvembrG 18M.

."d de a mazébs de.depbsi o da reparliQão da ma·
Tinha em S" Pedrb dó 'Sul. - Vid. rÂ,·/'fna%t:113.
Av. Instr. 83, 30 Mãrçb 18.&9; de arfuazens
de artigos bellicos. - Vid. Amwzcn.r. Reg.
21 Fevereiro 1832; de armazens alfande
ga~os. - \>id. Ârma.sens. Reg. ~'2 junho
1836.

- de arqueaçã-o de náfios.~Vid. Verbo cito Alv.
2lJ Novembro 1813. Reg. 26 Março 1833 elc.
4&7,19 Maío .1846 art.70.

- de arrééáClação lIe iln'pôsfos.. ·...:!.. Vid. Ora.. buli'.
1.23,27 Matço 1851. Gd1Yrahçà. -'Reg-ul'j
mehtos ii'e ift\p'o3tO.r etc. ; -de l:Jividâs nacio
haes. .:- via. Rtgulai'rfentoi de éobrarlj:a etc.

- ilC! arremlltl\cãll de contl'áélps de tenJas. 
Vid. (;ont;at'tõ • Dec. !ti6, 13·JI.1nho 18&5;
ae serviços de Afl'iénnos livi'es. '- Vid. supra
8egula'méllfO úe Afriea'ilos; de .foróeeimenlo
tie viveres para o exercito. - Vid. Dec.
["RIl"t. 14 NolJembro e a9 Dez'embri} 1829.

- d.. ár't~ntlaliie'1l1o <1a teti'êilO!l di ftlbttca de
polvora Dá cõ~tê. - Vid. Av. R.ég. iP6, 29
Nôvémbro H~47. ol,d. lhitt. ~69, t3 De::enl
btô 1852.

- do arsenal do 6~ercito. ~Vid• ..41·llillui dito.
AI\'. 1. Marqt> 18l! -ele. D-ec. 12 Março 1.822'.
D-ec. 1.4 Moio i823. Dec. 1. o 21. Fevereiro
1832 elc. Déc. 1. 0 10 Abril 1832 etc Reg,
113, H. Janeiro 1842 etc. Av. 48. iv Maio

lY

18&6. Dec. 454, 3 Julho 1846. Av. Instr.
·11 Nov~mbr'o 1848. -Dec. 600, 25 Março
1~39. e Av. i8.Janeiro 1856. (Jorn. 20.)
Dec. Regr. 1913. 28 MarçQ 1857. (Jorn. 88.)

REGULAMENTOS do arsenal de marinha.- Vid.
Arsenal de marinha. Av. 9, 11 Novembro
18tl8. Alv. 13 Maio 1.608 etc. Provo 7 Julho
181)9. Dec. 2~ Jnlho 1812. Dec. 2.° 31 Ja·
neiro 1826. Dec. Instl'. 14 Maio 1830. Dec.
12 Janeiro 1832. Dec. 27 Março 1832. Dec•
2 Abril 1832. Dec. 11 JllOeiro 183ft elc.
Reg. 13 janeiro 1834 ele. Dec. 257,2 De
zembro 1842 ele. Dec. 305, 2 Junho 18!3.
Av. 91, 13 Novembro 18lt3. Dec. 424, 12
Julho 18.45 ele. Dec. 479; 17 Outubro 1846.
Dec. 800, 30 Junho 1851 ; 1050, 13 Outu
bro 1852. Dec. ·Instr.· .461, 31 Julho 1846.

de aHilices do arsenal de guerra. - Vid. Âr
senal dtto. Dec. PI. 3 'Setembro 1810. Porto
18 Oulubro 1813. Dec. 5 Janeiro 1818 elc.
Dec. 26 Feve~éiro 1833. Reg. 113, 3lnstr.
1t J arHnro 18lJ2. Dec. PI. A86, 26 No..
vembro 1846.

- dos artigos de armamento, equipamento,
arreios, fardamento e mais objectos para
o exercito e fortalezas: sua quantidade.
preço e duração. Dec. 'rabo 3 Setewbro
iS2.4: 547, 8 Janeiro 1848.

~ de assembléas provincia~s. - Vid. Âssertl!)l~a'

dita$. Lei 15.0 12 Agosto 1834. Lei 105,
12 Maio 1840. Ord. 15 Setembro 1845.

de assentamento de pensionistas nas'l.hesou
rarias das províncias. Circo Instr. 15.·, 11
Janeiro 1851.

- dos assistentes do ajudante general do ele-r.
cito. Av. Instr. 14 Março 1857. (Jo/·n. 76.)

da associação A uxiliadora da Coloni.raçâo do
Mrinicipio da Cidade de Pelotal. Dec. Estat.
813, 16 Agosto 1851; da associação Sergi
pense de vapores de reboque nas barras da
provincia: Vec. Cond. 1.467, 14 Outubro
1864.

17
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REGULAMENTOS de asylos de invalidos.-Vid.
Â3ylo. Dec, 43,.11 Março 1840. Res. 244,
80 Novembro i8lt1. Dec. Instr. 1138, 2
Abril 1.853 ; de indigentes na côrte. Dec.
i213, 29 Julho 1.853.

de audieDcias: Dec. 1799, 7 Agosto 1856.
. (lorn. 233.)

....... do auditor de marinha em processos de pres~s.

_. Viu. Auditor dito. Dec. 21 Fevereiro
1824.

REGULAMENTOS de avarias. - Vid. Avariás.
. Porl. 7 Junho 1811. Res. 30 Agosto 1820.

Dec. 550, 5 Fevereiro 18h8. Dec. 589, 590,
27 Fevereiro 18.&9. Dec. 690. 14 Agosto
{850. Ord. 74, 15 Março 1852.

- de averiRuação da divida activa actu31 pro
veniente (de impostos provinciaes devidos.
Reg. 4 Abril 1.837.

de baixas ás praças de pret do exercito que
findarem seu tempo. ,Av. Instr. 27 Julho
1857. (Jorn.199.)

- dos avaliadol'es commerciaes. quanto á sua
nomeação. Dec. 1066, 23 Outubro 1:852.

- de autoridades criminaes e policiaes. - Vid.
Autoridades. Dec. 29 Março 1.833, e art. 1,

. S a.' Lei 261, 3 Dezembro 1841, e art. 4,
S1.0. Dec. 1.20; 31 Janeiro 1842.

"':""" de avaliação dos officios de justiça e fazenda._
Dec. 2G Janeiro 1832; dos beneficios ec
c1esiasticos. Dec. lO Abril 183lt'; dos es
cravos que servirão em armas a favor da
rebellião em S. Pedro do Sul. Dec. 4'27,26
Julho 18M).

"

das aulas de 1." letras na côrte. - Vicio Aulas
(Da côrte,), Dec. 15 Março 1.836. Dec. !J62,
1 Agosto 18lt6. Dec., 440, 10 Dezembro
:18á5; da aula do commercio Oi! côrte. 
Vid. Aulo3 (na côrte,) Dec. 121 J : 31 J a-

o neiro 1842. Dcc. .&56. 6 Julho 18lt6. Dec.
490, ao Dezembro :18.&6; da aula de geo
metria applicada á's artes no arsenal de
marinhâ. - Vid. Anenal dito. Dec. 470,
26 Agosto 1.846;. aas aulas de musica no
conservatorio.-Vid. Aulas (na côrte). Dec.
496,21 Janeiro 1.847 ; de aulas nos corpos
de infantaria, caçadores, cavallaria e arli":
lharia.-Vid.Áulas.Instr. 10 Outubro 1815.
~9 Outubro 1816. Instr. 4 Julho 1.815; de
aula de latim em Goyaz de 28 Junho 1759.
-Vid. Alila3 .(em: Goyaz). Res. 7.·"? Junho
i831; de aulas particulares dos (;orpo~ de
marinha.~Vid. Aulas. Instr.ltJulho 1815.

de baldios.-Vid. Baldios. C. Reg. 20 Julho
1810 ele. Alv. 11 Abril 1815 elc. Camm'as.
Res. 11 Julho 1820.

- do banco do Brasil, extinclo.- Vid. Banco.
Alv. Eslal. 12 Outubro 1808. Av. 20 Ou
tubro 1812, Provo 1... 14 Novembro 1813.
Alv. 24 Setembro 1814 etc. C. Lei 16 Fe
vereiro 1816. Dec. '2.' 3 Junho 1828. Dec.
13 Janeiro :1835. Dec. 4 Novembro. 1835.
Dec. 29 Novembro :1837. Res. 727, 2!l
Maio 1854; do novo banco do Brasil. Lei
59, 8 Outubro :1.833. Dec. lnstr. 25 No:
vembro 1833; commercial do Rio de J a
neiro. Dec. Eslat. 187.23 Junho 1842. Dec.
927, 5 Março 1852. Dec. 1036, 28 A~oslo

1852. Res. 688, 5 Julho 1853. Dec. EstaI.
1223, 31 Agosto 1853; commercial da
Bahia. Dec. Estat. 438, 13 Novembro 1845.
Eslalo 22 Fevereiro 1855, annexos 'ao Dec.
1f>80, 21 Março dito; commercial do Ma
ranhão. Dec. Estat. 597,24 Março 18h9.
Dec. 727, 9 Novembro 1850. Estat. 22 Fe
vereiro 1855 annex. ao Dec. 1580, cil.; do
Brasil (novo). Dec. Eslat. 801,2 Julho 1851.
Dec. 10hO, 6 Setembro 1.852. Res. 688,15
Julho 1853. Dec. Estat. 1223, 31 Agosto'
1853; de depositos, aescontos e emissão na
cidade do Rio de Janeiro. Lei 683, 5 Julho
1853. Dec. Eslat. 1223, 31 Agosto 1853.
Dec. modif. 1.489, 20 Dezembro 1854. Dec.
1581,2 Abril 1855. Dec.1721, 5 Fevereiro
18fl6 (Jorn. 38), 1841, 15 Novembro 1856
(Jorn. 323). Dec. e Emend. 1933,23 Maio
1857. (Jorno tU.) Res. 906, 1.() Agosto 1857.

. (.1orn. 22'3); do Banco de Pernambuco.



REGULAMENTOS REGULAMENTOS

- -Dec. Eslát. 888. 22 Dezembro IBM j filial
do do Brasil. Estat. 22 Fevereiro 1855
annel. ao Dec. 1580 cil.; do novo Banco
de Penwmbuco. Oec. 202'1, i1 -Novembro
1857 (Jorn. 313); do filial do do Brasil, em
S. Panlo. Dec. 10ltO. 6 Setembro 1852. Oec.

. Reg. 1.067; 15 Novembro 1852. Estal. 22
Fevereiro 1855 annex. ao Oec. 1580 cit.; do
filial clito em S. Pedro do Sul. Dec. 1040 ciL.
Dec. Reu. 1.067, 15 Novembro 1852. Estalo
22 Fev~reiro 1855 anne:t. ao Dec. 1580
cito Oec. 1692, 22 Dezembro 1855; do
banco ela provincia do Rio Grande do Sul.
Dec. 2005, 2lt Oulubro 1857 (Jom. 299);
do hanco commercial do Pará. Dec. Estalo
1105. 5 Janeiro 1853; cio filial do do Brasil
na dita provincia. Estat. 22 Fevereiro 1855
annex. ao Oec.. 1580 cito ; do rural e hypo-
thecario do Rio de Janeiro. Dec. Estat.
1136, 30 Março 1853. Dec. 1.836, 5 Novem
bro 1.856 (Jorn. 319); do filial do Bra~il em
Minas. Dec. Proj. 1490, 20 Dezembro 1854;
cio banco commercial e agricola. Dec. 1971,
31 Arrosto 1857. (Jorno 2lt6.) Por seus es
tatnlo~ se reunIão os depositos que neHes

. fôrem feitos.o Cod. Com. art. 285.- Vid.
Quanto ao seUo de suas letras. Dee. 1949,25
Julho 1857. (Jom. 208.)

REGULAMENTOS de bandeiras de navios da
. armada. Dec. 5ltll, 18 Dezembro i8li7;

das bandeiras de signaes das ditas embar
cações. Dec. Not. 1605, 19 Maio :1855.

das b'arcas vigias das alfandegas. - Vid. Alfan
degas. Instr. 9 Fevereiro 18[,7. Dec. 506'
6 Março 1.8!l7; de barcas de vapor do es
tado.~Vid. Armada. Av. Inst. 2 Janeiro
18.49; de barcas fluctuantes para banhos
de mar, na côrte. Dee. Cond. 922. 28 Fe·
vereiro 1852.

de barreiras. - Vid. Barreira. Reg. 17 Maio
1833, 6 Dezembro 1834. Oee. 111, 20 De
zembro 1841.

do batalhão de engenheiros. Dec. PI. 1535,
23 Janeiro 1855. Dee. PI. 1585, li Abril
1'855; do batalhão naval. Dee. Reg. 1067 A.
2ft Novembro 1852. Av. 192, 30 Outubro
185.4.,

REGULAMENTOS de bebidas espiri loosas e vi_o
nhos.- Vid. Bebidas. Dec. 36, 6 Maio
1839 etc.

de bens de defuntos e ausentes e do evento.-=
Vid. Bens ditos. Res. 14 Setembro i830.
Lei 3 Novembro 183@. Dee. 160, 9 Maio
1842. Dec. /'22, 27 .Junho 1845. Dee. 510.
13 Março 181,7. Lei 51ft. 28 Oulubro 181,8,
art. [,6. Oee~ 561,18 Novembro 1848; dOi.
bens' do vinculo de Jaguár~. Dec. Reg. 528,
22 Agosto 1847.

de hibliõtheca da armada. - Via. Armada.'
Dee.479, 17 Outubro 18!l6'. Av. 230, 5 Ou
tubro 1852; da bibliotheea nacional a res
peito de empreslimo de livros. Av. Ioslr:
137. 23 Maio 1855.

de bilhetes dI) tbesouro nacional. Ord. 1.·, i
Janeiro 1842, Port. 9 Julho :181,2. (Jorii.
i81.)

de boticas. - Vid. Boticas. Alv. 5 Novembro
1808. Alv. 22 Janeiro 1810 ele. ÂI'mã'da;
Oee. 68, 4 Dezembro 1840 etc. ,Dee·. 468,
23 Agosto 1846.

da brigada de marinba. - Vid . .Artilharia á.~

marinha. Alv. 13 Maio 1808.

- das buscas por extravio e contrabando de dia..
m:mtes. - Vid. Diamantes. Res. 27 Setembro
1828.

dos cabs fluminenses. Res. 551 1 ao Maio
1850.

- de cadêas. - Vicl. Cadêas. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18[,2, art. 58 etc. Av. h.' Inslr. 4 Ou
tubro 1831.

da caixa de amorlisacão.-Vid. Caixa dita.
Cart. Lei 15 Nove~bro 1827. Res. PI. 8
Outubro 1828 etc. Dec. 4 Dezembro 1827.
Dec. 4 ovembro 1835 ele. Reg. 116, 15
Janeiro 18lt2. Dec. 709, 15 Outubro iS50.

de caixa eommercial.-Vid. Caixa dita. Dec.
6M, 18 Janeiro 1850.

17 •
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R~GULAMENTOS de cl\ixa d~ depo,sjtR 'g, ~
lhesourarias das provioci.i;l~. Ord. t.3i, 1
Dezembro 1845.

... de caixas eçonomicD5. Dijc. Esta,t. ~Oa.(}, ii
D6ternbro 1852; 1&27.,. () S tElmQrQ 18M;

. 11:119.4 A,bra 16&1 (JoJin. 10,2)' l,Q~O, 4
diLo (Jom. ~,r,)

..... de caixas filiaeA de·banco. Cart.· L. Ei'taL 16
Fevereiro 1816. .

-- da caixa de legação de Londr:es.. ",:-,Vi.q C(!ixa
dita. loslr. 7.Janei.rQ 183 L

~ de caixa milit3f' flljAI! á ~hes,QJurQria 6U1 Per
nambuco. Av. Inst, 1.,. 4 J peiro tali{).

- dt\caix~ de sop ide,ra,çõe$ll. qordo de. navios
da armada. - v1d·. Armada. Av. ~ Selem
bro 1834.

-, rle coilteiros e ~angeir.os sflbjeitos.!\. imposlo.
.- \lido GaillJ.cjnolc..O 0 •• &0.8 1.()JManço,1847.

- de camaras municipaes.-Vid. Camaras ditas
. Provo 1,1 Setembro 1815. Lpí 1 Outub'l'o,

1828 etc..Dec. ~ 00 tub 0.1.8.33..

.....:. de capalazias da alfandeg-a. P-rov. e Regim. 2tt
Af?;oslo. Av. 25 e Cond. 13 Novem~rp 1820
(CoU. Nab.) Dpc. 725, 31 Olltnbro; 7h3,
16 Dezembro 1850.

_. da capella imperial. - Vid. Ca.pelfas. Alv. 15
Junho 1808 e Brev. {) Março 1&09 (CoU.
Nab.) Alv. 27 Setembro 1,8,1.0. Dec. 697,
iO Selembro 1'850; 10!J9, 5r Qulubro 1652.

- do capellão mór do exercito e de. seus dele
jl;odos. - Vid. Exercito. Dec. Inslr~ 7. J olho
182ó elc.

- de copitllnills de porto •....,.. id. Portos. Av. lnsl.
• 133. 10 Dezembro 18.45. Av. 36. 30 Abril

18h6. Dec. Reg . .447:, t9 Mé\io 184.6. Dec.
4GO, 28 Julho 1846. Dec. G3i. 1.S~lembro

18.4~; óa{\, 3:. QllluDr.Q" 1[8ltV; 5lJ9, 12 J a·
n~i q 18l.1~. à~ 1M... 'l~N.Qy~~Qro 18li8. Av.
83. •. a.O M,arç.Q 1~4~•• A,v:. 234, 1,2 OQlubro
18~91' .{)ec 4.~, ~ JIQlhQ' t8,õ.Q 1.'eO',. 800,
30. J u~.bo 1185:1\. 1)ee·. 9.1 &. 24 Pltvereiro
1!af1.2. 4,v. 2~i. ~~ ~l~m.loro 1,8ij2.. Dec.
H03. a.JQoejrto,18A:t., Dec. Ul~,.1l' Abril
18~3: Ue,c. ~2li'" t Q~.t~ro 1853·. Dec.
H2.4" Õ FElv~rtiÜir.Q 1~~4.. Av. 2,8. Fe.v~reiro
18~4(.. D.ec. M61, 1& O- ;toijro~1,6q4; 1552,
1 Feverei.~o t 15~,- 2 API1ÍI;~ 163.0, 16
Ag.o§to 1.855~

l\EGULAME TOS de cancere,itos-• ..,..... Vi,d. Carce
reiros" Bec.. 28 NUY'embro 18:33 ele. Reg.
120, 3:1. J:anai roO' 18lt2-. al'h 1k4 eto.

__ d·e. carnes ~e des....,..., .d. eaT<nes. Dec. 17
. A~oslo 1809.. Res. 16 Agosto 1,823" etC\ Reg.

18 Fevereiro 11832.

d·as C'cll'reir3s, de ferro ((le· sUl!'pe-nder' n'8vios.
- Vid. Dec 5 Ago.s-to 1848. ~Go,.r. Mere.
288.)

- d6"carrQs d:e poslas.da oôrlo,pa.ra Sant& Cruz.
~.Vid~ CW'f'os,. Dec. 1: Otltl\bllo.1Bt~

- da casa da, supplic.ação. dQ Rio d~ Jl1()~irQ._

Vid~ Cása 4ita. Alv. 1.~0 Maib 1808 etc. Alv~

13' M'lio 1'8'13' elc.

- d'b casamento' d'o Sr. D. P'-edi'o I. - V1d. Casa
mento. Av. 3 Outoim) 1829; de S. A. Im
perial.. ~erp.. cil ~e<il 11{)QI, 29M Selembro-
1840. ~

- de casas- de cOl'l'acção· da eÔt'lel - Vim Cala
dit'a. Por.t. 21- Mall~o H~·s"5'-. - Vid. mais Dec.
57>&- 6- Julho· t8f/0. 1)ee. 90ft. 23 J'anejr~

1852; 1774. 2 Julho 1:8'56; ('tbfen. i87);
1896, 1.4 Fevereiro 185.7 (Jar'!. 61.)

- de casas de delenção. Dec .. Reg: 177fh, 4Julho
1856. (Jorn. 187.)

de GaSJl~ de le-ilã,Q a. Ql{),W su.bj/:lita lIO im·
~osJo. -.V:id, (,:Q;s4s, dit,a.s,. Reg. ~ J;.aneiro
1832. Reg. 6 De~~mbr@·1.8~. L>fti 361,
15 J onho 18.4.4.

I



R'E<GURAMENT0S

iElGt9tAMENTOS, das cas-as de moeda. - Vid.
Cá'(Js ditas. Av. 26 Setembf'() 181:2 etc.
Dec. 13 Março 1834' etc. 6!J;. 6\ Março
i8U etc. Dec. h78, 12 Outubro 18ll6.

_ de casas pias. - Vid. Casas ditus. Nlv. 2h
" Outubro 1814.

do,s ca,sos 1lJ;g.entes e impreYls os d~ 8rt. 48.
t~i' II Ou túbrQ. 1.831'. - Vid, Casos: Dec.
15'8, "Maio 1'84"2.

-. d.o~ C8~,0.S ell;\, que, tefll. lug.a,r, Il leg·~JlI.ção mi·
1i~llr vig,ep.t~ e~ lempQ cI~, ~.uerI:~, Reg.
~&' 00 2h, Qu.l;ub o, 1)838,. L,e' 63;t t8 Se
le.mb~o la51. D~,c.. Reg S30c., ao 5.e.lembro I

U~P.t. 8ai. 1. Q,utuh{,liJ 185.1.

~ do:Castel1o so.bre signaelr. - V-id. CastfJllo. Olf
6 Setembl10 1.80&.

de cavalgaduras. - V,ist Cavalgaduras. Instr.
2'6 Janeiro 1813'. De.$:. 2Q !:everelro 182á
e~c. Dec.. 2.5 Mar,ço 1a25 etc. Dec. 6 De
~em))ro :1831. Dec. a.o 20 Dez.embro 1831.
Dec. 31 Outubro 1832. Re~. 12.<> 9' Março
1838 e.tc. Dec. 10 Janeiro 18h3, art. 18 etc.

--. de c.a,valral'ia do. e.~ercilo á.e P-orlug?<l appro-
. vada pelo Dec., Març.o, i.at 6. (Repert.

Cunho Mat. • Regimento n.O 70.)

-... <i~ éll.Vl\Il}ad~Ulillci.oQ,a.es •.- V~d~, l),et. 688, 26
J,ulhp 1,.850.

...... q6! llemiterio na cantil. Vi Cbniterios.
Delc. 3Q Mflr~o,1r849 ;.6 taQloe mais.. Res.
68.3 '0 5 Setembro 18:5Q ne .• n.eg.~ 796.
U Junho 1851.. Dec. 828. 29 Setembro
l&~;l." art. 81. Dec. 8.42, 16•. 8h3, 18 Ou
tubro i8Ô1. De,c. e Tab~ 901, 16 Janeiro
t,.852. Res. 775, 2 Setemur.o, 18M. Dec.
Re~. 1,557, 1,7, Dec. 1567, 24 Eevereiro,
15}6" 10 Març.o 1855.

..."... dOJ aenso ge.ral do imperio. - Vid~ Dec. Reg.
79.7,. 118. JÚlnho. 1851,. Dec. 898., II Jlãneiro.
Gire 3.:: 4"D,eCI 907r, 2-9.. J.aneiro 1135:2.

REGElLAMFiN1:0S ôa' ceflsur I p1'6vta~ - Viir.
Ce.n:SU1ta. AI ~ 19 .Iulhl» t8i5; elm; naa
peça dh th~ roo Verb,- ctt. 'Oeo. 1l~5. t.Q
Julko"'18h5.

- dei e.en tIlalisaçiio- dos pag-a menlol\ de des,peZ1l3
~raes feitas n~s p ovincias. Or.d. lnslr.
287. 10 Dezembro 1851: de centralisllçào
d'll" paga,m.e.nto's de. des,pe.zM_ dos diversos
miuislerios n,O tbes.eurQ gublico. 2 Av. 26
Jl1nho 1851. (DitJ7'. S733"')j'2 ÂVl. 23 Junho
1.8.52. (P,ir;tt'. 90Qlt)

__ dos chefes d'e poli.sia-.- Vi~ Ch+ dito. Dec.
2'~: Ma~o 1833. Dee. 28 Novembllo 1833.
Jj)ec~ 16' Aoril 1.8ôlt. 11ei< 2Ml, 3, D rembro
1.841, a~t. 1, e'l ..; dos' chei~ dellp~ão da
g.uat:da uaci'o naI. D'ee. U· J'ulbo 1/8"34.

- d'o cirurgião mór dos estad:os.-e dominios ul
. b'amarinos.-V,rd. Cil·utgião.. Klv. 23 No

vembro 18Q8. etc:

- d.a claasiü,cação d.e. desp.ezas. r,eiati,va5 ao ma.
teriaI da armada. - Vid. Armada. Ã,.•
Tah. 76, a1 Julho 1846.

- da cohrança de dividas llacionaes: Dec. 18
Agp.stp.)nstr. 18 Outubro t831. Ord,. Instr.
12-8 27 Março;_ M3 28. Abril 18'5.1; de
lelr.a-s saaadas a favor d.a f6ze.nd.a e seus
juros. -Vid. D.evedor.e$. O.rd. 126,20 No
vembro, 1..8lli>; dos foros e lé1\ud.em~os dos
temmos de;, marinha. Ond. 193, 12 Julho
1'85.1; das. dividasJ aclivas da naçao fallidas
e, ilil&oluveis. l)ect 8AS, ~2 Ou.lubr:o 18:>1.

-, do codigo oriulinal, D.8o. 53'3. 3 Setembro
184<7; do pracessOlcrimihal parai exe:cução.
- Vid. Codlgo dito. lbstr. 1:3 Delembro
1&32.. Reg.1:2 ,3LJaneiro 1842.. R~g. 122,
2 Eev.ereiro 1.842í; do codigo c'ommercia1.
Dea. no.. 72:8. 25- NIovem1Jno 18:6.0, 1056,
23 OUtubro. 185,2'~ 1368, M: Abril 185h.
18&7. 8 Novemhro: 1'85.6. (Jonn &15.)

(para revisão) do codigo criminal e do pro
ces!l1T.-Vid: (Jodigo dito. Dec. 8 GUlúhro
183~.



REGULAMENTOS
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REGULAMENTOS

RIl:GULAMENTOS dI) cofre de depositos publicos
na côrte. Dec. 9 Dezembro .183l1. Dec. 8
Janeiro 1835. Re~. em Ord. 131, 1 Dezem
bro 18l1ó. Dec. 1.98, 22 Janeiro 18l17.

das collecções das decisões do governo do
imperio. Reg. H.' 2.& Fevereiro 1838.

de col1eclol'es de impostos. -Vid. Coilectores.
Dec. 7 Oulubro 1831. Reg. 14 Janeiro 1832.
Reg. ~5Janeiro1.832. Dec.26Janeiro 1832.
Re~. 28 .laneiro 1832. Re~. 8 Fevereiro
1832. Reg. 1.4 Fevereiro 1832. Reg. 18 Fe
vereiro il:l32. Re~. 28 Março 1832. Re~. 31
Março 1832. Reg. 13 Setembro 1833. Re~.

1h Setembro 1833. Re~. 23 Setembro 1833.
Instr.13 Dezembro 1833. Reg. 6 Dezembro
i83l1. Reg. 1ó Novembro 1835. Reg. 30
Maio 183t>' Reg. 22 Junho 1.836, art. "299
etc. Dec. 31 Agosto 1836 ele. lnstr. 1 Se
tembro 1836. Inslr. 5 Maio 1837. Dec. 151,
i1 Abril 18.&2. Dec. 160, 9 Maio 1842 ele.
Dec. 375. 3 Agosto 18M. Dec. 465, 17
Agosto 1846 ele. e mais Dec. 657, 5 De
zembro 1.849. Ord. Tab. 1.1 Fevereiro 1853.

do collegio da Luz em Portugal. - Vide Collegio
dito. Alv. 18 Maio 1816.

- do collegio denominado Seminario de S. Joa
qllim e depois Collegio de Ped,'o 1I.-Vid.
Dec. 5 Janeiro 1818. (Coll. Delg. Suppl.)
Collegio dito, Dec. 1.2 Dezembro 1831. 2
Dezembro 1837. Reg. 8.· 31 .laneiro 1838.
Dec. 28.' 111 Feverelro 1839. tia, 21 Ja
miro 1842. 33, 26 Março 1839. 62. 1 Fe
vereiro 1.841. 2l15, 7 Novembro 1.8l12. 332,
20 Dezembro 1843. 354. 25 Abril 1844.
698, 25 Março 18.&9 e mais 679, 8 Julho
1850. Av. 39. 1 Fevereiro 1.852. Dec.
Instr. 923, 4 Marco 1852. Dec. Eslat.
t077 ú Dezembro 1852. Dec. Re~. 1331
A. 17 Fevereiro 185l1. Av. lnstr. 211 De
zembro 185l1. (Dia/'. 354.) Av. lostr. 1.'
5 Jaoeiro 1855. Dec. Reg. 1556. 17 Fe
vereiro, Dec. 1625, 31 Julho 1855. Dec.
Reg. 2006. 211 Outubro 1857. (Jo,·n. 356.)

do colle~io militar do Imperador. - Vide Col
legio dito. Dec. 42 11 Março 18.&0.

REGULAMENTOS do collegio de Santa Theresa.
Dec. 439, 2 Dezeml;>ro 1845, 1637, 15
Setembro 1855.

de collocacão de bandeiras em continenci~s.
Av. 1G8', 29 Setembro 1.854.

de colonos suissos.- Vid. Colonos ditos. Dec.
Cood. 16 Maio 1818 etc. Av. 5 Outubro
1819 ele. Reg. 3 Jaoeiro 1820; de colonos
estrangeiro;;. - Vid. Colonos dilos. Dec. 16
Março 1.820; de colonos allemães.- Vid.
Colonos ditos. Porl. 1.' 5 Abril 1824; de
colonos Europeos importados por compa
nhias diversas. - Vid. Colonos ditos. Dec.
8 Janeiro 1836 etc.; de colon~a iodustrial
em Saota Catharino. Verbo cit. Dec. 11.
Dezembro 1841; de colonia industrial.
Verbo cil. Dec. 26 .Tulho 1845; de colonias
militares. - Vid. Dec. 662, 22 Dczemb,'O
18úO. Dee. Reg. 729, 9 Novembro 1850.
Dec. 751, 2 Janeiro 1851. Dec. Reg. 820,
1.2 Setembro 1851. Dec. 1266, 8, 128l1,
26 Novembro 1853. Dec. 1331, U Fe
vereiro 1.854. Dec. Instr. 1363·, 8 Abril
185!. Dec. 1578, 10 Maio 1656, 13 Ou
tubro 1855.

de comedorias de embarque.-Vid. Comedo.
rias. Dec. 263, 10 Janeiro 18lt3 e Dec.
Tab. 913, 10 Fevereiro 1.852. Dec. Tub.
1367, 15 A.bril 185l1.

d.o;; commandantes de armas. - Vide Com
mandantes de p,·olJincias. Provo 11 Maio 1829.
Dec. U Novembro 18:W. Dec. 31 Jàneiro
1832 etc. Dec. 111 Novembro 1.832. Dec.
293" 8 Maio 1843. Dec. Tab. ,&'71. 26
Agosto 18l16; de commandantes superiores
da guarda nacional. Dec. 5 Julho 1836.

de com missões commercines, - Vid. Dec.1597,
1 Maio 1855, arte 50. S 1; da cOOlmissão
de contas da caixa de legação de Londres.
Inst. 7 .Tnneiro 1831 (CoU. Nab.); da com
missão de contos da comara municipal da
côrte. Av. 167, 16 Outubro 1.850; de com
missão de exame do banco extiocto do
Brasil. Inslr. 3 Juoho 1828. (Coll. Nab.)
Dec. 13 Janeiro 1835; de commissão de
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exame das causas da febre amarella. Av.
26 Julho 1852 (Diar. '9064) ; de commissão
de exame e resolução de questões relativas ao
meio circulante. Dec. e lnstr. em Av. 201 ,
24 Fevereiro 1840; de commissào de cura
dores de mas~as faUidas. Reg. 5 Setembro
1855 (Jorn. 252); de cdmmissão de enge
nheiros. Res. 598,14 Setembro 1.850. Dec.
Reg. 848,21 Outubro 1851; de commissão
de informação sobre deficit. - Vid. Com
miJSão. Orel. Instr. 190,11 Janeiro 1840; de
inspecção de alfandegas e lbesourarias. Dec.
330, 1. Novembro, 333, 334 , 22 Dezembro
1843; de liquidação de presas na guerra da
independencia e do Rio da Prata. Dec. 449,
23 Maio 1.8116; de commissão mixla por
tugueza e ingleza. - Vid. Commissão dita.
Trat: 28 Julho 181.7, art. 12, n. O 3 eLe.
Dec. Instr. 90uLubro 1819. Av. 1.09, 19
Oulubro 1838; de commissão mixta brasi
leira e porLugueza. - Vid. Commissão dita.
Instr. 31 Março 1.827 etc.; de com missão
de melhoramentos do material do exercito.
- Vid. Dec. 663, 24 Dezemb"o 1.849; de
com missão da pauta. Dec. 294. 1.7 Maio

. 1843; da commissão pnltica de engenhei.
ros. Dec. Iostr. 215, 27 Agosto 1842. Dec.
390, 12 Abril 1851 ; da commissão de pro
moção de reversão dos prazos cahidos em

. commisso em Petropolis. Dec. 390,1.2 Abril
e Instr. 31 Agosto 1855 (Jorn. 330); da com
missão de promoções militares. Dec. Reg,
712, 31'Março 185'. Dec, 16311,5 Setembro
1855 (Jorll. 252); de commissão de revisào
de legislação. Dec. Instr. 3 Outubro 1.833;

, de commissão em serviço, vencivel POI'

olliciaes do e"1ercito. Circo Instr. 24 Julho
1857 (Jom. 208); de commissão de tarifa
pura as alfandegas. DeG. 205. 28 Julho
18.42. '

~EGULAMENTOS de com missa rio dp Imperio na
. exposição universal da industria em Lon

dres. Av. Ioslr. AO, 30 Janeiro 1851; de
commissarios pogadores do exercito.
Vid. Commissal'ios ditos. 352, 20 Abril
18.\4 etc. Dec. 568, 2.4 Dezembro 18.48.

- de commissarios pêlgadores da armada.---:,Vid.
Commissl11'ios áitos. Av. 83, 30 Março 18.4~.

REGULAMENTOS de commissarios. de policia.
- Vid. Commissq"ios di.tol. Provo 31 OuLu
bro 1825 etc.; de commissarios para res
gate da moeda falsa na Bahia. Dec. Instr.
.4 Dezembro 1827. (CoU. Nab.)

de companhia de seguros Indemnidade. Cond.
5 Fevereiro 1810 (CoU. Nab.); P,·ovidente.
Cond. 30 Junho 181.4 (Coil. cit.); das reaes
pescariJls do Algarve. Alv. 3 Julho 1815
(Coil. O. P1·.); de seguros Permanente. Estat.
19 Junho 1.816 (CoU. Nab.); de mineração
do Cuyabá. Cart. Reg. Eslal. 16 Janeiro
1817; de mineração do ouro em Minas
Geraes. Cart. Reg. Estat. 12 Agosto 1817;
de seguros Restauradora. Cond. 18 Abril
1820 (CoU. Nab.); de capatazias. - Vid.
Regulamentos de caputasias ; de seguros Boa
Fé. Cond. 27 Fevereiro 1827 (CoU. Nab.);
Segurança. Cond. 1 Março 1.827 (CoU. cit.);
Bom Conceito. Cond. 26 Abril 1827 (CoU.
cit.); Ret7·ibuição. Cond.15 Novembro 1827;
Conc01'dia. Cond. 23 Fevereiro :1828; S,.
guro Mntuo B,·asileiro. Dec. Estat. 29 Abril
1828; de mineração. - Vid. Reg. 14 Fell'
reiro 1832; de navegação do Rio Doce o
J equiLinhonha, e estradas de MiQas Gerae.
para Bahia e Espirito Santo. - Vid. ReJ.
23 Outub,'o 1.832; de paquetes de vapor.
Vid. Av. Pl. 15 Julho 1833; de navegação
a vapor no Pará e Maranhão. Dec. Cond.
4. Fevereiro 1834; na provincia do Rio de
Janeiro. Dec. Cond. 6 Março 183.&. Dec.
29 Janeiro 1835, 2 ~Jaio. Dec. Cond. t
Dezembro 1836. Dec. Cond. 30 Novembro
1841. (J01~Il. 42 de 1842). Dec. 4 Outubro
i8M. (J01'Il. 284). Dec. 30 Janeiro 1848
(Ga.t. Olf. 57, vol. 3). Dec. Cond. 1.011,
12 Julho 1852, Dec. 1098. 22 Dezembro
1852; de illuminação por gaz na cidade do
Rio de Janeiro. Dec. Cond. 9 Maio 1834;
da companhia do Rio Doce. Res. 23."17 Se
tembro 1835. Dec. 8 Janeiro, 9 Agosto
1836; da estrada de Nova Friburgo e Can
t3gallo a Macahé. Res. 57,9 Outubro 1835;
da esh'ada de ferro da capital do Rio Ja
neiro ás de Minas, S. Pedro do Sul e Bahia.
- Vid.. Res. 100, 31. Outub,'o 1.835; de
mineração. da província d. MinaI Gerael.
Dec. 15 Setembro 1836; de paquetes de
vappr, da côrte ao Pará com eacala pela
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Bahill, Pernalllboco. Ceara. Maranhãb e
Jbrag ti. D~c. e arl. 3t Março 1837. Res.
it9. 9 Selembro 1847. Res. 89, i20ulu
bro 1839. Oec. 3 feveFeiro 1.8hO. (Jorn.
93.) Vec. Inslr. 136, ~O Junho 1.8!l2. Dec.
30 Junho 18.42. (10m. i 79.) Circo Instr. 190,
29 Outubro 11850. Av. e Accord. 97. 10
Março i851. Dec. Cond, 767, 10 Março
18M. Av. 5 Fever lro 1,852. '(Dia'1'. 8915.)
Dec. Cond. 1.5.15. 3 Janeiro 1855. Dec.
Estat. 1761. 14 Maio H~·5o. XJo1·fl. 16&.)
Res. 8M. 28 dito '(lofli. di.tol; da compa
nhia dos Omnibus. Dec ..Cond. 1il de Se
temuro 1837. Deb. 24 J-aneiro 18.46. (Jorrl.
7q Dl!c. 18 Junho dito (Jom. 172~; das
gondolas fluminenses. Dec. 17 Outubro
1838. {Jorn. 260.) Dec. 2!l Janeiro 18,46
(Jorn. 7t.) Dec. 18 Junho tii·lo (ilorn.172);
da estl1ad'Q de ferro na provincia de S. Paulo.
Res. 61l. 29 Ouluhro 1838; da conslrucção
de caminho de terra da rua da União do
Sacco do Alferes á do Imperador em S.
Chrislovõo . .Res. 95, ~O Oulubro 1839.
D.ec. Cond. 1087. 13 Dezembro 1.852; da
elltrad:t de Bola[ogo. De~. Gonil. .1h No
tembro 1839. (Jorn. 260.~ D c. Reg. 111,
~O Detembro 1841 ; de mineração em Minas
Geraes concedida a Gustavo Adolpho Reye.
Res. :152, 11 Setembro f8ilO ~ ~a estrada de
ferro da côrte a S. Paulo sob a deDPminação
Imperial Companl.ia de Estrada de Ferro.
Dec. Cond. 1ú Novembro 1840 (Jorn. 299);
de macLinas de barcas das diversas compa
nhias de navegação a vapor. Dec. 421:i, 27
Junho 1815; de navegação e commercio
entre o Brasil e a Asia. Dec. Cond. 668 A.
1. Fevereiro 1850; de dique secco floctuanle.
Res. 538,15 Maio 1850. Dea Estai. 1102,

,iI) Dezembro 1862; de Omnibus entre o
Rio de Janeiro e Iguassú. Dcc. Cond. 720 A,
24 Ou lubro 1850; de seguros Nova Perma
nente. Dec .. EslDt. 779. 16 Abril 1851 ; de
canoa de transporte de caCé. Dec. Cond.
790, 28 Maio 1851; de seguros Recupera
dora. Dec. Estat. 791, 30 Maio 1851; com
mercial do Araguaya. Dec. Eslàt. 799, 25
Junho 1851; do Mucury. Dec., Act., EslaL,
Cllnlr. 802, 12 Julho 1861. Dec Cond.

Oi8. 2 Agosto 1852. Dec. Cond. 1398. 5
Junho 1854. Dec. Estat.1 476.18 Novembro
18M; de navegação por vapor para trans~

pbrte de pass~geiros.,malas e mercadorias.
- Vi d. Res. &&2, i 8 Setemb,'o 1861. de se
~uros .B·om eenceito.. Dec. Estal. 852, 5
Nl;)vembro 18M; de calcadas na 'côrte Re
formadom. Dec. Éstat. 977! 28 Abril_1852;
de e1:ploralião no AraguaJ'a. Dec. Cond. 887.
18 Dezell1bro fS6L 131·9, 31 JaneiTo 185.4.
Insrr. 1úJunbo j856 .(J.orn. ~92); de nnve
gaçãp a vapor enlre a côrte e a P!ai~1 do mar
mlmicipio dn EslrelJa e estr~da de ferro elc.
Dl'lc. Cond. 98:1. 12 Junho 1852. Av~ Cond.
28 Selemhro1852. (Dia?'. 9120.) Dec.H01.
29 De'Zembro 1852; de estrada de ferro do
municipio da côrte as provincias ~e S. Paulo
e Mi'nas. Res. Mi. 26Junho 1852.Dec. Instr.
1598,9 Maio 1855. - Vid.Dec. 1699,9 Maio
1855 infi·a;.de navegação a yapor enlre a côrte
e praia de.Botafego. Dec. C()nd~ 1012, 12
rJ ulho 1852; Fluminensede trausportes. Dec.
eBas. 1015, 17 Julho 1852; de estrada de
ferro em Pernambuco. do Recife a A!Çua
Preta. Dec. tond. 10'30. 7 Agoslo :1852.
Dec. 7125., 3 Outubro 1853. Dec. 12lJ5. 13
Ou lubro .1853. i 2M, 13 clilo. Dec. alter.
1629 1 11 Agosto 1855. Dec. Cond. 20.45,
9 Delemhl'o 1ó57' (Jorn. 352.); d-e cons
lrrrcção. melhoramenlo e conservação das
linhas de estradas, na provincia ele Minas.
Dec. Cond. 103!. 7 Agosto 1852. Dec.
Cond.1998, 21 Outubro 1857 (Jorn. 293);
de navegação a vaPlr no Fio Amazonas.
Dec. Cond. :1037, iS9 Agosto' 1852. Dac.
1055. 20 Outubro 1852. Res. 1~6. 3 Ou
lubro 1853. Dec. Estat. H3ô. 18 Fevereiro
185!l. Dec. 1410, 8 Julho 181>14. Dec. Cond.
1M5. 2 Outubro f85li. Dec. Cond, 1988,
10 Outubro 1857 (Jorn. 28ô); -de navega
ção dila entre o porto da cidade da Babia
alé Macey·ó e Caravellas. Dec. Con(l. 1038.
30 Agoslo '1852. Res. 713, 1'7 8etembm
1853; de exploração de minas de combus
tiveis fósseis, cobre, e oulros mineraes
fiO Maranhão e Piaúhy. Doe. Cond. 104ft,
22 Selémbro 1852. Deé. 19'26, 25 Abril
1857 (Jtn·n. 122); de ~egtlros Fid.elidade.
Dec. EslaL 1060, 3 Novembro 1852. Dec.
1!l08, 3 Julho f854. Estalo 1 Agosto 1857
(Jorn.231); de-navegattão a lI11pl:ll' éblre a
côrte e Caravellas locando em S. Malheus,
Sanla Cruz) Victoria, Guarapar~m, Bena
vente e Itapemel'im. Dec. ComI•.:1065, 13
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Novembro 1852. Res. 713, 17 Setembro
1853; entre a côrle e cidade do Deslerro
elD Sanla Calharina, tocândo em Parana
guá e S. Francisco. Dec. Cond, 1066, 13
Novembro 1852. Res. 807, 27 Selembro
185lJ; d~ eslrada de feno de Petropolis alé
o Par:lbyba. Dec. Cond, 1088, H Dezem
bro 1852. 1101, 29 Dezembro 1852; de
navegação a vapor enlre o Recife e Maceio
e Forlall:'za. e creadas. Dec. Cond.1J13,
31 Janeiro 1853. Re~. 713, 17 Selembro
1853. Dec. Estat. 1á13, 15 Julho 18õ!l.
Dec. Cend. 1lJ'f8 , 2~ Novembro 185lJ; de
seguros Inte"cs-se Publico. Dec. EsLal. 1 J51,
13 Abril 1353; de illuminaç~o a l!RZ na
«ida·oe do Rio de Janeiro, Dec. Estal.1179,
25 M-aio 1853. Dec. 1'665, 3 Novernl)l'o
1555; de sl'guros Utilidade Publica. Dec.
1495, 20 Dezembro 1854. Dec. Estal.
1186, 4 Junho 1853; de socie€lade de colo
nisação em Hamburgo para colonia agrícola
em.lerras da Sra. Princeza D. Francisca em
Santa Calharir·HI. Ros. 712, 16 SeLemb:"o
1853; de estrada de ferro da cillade de S.
Salvador <la Bahia alé a villa do Joazeirll.
Res. 725, 3 OuL~l'bllO 1853. D~c. Cond,
129Çl, 1!l Dezembro 1853. Dec. 13!,ll., 11
Março 185ú. Dec. 1502,14 Maio 1855. Dec.
Conv, 1515, 9 Junho 1855. Dec. aher.
1628, 8 Agoslo 1&5!'>; de expl'oração <le
minas de ouro na comarc:l d'a Palma em
Goyaz. D'ec. Cond. 1312,7 Janeiro 185lJ;
Se7'opedica Fluminense. Dec. Estat. 13&2,
2 Março 185!, ; Seguro !Ii utuo con Ira o fllgo.
beco Eslat. 1353. 1 Abrir 18b!,; de fundição
e machiuismo Ponta rCArêa. Dec. Eslal.
1411,15 Jullio 11'5/,; oe vapOl'es de rebo
qne P;'ogresso, em S. Pedro do Stll. Dec.
EsM. 141lJ, 19 Julllo 18M; de navegação
ã \'apor no ri.o Parabyba. Res. 761, 22
JulLo 1854.; úe se~uros conlea a mortali
d'ade dos escravos Previdencia. Dec. Eslat.
15f5, 5 A~osto 1854. Dec. 1725, 16 Fe
vereiro 1856 (Jom. (0); de navegnção
anglo-brasileiea e luzo-brasileira. Res. 803,
20 Setembro 1854; Pel'1lombucana de nave
g;aç,io a vapor.Dec.1lJ30, 20 Selembro 1R54;
de abertura da rua do Cano na cÔrle. Res.
806, 23 Selemb~o 1854. Dec. Reg. 1563,
2.4 Fe\'ereiro 1855. Dec. Eslalo 1620, 20
Junho 1855; Companhia mineira de Goyaz.

IV

REGULAMENTOS

Dec. Estalo 14~5, 23 Setembro 1854. e
art. 22; União Theresopolina. de lran~porle5

enlre o Rio de .laneiro e o porto da Piedade.
Dec. Estat. 1lJ64, 25 OULubro 1854 e
arl. 51; de esbleiro patente na cidade do
Recife. Dec. Cond, 1lJ77, 22 Novembro
185lt; de luz stearica e productos ciJirnicos
na côrle. Dec. Estat. 1.lli9, 22 Novembro
1854 e art. 8, 9; Santista de t;apores. Dec.
Eslat. 1lJ91, 20 Dezembro 185!J; da sociedade
Fluminense Ageicola na côrle. Dec. Estat.
U9!a, 20 Dezembro 185/,; Ser~ipense de
reboque por 1Jul'cas de vapor. D,:~. Estal.
1510,30 Dezembro f85.4 e art. 29; de vapo
res para sel'Viço do porLo em Pel'llamhllco.
D~c. Conrl. 1511, 30 Dezembro 185a i
Emp,'esa Pror:inci,d de Trfl.l1Sp07'tes na côrte.
Dee. Eslalo 1523, 8 J<lneiro 1855; de
seguros lndemnúadora. Dec. Eslalo 1550,
10 Fevereiro 1855 j Niclheroy e Iuho
merim. Dec. E!ltat. 156ú, 2/1 Ft!\'ereiro
1855; .Ássociaçcio Colonial do Rio Nol'o no
Espirito Sanlo. De0. Eslat. 15M, 24 Feve.
reiro 1855: Empl'e-Sa Municipal para coos
lrucção de mercado na praça na Harmonia.
D'ec. Estalo 15í7, tO Marçll 1855; assncia.
ção ceotral de colonisação. Dec. E"I ato 158 't.
2 Abri11855 e art 30, S 5; de Olco,' ""ge
tars. Dec. Eslat. 1593, 18 Ahril 1.855 e
arl. 15; Altxiliaddrtt do C07nmercio e Agt'i
cultura em S. Paulo. Dec. Estal. 1.')95, 28
Abril1855 ; da estrada de ferro de Pedro I I_
Dee. Estalo 1599,9, Cootr. 10 Maio 1855 e
arts. 1'7, 29. §S 1, 7, 30. 36; da Em
presa Lilleraria DOlt$ de Dezembro. Dec.
Eslat. 1610, 23 Maio 1555; ria estrada de
l\1'ln~clraliba. Dee. Eslat. 1613 .. 9 Junho
1855 e art. 11 ; da esluada de ferro da capital
da Bahia até o rio S. Francisco. Dec. E tat.
1614, 9 Junho 1855; da empresa do Diario
do Rio de Ja~1Ci"d. Dec. E$tat. 1617, 13
Junho 18'55; lJ'llmo Campista e Fidelista de
navegação a vapor entre o Rio de Janeiro
e Campos. Dec. Eslat. 162lJ, 21 Julho
1855; de fabricação de producLoS ebimico.
e refinação Ja assuca .. na côrte. Dec. Eslal.
1633, 1 Setembro 1855 e art. 15 i de'es...
lrada de ferro entre a cidade de S. Paulo
e S. João do Rio Claro em S. Palllo. Re••
388,12 Selembro 1855; de estrnda de carró
de Pelropolis á margem do rio Purahyua

01
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Vnião e Industria. Res. 839, 12 Setenlbro
1855. Dec. Cond. 1735, 19 Mal ço 1856
(Jorn. 87) i de seguro de vida T?'(/nquilli
dade. Dec. EsLalo 1669, 7 'Novembro 1855·
PhUf'ol Awicola e Indllsl1'~al lta côl'ic. Dec.
Eslat. 167lt,10Nov mbro1855; Espel'ança
1Ifaranhellsc do Tabaco mallu(actll?·ado. Dec.
Es la l. 1675J 1á NovemlJl'o 1855; de seguros
marilimos c conlril o fogo PrOl idcncia na
.Bahia. nec. EstaLo 1688, 12 Dezembro
.1855; InrlusL1'ial Mlwanilensc para fabrico
de ahão, velas de slenrina, e purificação
de ole(ls ri . Dec. Esln I. 1693, 22 De7.em·
hro 1 55; cie seguros marilimos e lcrrestr'es.
Dec. 172h. 16 Fever iro 1850 (Jon!. 52).
EstaL. 12 Março 1855 (J01'11. (3); de refi
nação e di tillação r, preparaç~!1 Jc can'âo
animal. Dec. Est. 1771, 19 .1uoho 1856
(/01'11. '181); etc eslrada ue CanlagillJo. Dec.
EslaL. 180,1,23 Ag lo 1856 e art.llI, § 5
(lo,.,!. 2á1.); A,·chitectotlica. Dec. 1867. 17
Janeiro 1857 (Jorn. 33); Edificado1'a Doze
de Agosto. Dec. 1899 21 Fevereiro 1857
IJol·n. 57); sobre arrecadação do seIlo pela
divar as companhia. D c. 16119, 25 Julho
1857 (Jol·n. 208); de navcgação II vapor
entre o Rio de Janeiro e Caravellas com
escala pela 'ictoria. Dec. Cond. 2057, 19
Dezembro 18b7 (J01'1l. 359.)

REGULAME TOS de compilação dat ordenanças
da marinha. Dec. PJ. 27 Ago II.' 1817.
(CDU. Nab.)

de composição do gOI'erno com o exlioclo'
hanco do Brasil. Dec. Comp. 3 Abril 1835.

.d compras para armazens de lllHinha. Dec.
2 Abl'i11832. Av. 9 Selembro 1851 (Dim'.
S796).

de concessão de baldills dr ilh tla Madeira.
Av. 18 Setembro 1.811. ( olt. Nab.)

d~ conce'são de bra~õe', al'D~8' (,fficio,; me·
canicos da casa imperial. - Vid. asa 1111'

pel'ial. Dec. h99, 3. Jaoeiro 1847.

REGULAMENTOS de concessão de exlracção de
(llll'O. Dec. Cond. 16 Setembro i82&.
(foU. Nab.)

de con cessão ne passaporles. Dec. 2 Maio
1836. D c. 1530, 1531, 1. OJaneiro 1855.

de concessão de privilegios de invenção e dea-'
cobrimento. - Vid. Descoberta. Lei 28 Agosto
1830.

de concessão de pennas de agua na côrte.
Vid. Aguas. Reg. 39. o 15 Janeiro 1840.
Dec. 295, 17 Maio 1843.

de concessão de sesmarias. Alv. 25 Janeiro
1809; de sociedllde de mineracão. Dec. 12
Agoslo 1825. (Coll. Nab.) ,

a·~ concm'so ii cadeiras de curso jUl'j(lico. 
Vid. Cm'sos ditos. Dec. Inslr. 29Agosto 1831
(CDU. Nab.); para construcção de theatro.
Av. Prog. 12 Novembro 1857. (Jom.312.)

- d conhecimento do conlrabando cm /1a
granl . Ord. 89. 3 Outubro 1.8H.

de onselho de administração reHimenlal. 
Vid. COllselho dito. AlI'. 12 Março 1810.
Dec. 9 Dezembro 1833, ar!. li~ etc. Reg.
191.1 Julho 18h2 elc. Dec. 304, 2 Jnnho
1833 ele. Provo 3 Ootllhro 1843; do COll

sclho de admioistr[lcãu de fornecimento
de "iveres e fardame~to ao pessoal da ar
mada.-Virl. Conselho dito. Dec. 5lJ6, 31
Dezembro 18~7. Dec. 726, 9 Novembro
1 50 i de coo el110 adminislratil'o provi-
orio encarregado de fornecer fardamenlo

aos corpo do exercilo exislente em S. Pedro
do Sul. Dec. 1nslr. 732,15 Novembro 1850;
de conselhos adminislralivos para forneci·
menlo dos arsenaes de guerra. Dec. Reg.
1090, j li Dezembro :1852.

do ooselh05 de :)verigllaçflo. - Vicl. Clm. elite
dilo. Provo 26 Oulubro 1820 elc.

00 onselho criminal dos ~uardas IDl1nicipaes
permanenles da côrte.-Vid. GlLa1'das ditas.
l)ec. 191 1 Julho 18á2, art. 35, 65,68
a 97.
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REGULAMENTOS dos conselhos de disciplina
. a desertores. - Vid. Conselho dito. Dec. 16

Junho 1809. Gaal'das Nacionaes . Lei 18
A~oslo 1831, arls. 89 a 106 etc. Dec. 1335,
:18 Fevereiro 1855. GUa7'das Municipaes.
Dec. 22 Outubro 1831, arts. 20 a 25 etc.

de conselbos ecoDomicos nos corpou arregi
mentados. Dec. Reg. 1649, 6 Outubro 1855.

do conselho de estado. - Vid. COII$elltO dito.
Lei 234, 23 Novembro 18U, art. 8. Re~.

12á. 5 Fevereiro 1842. Dec. 222, 9 Setem
bro 18lt2. Dec. 5/,2. 3 Dezembro 184i.

do conselho da fazenda real. Alv. 28 Junho
1808.

dos conselhos geraes. - Vid. Conselho dito. Lei
27 Agosto 1828. Lei 15 Outubro 1827. Lei
1. Outubro '1828, arl. á6 elc. Res. 31 Ou
tubro 1831.

dos conselhos do governo de província.
Vid. Conselho dito. Lei 20 Outubro 1.823.
Lei 15 Outubro 1827. Lei 1.6 Selembro
1829,

de conselho de guena. - Vid. Conselho dito. I

Dec. 1.6 Junho 1809. Alv. 1.0 Rej:!;. 21 Fe
v~reiro 1816. arl. 3'1. Porl. 14 Fevereiro
1824 etc. Dec. 293, 8 Maio 1843, art. 2 etc.
Dec. 555.27 Jnlho 18lt8.

de conselhos de inquirição creados pela Lei
260., 1 Dezembro 1841. Dec. R~g. 1.631.
18 Agosto 1.855. Circo Reg. 285. 29 Selem
bro 1855.

de investigação. - Vid. Guardas mU1lICLpaes.
Dec. 191, i Julho 18á2. art. 68 a 97. Con
selho dito.' Provo 17 Agosto 18&3. Dec. 293,
8 Maio 18á3. Provo 5 Setembro 18&3. Res.
25. 0 20 Março 1844. Dec. 555, 27 Julho
18l18.

do conselho de justiça milital' no Maranhão.
Alv. 2& ~eveTeiro 1818. ((oll. Nab,)

REGULAMENTOS do conselho de ministros.
Vid. ConsBlho dito. Dec. 523.20 Julho 18~7.

do conselho navnl. Lei 874, 23 Agosto 1856.
(101'/1. 2lt5.)

du conselho de procuraciol'l:ls· gerae' das pro
vincias. Dec. 16 Feverell'o '1822. (CoU. Nab.)

do conselho supremo militar.- ido C()lmth~

dito. Alv. 1 Abril 18ü8. Dec. 20 Outubro
1809. Dec. 12 Novembro 1810. Dec. 21
Agosl.o '1820. Dec. 23 Julho 1821. Dec, 21
Fevel'eiro182á ele. Lei 13 Outubro 1827 ele.
Dec. 29 ovembro 1837. Dec. 126, 28 Ja
neiro 18/,2. Dec. Hll. 1 Julho 1842,
3rt. 85 ele. Dec. 1663, 24 Oulubro 1855.
Dec. 1830 8 Outubro 1856. (Jom. 281).
Dec. 1822, 7 Fevereiro 1857. (101''1\. áO.)

de conserv~ção da mobilia e ouLr05 objectos
pertencentes aos palacios das presidencias.
Av. tá.·, 19 Janeiro 1853.

de conservacão de navios da armada nacional.
- Vicl, .i1'111ada. ReJ:!;. 12 Agosto 1808 elc,
PI. 28 Janeiro 1811 etc. Av. 5á, 28 Maio
18á5; e mais Dec. 11 á1. 11 Abril 1853.

de conservatorias de commercio. Dec. 1697.
26 Dezembro 1856.

do conservatorio de mU3ica.-Vid. COllsel'va
tOl'io. Dec. A96, 21 Janeiro 18á7. Dec. PI.
1.542, 2:~ Janeiro 1655. 1553, iO Feve
reiro 1855,

do conservatorio dramatico. - Vicl. COIlJervet
torio. Av. 10 Novembl'o 1843. (J01'n, 305.)
Dec. li25 19 Julho 1845.

de construcção de mercado na praça da Har
monia nu côrte. Dec. Cond. U88, 16 De
zembro 185[•.

de con ules e vice-consules bl'asileíro5. - Vid.
Consules. Av. 31 Outubro 1826. Dee. 2~

Dezembro 1828. Dec. 20 Dezembro 1831 .
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elr. Rpp;. 8 Feverf'iro 18~2 ele. Dee. 1f!
Ahril 1b3ú. Reg'. 13. o 12 Março 1838. Dec.
66.6 Mat'ço 18á1. 67, 6 Março 1841. ReI!.
620, 1LJllllh" 18.&7 e art. 79. Dee. 57ô, 1.1
Janeiro 18.&9.

REGULAMRNTOS de cOn5nles e~tr~n~elr()s.

Vid. COIl$ldl's. Dec. 481.24 Ol,lubro 1S~6.

nec, 855, 8 No\'embrn 1851. nee. 882,
p De1.(~lIlhro 185l. D c. 1062, 6 Novewh.ro
1852. Dee. H4~, 12 Abril 1853.

de con$nmo~ nas a1fllnnp~Il~. - Vid. ,Al(ande
gas. Reg. 22 J unllO l83(), art~.272 a 283 etc.;
e mai..; Dec. 589. 27 Fe\~weipo 1849. Ord.
íú, H) Março 18~2; dos consumos dos ar
tigos perleucenles ans C/lI'()O~, f()rlale1.a~,

ualPrills, e [i>rlilicaçóes. Av. 183, 10 Agoslo
f8b3.

da conlnlJiJid::tde do lbesouro, e lhesourarias,
e mnis reri\rLiç~e. de recebiUleoto e des
reza. por exerClClO e nfio por auno. Dec.
hi. 20 Fevereiro 1840. Inslr. em Ord. 222,
12 Junho 18áO. Ord. 70, 17 Junho 184~.

lflslr. m Ord. 92, 13 Novemblo 18á3.
IpsLr. em Ord. 262. 30 Dezembro 1850.

da cnntadorin ger~l de gUf'rra. Dec. ne~.

210, 3 Ago~Lo HWt Re~. 57á. 28 Aftosto
1850. Dec. ne~. í7S. 1õ Auril 1851. Dec.
902, 18 Janeiro 1852.

das contadorias do marinha.-Vid. Arsenlll de
m(Lrillha. Alv. 13 Maio 1808 ele. Provo 7
Julho 180~). Dcc. 11 Janeil'o 1834, arl. 3,
{) ele. Dec. 13 dilo. arl. 8 a 15 Alo. Dec. 5
Maiu 18.14. Ll'i 350. 17 Junho 18M). Dec.
.&36. 20u/uoro 1Há5. Dec. lt48, 19 Maio
184ô. Df'c. 489. 19 Dezombi'o 18á6. Dcc.
1395, 27 Maio 1.85~.

dn conladoria ~('ral da marinha.-Vid. A"se
unt de mal'Íl/lta. Dcc. 55. 13 Nnveml>l'o
j 'lIO. Dt'c. 110. 10 Dezemhro 18H. Lei
350. 17 Junho i8áõ. Oec. .&24, 12 J ulhll
1S~5. Dec. háS, 19 Maio 18!lG.

REGULAME~l'OS ela conL<l(loria gCT~l (le revísllo.
no Ihesourr. Pol'!. 5 ~anpirQ 183~. Heft. em
Ord. 213, 1 Abril 1840. lnslr.l'm Ord.
226. 30 Junho 18!l0. aller. CIO Ord. 281,
H Janeiro 18.H.· .

/

d:J conLadoria da inlendencia da policia ex-
lincLn. Av. PI. 23. annexo à Porl. 25 Ag<\s10
1825. (CoU. ]\'ub·.}

- de conl'arlorias de lhesouro! - Vid. l)ec. ~3

!lIllcito 1529.

de cnnladorias de thl'!nurarias. - Vid. Dcc.
e 1I1Sll·. 26 dbl·il1832.

de conl<ls da junla de fazpnda (lo Pernambuco.
Dec. luslr. 16 Novembro 1825. (CoU. Ntlb.)

d~ eonlinencias, bonrl1s mililares.-Vid. Con
tillellcias. Ord. 18 Abril 1808 ele. Res. 4
Abril J8lJ2 ele. Provo 8. -15 Fe\'el'eiro 18.&3.
Av. 1i. o 17 Fevereiro 18"7.

das conlas. Ord. 28 'Março 1856. (Jorn. 103.)

- do contrabando do páo brasil.- - Vid. Páo
bl'asil. Dee. 363. 20 J.ulho 18!l!l.

- do conlt'aclo da renda do imposLo de 400 r5. em
arroba de lahaco de rolo. Ros 1.- e Cood.
15 Maio 1813 (Coll. Na~.J; ~a contracto de
inlroducção de colonos chios no I mperio.
Av. Instr. 19 Janeiro 1855; dos contractos
onerosos das corporações regulares.---Vid.
Dec. 655.28 Novemb,'o 18!l9. ReI. 23 Ma"ço
em Av. S Abl'il1857 (Jorll. 105); das bases
dos conlraclos de colonisação. Av. COID

prom. 26 SeLembro 1.857. (Jom.278.)

de contrastes de ouro e praIa. - Vid. OOI1t!'aJ
leso Dec. ii OUlubro 1820.

do corpo diplomalico nacional. --. Vid. Lega.
ções. Drc. 15 Dp.zemhro 1828. 22 Dezembro
1628.23 dito: Dec. i4Abri11834. art. 22etc.
Dec. 14 Maio 1834 etc. I\e~. !l.·8 Janeiro
1838, art. 1,6. Dac. 65,66,6,7,6 Março 18.U.
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7!. 8 Ahril 18H. Ministros diplomaticos.
Dec. ! ·Maio 1S20. 6 Oetembro 1~22. Lei
ii1l!. 22 Agoslo 1851. Dec. 940, 9ll1, 20
Março 1852. g5h. 6 Ahri11852. {)~e.1216.

4 Ag-osto 1853. 1239. 30 Selembro 1853.
15~2, t7 Abri11S5~.

REGULAMENTOS do -corpo diplomalico estrnD
~eiro.-Viu. C,·edellciaes. Dec. Ai7, 8 Ou
tubro 18hG; e ilJill'ist,·os diplomaLi'cos. Dec.
855. 8 Novembro 1851.

do c'Qrpo tIe saude da fl'rmad.1. -Vid. Armada.
Dec. 2ll Oulubro 1833 emais Dec. 560. 15
Novembro 18!l8. 607,23 Abril Hi49. Dec. '
1'1. í39. 25 Novembro 1850. 783. 2h Abril
1851. Deli:..Pi. HlSl. 30 Setembro 1857.
(Jom. SOO.)

-- do corpo de sande do exercito.- Vid. Dec. 601,
19 Abril 18h9·. Dcc, Rpg. 763. 22 Fevereiro

, 1851. Dec. 800 A. 30 Junho 1-851. Dec.
803. 12 Julho 1851.. Circo 25.·.30 Jane~ro

1S5h. Dec. Reg. 1900. 7 Março 1857.
(Jorn. 75.)

- qo.. corpo ecc1esiastico do ex·l1rcito. Dec. Reg.
7ái. 2~ Dezembru 1850. Dec. 1826. i Ou
tubro 1856. (Jo1·n. 274.)

.- ~o corpo de· machinistas para os vapores da
'3Tmada. Dcc. Reg. 1945, U Julu() 1857.
(Iorn. 267.)

do ébrpo' de offi'ciaes de .fazenda do armada.
Dee. PI. 1940. 30 Junho. 1857 e art. 26.
(Jom. 191.)

~ do corpo d-e operarios artistas do arsenal de
Fuerca da eô.. te. l!>ec. Reg. 600, 25 Março
1849.

-. do corpo de veteranos. Dec. PI. 11 Dezembro
1815.

- de correcção das presos de presigan~a.~Vid.

Armada. Av. Inslr.ll.o 4 Outubro 1831.

nEGULAM~NTOS de correiç50 '<1a iuizes e dt
l'eilo. - Vid. !lego 120. 31 Janeiro 18&2,
art. 201 etc. Juiz de direito. D~c. ~3â. 2
Outubro 1.851.

do correio geral.-Vid. Correio dito. .Reg. 22
Novembro 1808. Dee. e Carl. nego e Re{!:ul.
2 ~ Setem uro 1817. nec. Reg. ó MarQo 18:HJ.
Dec. lá Maio 1829. Res. 7 Junho 1831. Dec.
Tab. 14 Novembro 183.&. Dec. Re~. 9 Se
tembro 1835. Dec. 32. 7 ~iarço 1839. Dec.
14 I, 10 Março 1842. Dec. 254. 255. 29
Novembro 1&h2. Dec. 296, lnslr. 19 Maio
18"3. Dec. 303, 2,Junho 1843. Oec. 314.
12 Julho 18"~. Dec. 3h1. 10 Fevereiro
18M. Oet. 399. 21 Dezembl'o 1844. Dec.
51h, 7 Junho lSIc7. Av. 1.5 Detembro 18ll7.
(Goz. Off. 189, vol. 2.) Dec. 577.1.7 Janeiro
18.49. Av.lnslr. 15 Maio '18.&9. (Diar. 8102.)
Av. 6 JUllbo i8.&9. (Diar. 8123.) Av. 8
Junho 1.849. (Diar. 8129.) Dec. 637,27 Se
lembro 18.&9 e art. 279. -Uec. 638. 28 Se
tembro 1Sá9.-Vid. mais Dec. 566,20 De
zel11b,·o 1848. Av. 223. 6 Selembro 18.49.
Av. Tab. 1 t3, 10 SelelDbro 1850. Av. Re!1í.
192, 30 Outubro 1850. Reg. 25 Novembro
1850. (Dia,'. 8574,) beco Reg. 787,.15 Maio
1851. Dec. 899. /, Janeiro 1852. Av. 61,
2L Fevereiro 1852. Dac. 15h6. 3 Fevereiro,
'L682, 28 Novembro, 169h, 2.& IDezembro
1855.

dos correios marílimos. -- Vid. Correio gtrol.
Dec. 5 Março 1829.

da corrcspondencia entre os PO!tos da ~uar

da nacional c de 1.' linha. Reg. 12.· 9 Março
1838.

de cor.retor~.-Vid. Corretor. Dec.417. 14
Junho 1845. Deo. Reg. 6.48. 10 No~elDbro

1849. Deo. 738. 25 Novembro 1850. ad. 18,
S3. Dec. Regiro. 80G. 26 Julho 1851. Dec.
1;07.808,27, 28 dilo. 865. 17 Novembro
1851. 952. 2 Abril 11851. 1573, 7 Março
1855. 1798, 7 Agosto 1856. (Jorn. 23~.)

Res. lJ Abril 18ú7. (Jom. 108.) Dec. 198{),
10 Outllbro ~857, (Jarn 291.)
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REGULAMENTOS do corso. - Vid. Corso. Alv. 6
Novembro 1810. A.lv. Regim. 30 Dezembro
1822.

REGULAMENTOS

Dec. 88, 18 Julho 1841. Dee. 9 Julho 18A2.
Dee. 414,14 Junho 1845 ete. Av. 4 Agosto
1847. Res. 608, 16 Agosto 1861. - Vid.
Regulamento's ,de Faculdades.

de c6rtes de madeiras. Oil'. 24 Outubro 1808
(CoU. Nab.); de páo brasil. Dec. Cood. 20
Outubro 1817. (Colt. cit.) Reg. em Ord. 5.',
H Janeiro 1842. Ord. 2h Outubro 18lt2
(Jorn. 303); de madeiras d coostrucção
naval. Av. Reg. 223, 29 Novembro 1854;
de córle de gado 110 matadouro publico da
côrte. Dec. Reg. 2046, 9 Dezembro 1857.
(Jorn. 355.)

de cumprimento de precatorias do juizo dos
feitos da côrle. - Vid. Ord. 20. o 26 Janeiro
18M.

do curso do ouro em pó. Alv. 1. Selembro
1808. (CoU. Nab.) Termo de 15 Março
1809 (CoU. cit.); de moedas. Dec. 487, 28
Novembro 1846•. 558, 25 Outubro 18b8.

de curllo de infanhria e cavallaria. Res. 634,
20 Setembro 1851. Dec. Reg. 953, 5 Abril
1t)52. - Vid. Regulamentos d' Escolas Mi
litare3.

de curso de chimica pratica e theorica, ma
lbemaliea elementar, e desenho linear na
cÔrle.-Vid. Curso. Res. bOO, 5 Setembro
18M.

- cio curso de cirurgia 00 hospital da marinha
da côrte. Vid. Cltrso. Dec. 1 Abril 1813.

- de cursos de scieneias jurídicas e soei ..es.
Vid. Cltrsos ditos. Estat. 2 Março 1825 etc.
Lei ti A~osto 1827. Der.. 5 Novembro 1828.
Dec. 2.' 8 Novembro 1.828. Av. 10 Marco
1830. Av. 21 Julho 1830 ele. Res. 7 Deze~
bro 1830. Dec. 29 \ooslo 1831. Res. Estat.
7 ovemhro 1. 31 et,·. Re~. 7 A.gosto 1832.
Res. da mesma data ele. Res. 3ll.16 Se·
tembro ~834. Res. 13. 0 24 Agosto 1835. Âv.
13 ovembro 1836. Res. 42, 19 Agosto
1837. Res. 43 19 Agoslo 1837. Res. 14.'
27 Junho 1838. Av. 22 Dezembro 1840 ele.

REGULAMENTOS de custas. - Vid. Oonfrm·i(ls.
Provo 30 Janeiro 1806 etc. Castas. Lei 20
Dezembro ele. Emolumentos. Res. 13 Ou
tubro 1832. Dee. !J47,1.9 Maio 184~, art. 6.
S8 ; e mais Res. 604, 3 Julho 1.851, art. 1,
S 1. Dec. 1569, 3 Março 1855. (Jorn. 64.)

dos damnos nas alfandegas.-Vid. Alfandegas.
Dec. 590, 27 Fevereiro 1849 e mais Dec.
690, 14 Agosto 1850.

da decima ur'bana. - Vid. Decima. Alv. 27
Junho 1808. Alv. 3 Junho U~09. Alv. 3 De
zembro 1810. Lei 27 Agosto 1830. Reg. 7
Outubro 1.831. Reg. 6 Dezembro 1834. Reg.
22 Janeiro 1836. Dec. Re~. 152, ,1'6 Abril
1842. Dec. 409, l~ Juoho :1.8/,5., Dec. 1572,
26 Abril 1856. (Jom. 116.)

«
da decima addicional das COI'pol'ações de mão

morta. - Vid. Decima. Dec. 7 Novembro
1831. Reg. 6 Dezembro 1S33â. Dec. 152,
16 Abril 18.42. Dec. 409~, 4ju~ho 1845. -

;.. ,

- da decima além da dema~cáção.- Vid. Deci
ma. Res. 23 Oulubro 1832. Reg. 6 Dezem
bro 1834. Ord. 2L o 24 Janeiro fl838. Dec.
152,1.6 Abril 'J842.áO,g, 4.Junbo 1845.

- de decisão de suspeições pelos vereadores de
camara.-Víd. Camaras: ,Dec;d!6. 0 1.5 Ja
neiro 1.839. Dec. 139, 3 Màrço 1.842.

de decisões de duvidas entre as partes e em
pregados das alfandegas. - Vid. Alfàndtl.
ga.f. Dec. Reg. 391, 17 Novembro 184.4.

dos delegados do physico-mól' do reino.·-Vid.
Delegados. Alv. Reg. 1.°22 Janeiro 1.810.

- dos delegados dos cornmissarios de policia.
Vid. Delegados. Provo 31 Outubro, Instr. A
Novembro 1825.
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REGULAMENTOS dos delegados dos JUIzes de
paz.-Vid. Delegados. Dec. 9.Julho 1831.
Dec. 14 .Junho 1831.

REGULAMENTOS de despacbantes.-Vid. f)e6

pachantes. Dec. 7.Junho 1809. Alfa71degas.
Dec. 362, 16 Junho 18áQ. Dec. Reg. 687,
27 Fevereiro 1849.

de desp~cho de ~enero de producçã'o nacional,
00 mercadorias já despachadns para con
sumo ele. Dec. 1833, 25 Outubro 1856.
(lorn. 2~9.)

de de,pacho de madllpolão e morim. Ord. 1.·
3 Janeiro 185[,.

de despac.hos de reexportação e baldeação.
Dec. 605,21 Abril 1849. Ord. 183, :lS Julho

18!J9.

- de despacho de mercadoria! estranp;eiras com
carla de guia. Dec. 675, á Jlllho 18M. Dec.
1209,25 Julho 1863.

- do d.espacho nas alfandegas em substituição
;la registo delle!l. Orno 12. 0 7 Fevereiro
1845.

1-
de departamentos militares no Rio Grande do

Sul. Av. Instr. 8 Março 18M.

dos delegados do chefe de policia.-Vid. De
legados. Lei 261, á Dezembro 1841, 3rt. 1
etc. Bep;. 120, 31 Janeiro 18á2, art. 77 ele.
Reg. 122, 2 Fevereiro 18Q2, art. 3 ele.
Dec. 584, 19 Fevereiro 18/,9.

do deposito publico no Rio de Janeiro.-Vid'
Deposito. Estatutos 8 Outubro 1.808. Reg
do marquez de Lavradio. Alv. 27 Março
1.811. Res. 13 Novembro 1827. Dec. 25
Abril 1.832. Dec. 9 Dezembro 1.83Q. Dec. 8
Janeiro 1835.

- das denuncias de (alsificação ele çaixas de as
sncar. - Vid. AS.fllCa1·. Alv..27 Fevereiro
1810.

do deposilo de fazendas nn ilha de S. Miguel
e oulros. - Vid. Deposito. AIv. 26 Outubro
181.0. Alv.,/, Fevereiro 1811. Peco Instr. {)
Janeiro 1826. (Coll. Nab.)

- de deposito de recrulas. - Vid. Deposito. Re~.

7 Agosto 18~0. Dec. 22 Fevereiro 1823.
Instr. 9 Janeiro 1.826. Dec. 25 Março 1825.
Dec.28 dito. Dec. 13 Ontubro 1837. Dec.
PJ. /,85, 26 Novembro 18á6. F01·dame.nto.~.

Qec. 5/'7, 8 Janeiro 1848.

de depositas publicas nas tbesourarias de pro
vincias. - Vid. Deposito. Ord. 131, 1 De·
zembro 1.845. Dec. 498, 22 Janeiro 18á7.
Ord.1LJ.o 1á Jnneiro 18M.

1-

do despacho li\'re de sobresnlenles para em
harcações do commercio. - Vid. ,A, lfande
gas. Rej?;. 3Q, 30 Março 1839. Dec. Reg.
382, 9 Outubro t 844-

dos despachos por factura nas alfllndegas.
Vid. Alfandegas. Dec. ReK. 688. 27 Fevereiro
18!J9. Dec. 619, 7 Julho 1849. Dec. Reg.
689, 30.Tulho 1850. Dec. 771. 28 Março
1851.

dos despachos lines e prohibidos nas alfan
degas. - Vid. ,A,lfandegas. Dec. Reg. 635,
28 Agoslo 18h9.

das despezas urgentes.-Vid'. De.'pezas. Dec.
158, 7 Maio 1842.

de desa pl'opl'iaçãe. - Vid. Desapropriação. Lei
9 Selembro 1826. Res. 353,1.2 Julbo 1&á5.
Dec. Conel. 6 Morço 18.&3. (Jonl. 76.) Dec.
1187, 4 Junho 1853. Res. 816, 10 J'ulbo
1855. Dec. Reg. 1664., 27 Outubro 1855.

de despezas para que liverem de sacaras COID

mandantes de navios de guerra surtos em
porlos estrangeiros, 00 de navios soltos.

ido Armada. Reg. 4. ··8 Janeiro 1838. Av.
265, ~8 orembro 18áO. Circo 9 Março
18~3 ele. Av. 17 Abril 1847.
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REG UL AMENTOS das despezas do laureto dl\ J u·
rujuba. na côrLe. Av. Inslr. 19 Julho 1851.
(Diar. 8760.~

de deslacamenlos da guarda nacional. Dec. PI.
15 Outubro 1837. Dec. 52, 8 OUlubro
1840. Reg. 106, 7 Dezembro 18[1,1.. Dec.
PI. 107. Dec. 108, 109. 9 dito. 383,16
Outubro, 387, 9 Novembro 1844.

de dias fe.riados em repartiç.ões. - Vid. Dias
Av. 9 Janeiro 1813. A'I. 15. 0 22 Jullio
1831 elc. Dec. 14.2, 12 Março 1842 etc.
Av. 5 Abril 1843 etc. A.v. 1.1 Dezembro
t8ld etc, Dec. Tub. 740. 28 Novemuro
1850. Dec. 1285, 30 NovernbrQ 1853; de
~rande gala. f/erb. cito Dec. 23 Maio
1817 etc. Av. 17 Agosto 1820 etc. Dec.
Tab. 21 Dezembro 1822 etc. Pa.r!;. L" 3
Janeiro 1824. Porto 1 Ouluuro 18'24. elc.
Porto 25 Ago~lo 1825. Lei 26 A~osto

1826 etc. Dec. h14, 14 Junho 184::f.
Dec. 522. h Julho 18lí7. Dec. 615, 15
Junho 1'8k9. Dec. 674.. 15 Junho 1850;
de festividade nacional. Res. 29 Outubro
1823 elc. Res. 12 Agoslo 1831 etc. Res.
501, 19 Agosto 1848; de dias com memo
raveis com 110nras lunebres. Pel'b. cito Dec.
22&, 2.& Setembro 1842 ele:

de dinheiros de orphãos a juro nos cofres pu
blicos. - Vid. Bens de defuntos. etc. Ord. 57,
12 M~Q 1842.

de diques.-Vid. Diques. Res. 344. 5 Abril
184.5.

da direeçàó de pre til'o ele. no acto da coroa
çiio do Sr. D. Pedro II. ProH1'. de 1841
(Jorn. 102); do baptismo da princeza a Sra.
D. Isa~ el Cbrislinn. r"o~r. 1ó Novembro
1846 (Gaz. OfT. 66, vol. i); no do deposito
do principeimperial o Sr. D. Affonso. Progr.
13 Junho 184.7· (Gaz. Of{. 31" tOlo 2); no
do bapli m da sereníssima princeza reCE'm
110 cido, Pro~r. 13 Agosto 184.7 (Gaz. Of{.
90, l'ol. 2); no do deposito do principe
imperial o Sr. D. Pedro. Av. 10 Janeiro
1.8óO. (Dim·. 8299.) Progr. 11. Janeiro 1850

(D.iar. 6298); de direcção de requerimen
tos de partes e corre&pondencia offieial ás
secreLarias d'esladtl, expedição de despa
chos e remessa de diplomas. Dec. 632. 27
Agoslo 18lt9. Dec. 673, 15 Junho 1650.

REGULAMENTOS' da directoria geral dfls rennas
pubJica-s dQ lhesollro nacional. Uec. Reg.
22 Abril 1857e art. 7, S2. (lorn •. 129.)

de direitos novos e velhos e de chancellaria.
- Vid. Novos etc. Dec.19 Jnlho 18~0. Chan
ceilal'ia. Dec. 25 Janeiro 183-2-. nec. 6 De
zembro 1834. Lei 60, 20 OutllDro 1838,
8rt. 1 t e Tab. Lei 24~. 30 Novembro 1841,
art. 2ft e Tab.; de direitos differenciaes.
Dec. 536, 1 Oulnh1!o 1847. Dec. 608, 4
Maio 18!J9; dos direitos parochiaes e emo
lumenlos ccclesiasticos no bispado de Per
oamLlUco. Res. 689, 27 Julho 1t8li9; dos
di'Fe'tos e van~agens dos cidadães flutura
lisa dos. Av. 29 Outubro 1.845. (Jorn., 24 de
185.6:.)

de disciplina do exercito. - Vid. Av. iS MarfO
1812.

me distinclivos. ho.nol'ilfico's a- omaines portll
guezes e outpos aTliados.-Vid•• Distinctivo$.
Oec. 28 Junho 18].6; das delegados e snb.
delegados. Dec. 584, 19 Fevereiro 1849;
para as pessoas notaveis por serviços extraor
dinallfos p.restados á humanidade. Dec. lastr.
1579, 14 Março 1855.

de distribuição de medalhas de distincção.
Dec. RegulaçãO' 31 J aLleiro 18:!3. (CoU.
Nab.) Dec. lnstr. 1. 0, 2.°, 20 Outubro 182ft;
de armamenlo, petrechos e ulensis ao exer
cilo etc. - Vid. Tab. 3 Setembro 1824 anne%"a
á.PQ1·t. 31l'ove'lllbro 1'825. Dec. Tab. 547, 8
Janeiro 1848l Dec. 1332(, 18 Fevereiro
1854; de credito. Dec. 59, 1 laneil'o 18hl;
dos aelos do poder le~islalivo e executivo.
Reg. 1.° 1 Janeiro 1838. Dec. 252, 28 No
vembro 18ft2; dos missionarios capuchi
nhos pelas provincias. Dec. 373, 30 Julho
1844; do producto do contrabando appre
bendido paI' e~nbarcações de guerra. Dec.

,



REGULAMENTOS

( 465 )

REGULAMENTOS

509, 10 Março 181,7; do combuslivel para
servico da cozinha a borrlo dos navios da
arrn~da. Av. Tab. 213, 29 Setembro 1853;
de creditas. - Vld. Credito. Dec. 178, 30
Maio 1842.

REGULA MENTOS de districlos eleitoraes. B.es .671,
13 Selembro 1852; 807 A, 9 Junho 1855;
1767, 16 Junho 1~56 (lol'n. 281); 1787,16
Julbo 1856 (10m. Suppl. 222); 1789,22 dilo
(Jom. 220); 1790,22 dito (J01"11. SlIppl. 222);
17!H,26dilo lJom. 220); 179~, 26ditu(,J01'/1.
265); 1793, 30 dilo (10m. 242); 1794,
30 dilo (Jom. 240) ; 1.795 , 30 dilo (J0"/1.

cit.); 1796, 1797, 1 Agoslo' 1856 (,Jorn.
240) ; 1801, 7 dito (10m. 236) ; 1803, 19
dilO (lorn. 260); 1807, 20 dilo (Jorn.
265); 1808, 20 dito (,Jorn. 260); 1811 ,
23 dilo (10m. cit.); 1812,23 <tito (10m.
239); 1814, 27 dito (10m. 265); Hll~,

6 Satembro 1856 (10m. 281); 1822, 17
dito (10m. 273) ; 1828, 1 Oulubro 1856
(Jorn. 275).

- das dividas de exercicios findos.-Vid. Dividas.
Ord. 213, 15 Abril 1840. Circo 9.' 6 Julho
1847,

...:... da divisão das comarcas. Res. 559, 28 Junho
1850.

da dizima da chancelJaria.-Vid. ChanceUaria.
. Dec. 1ft Fevereiro 1832. Reg. 14 Setembro

1833. Dec. 6 Dezembro 1834. Dec. 31
A~o~to 1836. Dec. 29 Novembro 1836. Dec.
150, 9 Abril 18li2 ; 230,22 Oulubru 1842;
2 Dec. 13 Marco IBM annex. á Ord. 111,
27 Abril 1849;',413, 10 Junho 18li5; Ord.
215, 21 Novembro 185á.

- da duração, preços, qualidades de artigos de
armamento, equipamento, arreios, farda·
mentos e mais objectos para o exercito e
fortalezas. - Vid. Regulamentos de distri
buição etc. ; de duração e valor das cavalga
duras de pessoas e beslas de bagagem dos
officiaes do exercito, e quanlias destinadas

iV

para sna remonta.- Vid. Dec. 1878, 31 Ja
neil'o 1857.

REGULAMENTOS de economia no pessoaLe ma
terial das forlificacões. Av. 2!l Dez.embrct
1831. (Diar. Gov: 12, vol. 19.)

de eITeclividade do privilegio da impressão das
leis ele. pela typo~raphia nacional. Reg.
em Ord. 27.· 12 Março 1816.

de eleições. Dec. 2.· Inslr. 7 Março 1821.
(CoU. Nab.) Dec. 16 Fevp.reiro 1822. Instr.
19 Junbo 1822. (CoU. Nab.) Dec. lastr. 26
Marco 1824. Res. 29 Jolho·1828. Dec. 6
Nov~mbro 1828. (CoU. Nab.) Dec. lnslr.
1 Dezpmbro 1828. Lei 14 Junho 1831. Lei
16.- 12 Agoslo 1834. Dec. lnslr. 157, .4
Maio 1842. Lei 3~7, 19 A~osto 18á6. Dec.
li80, 2.4 Outobro 1846. Dec. li8á, 25 No~

vembro dito. Dec. Re~. 500, 16 Fevereiro
1847, Dec. 503, 504, 20 dilo. 511,
18 Marco dito. 583, 18 Fevereiro 1849.
Av.lustr. 168, 28 Junho dilo. Dp.c. 696,
5 Sp.te111bro 1850. Res. 842. 19 Selembro
1.855. Dec. 1812, 23 Agosto 1856. - Vid.
Regulamentos de dist1·ictos.

de emancipação de africanos livres. - Vid,
Dac. 1303, 28 Dezembro 1853.

- de embarcações desarmadas. - Vid. Regula
mentos de consCTL'ação: sobre embarcações
de caholagem que despachando simulada
mente para dentro do imperio seguem para
o estrangeiro. Ord. 127, 25 Novembro
1842; das embarcações empregadas no ser~

viço da alfandega da côrle. Av. lnstr. 9
Fevereiro 1847 (Ga:::. 0ll. 142, vol. 1); de
embandeiramento das da armada nos dias
de salvas. - Vid. Bandeiras. Av. 15 Janeiro
18á8.

de embargos a sentenças nos proprios autos.
Dec. 29 Novembro 1837. Dec. 63, 4 Março
18á1.

de .embarrilamento de polvora da fabrica dll

6'
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Estrella na côrte, e remessa das amostras
para exameácommissão de melhoramentos.
- Vid. Av. 322, 17 Setembro 1857.

REGULAMENTOS dos emolumentos da iotenden·
cia, contadoria e almoxarifado da marinha.
- Vid. A"senal de Mm·inha. Provo e Reg. 7
Julho 1809 (Gatt. Nab.); consulares.- Vid.
Consules. Reg. 13.· 12 Março 1838; dos das
buscas que fizerem ás secretarias das ca
maras municipaes. Dec. 7h.5, 18 Dezem
bro 1850.

- de emprazatnento de baldios. Alv. 18 Setem
bro 1811. {Cott. Nab.)

dos empregados dispensados de attestações
para receberem vencimentos. Dec. 2 Março
183ft

dos empregos honorificas' da casa imperial.
Dec. óh.5, 23 Dezembro 1847.

dá empreza da limpeza da cidade tio Rio de
Janeiro. Cond. 1.7 Setembro 1846 (Gaz.
On. 29, vol. 1); da empreza do ll:iealro de
S. Pedro de Alcantara na côrte. Dec. lnstr.
1307, 30 Dezembro 1853; da empreza lit
leraria Dous de Dezemhro. Dee. Estat.
1.610, 23 Maio 1855; da empreza do Dim'io
do Rio de Janeiro. Dec. Estat. 1617, 1.3
Junho 1855; da empreza do calçamento
das ruas da côrte. Instr. ilL Junho 1856
(Jorn. 192); da em preza de conslrucção de
um cáes com rua desde a praça da Gloria
até o lnrgo da Lapa na côrte. - Vid. Dec.
Cen/d. 2062, 23 Dezembro 1857.

- de emprestimo. Dec. Cond. 30 Julho 1822.
(Coll. Nab.)

de encanamento de aguas potaveis oa côrle.
ido .A.guas. Det:. Reg. 1 Dezembro 1836 elc.

da enfermaria mililar na cidade do De'lerro
em Santa Catharina. Dec. Reg. 385, 20
Outubro 18h.h.. Dec. 198, 1h. Junho '1853;

da enfermaria dos aprendizes ~arinheiros

no Pará. Av. Instr. 150,21 Abril 1857.

.
REGULAMENTOS de éngajáfllenlo Vara o exer

cito c arm3da. - Vid. Regulaméntos de re
"'utamento.

do engenheiro militar das obras da repartição
da marinha.Dec. Instr. á61. 31 Julho 1846.
Dec. 1050 113 Outubro 1.852. Av. 22h., 29
Novembro 1.85á.

- de ensino dos aspirantes a g<{]ardas marinilas.
Av. Ins(r. 41.2,16 Dezembro 1856.

uos enterros na côrte. Dec. Reg. 796,1.h. Junho
1851. Dec. Tab. 901, 16 Janeiro 1852. Res.
775,2 Setembro 1854. Dec. Reg. 1557, 17
Fevereiro 1855. Dec. 1567, 24 dito. Dec.
1576,10 Marco 1855. Dec, 1946, 15 Julho
1857. '

- de entrada e sahida de estrangeiros no im
perio. Dec. 2 Dezembro 1820. (Golt. Nab.)
Dec. 2 Maio 1836. Dec. 1531, 10 Janeiro
1855.

de enlrancias de comarcas. - Vid. Cornal'cas.

da enlrega dos dinheiros de orphã'os arreca
dados por collectores e administra dores de
mesas de rendas. Circo Instr. 1.18, 30 Abril
1855.

elo erario regia. Alv. 27 Junho 1808.

de erecção de provincia. Av. 29 Selembro
1851. (Dim.. 8812).

das escolas de medicina. Cart. Lei 3 Outubro
1832. Av. Re~. 237. 16 Dezembro 1850.
Av. 7 Março 1837. Res. 608, 1ê Agosto
1.851; -de 1. as letras a bordo do§ nâvios da
armadá. Vid. Â1'mada. Av: 2-2 Outubro
1833. Dec. 24 dito; das 1.... l"etras d'à 'Côrte
e município. Dec. e Provido 15 Março 1.836;
de agricultura theorica e pratica nâ fuzenda
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nacional da Lagôa de Rodrigo de Freitas.
Reg. 15. 0 1 Abril 1838; da escola militar
na côrte. Dec. Prop. 25.° 14 Jaoeiro, Reg.
29. o 22 Fevereiro 1839. Dec. Estat. 9 Marco
18á2. Dec. Eslat. '&Oá, 1. Março 18,15. De~.
Reg. 476.29 Setembro t8á6. Dec. 553,4
Abril 18á8 ,15M, 23 Janeiro 1855, 1760,
7 Maio 1856. (Jm·n. t37.) Lei 862, 30 Julho
1856, art. 5, S 3 Av. Inst.. 25 Fevereiro
1858 (Jom . .&5.) Progr. 28 Março 1858
(J01"l1. Suppl. 123.) Av. Inst. 29 dito

(Jor·n. 87.) Progr. 1 Abril 1858 (Jorn. 113);
- da escola secundaria de exercicios praLi
cos de arlilharia e outras armas para o corpo
de fuzileiros navaes. Dec. Reg. 713, 18 Ou
tubro 1850; - das escolas elementares dos
corpos do exercito. Âv. Reg. 156. 1.7 Agosto
18M.. e art. 113. Instr. 16 Abril 1355. (Jom.
138.) Circo 1tJ4, 27 Junho 1855, art. 3; 
da escola de applicaçã0 do exercito. Dec. ,
Reg. 1536, 23.Janeiro 1855. Av . .&32, 29
Dezembro 1856. Av. 30 dito. (Jorn. 2 de
1857.) Av. 2°. 2 Janeiro 1857. Dec. Reg.
214.6. 1 Março 1858 (Jom. M.) Progr. 28
Março 1858 (Jm·n. Suppl. 123.) Av. Progr.
1 Abril 1858 (Im·n. 113):-· das escolas pu
blicas de instrucção primllria na côrle. Porto
Regim. 317, 20 Outubro 1855;- da escola
de marinha. Lei 862, 30 Julho 1856, art.
5, S 3. Dec. Reg. 2-163, 1 Maio 1858
(Jo1·n.161.)

REG ULAMENTOS sobre os escravos que túmárão
armas na rebellião de S. Pedro do Sul. Av.
19 Novembrp 1838. (J01'l1. 73.) Dec. á2;,
26 Julho 1.8á5 ;- dos escravos demorados
na casa de correcção da corte. Dec. 1896,
14 Fevereiro !1857.

de escripturação e arrecadação de fazenda do
hospilal militar da côrle. Inslr. 31 Dezem
bro 1823 annexas á Parlo 1. a 2á Fevereiro
182á (Coll. Nab.); de escripturação dos tra
piches da ciclade do Rio de Janeiro. Instr.
á Março 1830. (CoU. Nab.) Ord. 2lJ.° 29
Janeiro 1838: dos livros mpst1'es dos corpos
de 1.- linha. Dec. Inst. 6 Dezembro 1831,
Circo lnstr. 258, 12 Se:lem) 1'0 1855. Cirr..
18 .Janeiro 1856 (Jorl1. 25); do livro de
l'egistro de letras apagar, no lhesouro pu-

blico nacional. Ord. 143. 18 Março 1839 ;
da escripturação por exereicio e não por
anno, no lhesouro e thesourarias. Dec. !li,
20 Fevereiro 18áO; do livro auxiliar do ven
cimento de letras a receber. Ord. e Instr.
229, 1 Julho 18áO; do livro mestre de ma
lricula de todos os officiaes do exercito t na

( secretaria da guerra. Dec. Inst. 72, 3 Abril
18ú.1; das rendas applicadasá amortisação do
papel e caução de 1 semestre de,juros e amor
lisacão em Londres. Ord. 97, 30 Novembro
1843 ; das despezas da repartição da mari
nha na provincia de S. Pedra do Sul. Av.
e Instr. 83, 30 Março 18lJ.9; das alfandel?;as
do Imperio. Dec. 671, 211 Março '1.850; dos
livros mestres dos corpos de guardas nacio
naes. Dec. 833, 1 Outubro 1.851; das offi.
cinas do arsenal de guerra da côrte. Av. e
Mod. 157, 17 Agosto 1.S5á; dos assenta
mentos de praça dos cavallos dos corpos de
cavallaria e artilharia. Av. 391, 2.& Dezem
bro 1855.

REGULAMENTOS de espingardeiros contradados
para S. Paulo. Av. e Cond. 28 Março 1820.
(CoU. Nab.)

da esquadra que foi cruzar no estreito. Ord.
l,n 2." 12 Janeiro 1809. (ColL. Nab.)

- de estabelecimento de correios entre a côrte e
Morro Queimado. Reg. 3 Av. 2!l Janeiro
1820 annex. á Porto L" 5 Abri11824. (CoU.
Nab.) .

das estações navaes. Dec. 326, 2 Outubro
18á3. Dec. 475, 23 Setembro 18.&6. Dec.
1061, 3 Novembro 1852; de estações pu
hlicas regulão os depositos nestas feitos.
Cod. Com. art. 285; de estações fiscaes
lias fronteiras do Uruguay e Jaguarão. Dec.
HáO, 11 Abril 1853.

de estatistica financeira. Dec. Rc~. 361, 15
Junho 18lJ.á. Circo e Model. 113, 23 Abril
1855.

da estrada entre Malto-Grosso e S. Paulo.
Av. 31 Janeiro 1848 (Diar. 8008); da es-

59'"
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trada de ferro da côrte a S. Paulo e Minas.
Res. 6á I, 26 Junho 1852: conlraclo de 10
Maio 1850, arts. 36, 39 a !ll annex. ao
Dec. 1M)8, 9 Maio 1855; da lhcalisação da
6Pgurança, conservnçi\o e policia das es
tradas de ferro em virlude da Res. 6á1 cito
Dec.1930, 26 Abril 1857. (Jm·n. 305) ; da
flstrnda de ferro de Pernambuco. Dec. Tab.
201ft, 7 Novembro 1857; de Pedro II. Dec.
2023, 1lJ. Novembro 1857. - Vid. mais
Jorn. 115 de 1858. Conlr. 20 Abril 1858.
Der:. Esti1L 2175, 19 ~1aio 1858 (./m'n. 167.)
Cnolr. 19 Maio dito (Jom. 201.) Decr. 2251,
18 Setembro dito (JOI'11. 301.) Av. 2 No
vembro di lo (Jorll. 303.)

REGULAMENTOS de elnpe dinria dos oUiciaes do
exercilo em exercicio de fuocções elc. Dee.
Tab. 1877, 31 Janeiro 1857 (J07·n. 37);
dos colones que vão habilar a coloDia ·de
Sanla Maria. Av. Tab. 85, 9 Março 1857.

REGULAMENTOS

Dec. Instr. 13 Dezembro 1832; de execução
d:l L. 261, 3 Dezembro 18~1. Dec. Reg.
120, 31 .Janeiro 18lJ2. Reg. 122. 2 Feve
reiro 1842. Reg. U3. 15 Março 181,2. Dee.
276, 2ft Março 18ú=3. Dec. 278, 1. Abril
181,3. Dec. 428',31 Julho 18/,5. Dec.651,
2á Novembro 1849. Dee. 1010, 8 Julho
1852. Dec. 1531. 10 Janeiro 1855; para
execucão da lei do orçamento. 19 Re~. 9
Se lembro 18lJ2 (10m. 251,253, 255, 256,
260); de execução da L. 9 Dezembro 1830
e aI t. ftft. L. 369, 18 Selembro 18.&5.
Dec. 65ó. 28 Novembro 18/i9; de execução
de providencias decretadas pelas leis que re
~em a admini tração da fazenda nacional elc.
Dec. 657, 5 Dezembro 18ún; de execução
do Cod. Com. V. Cod. cil. art. 27. Dec.
737,25 Novembro 1850 e Dec. 738, idem,
ar!. 19 S 1, 31 S 8, 12. Dec. 916, 2/,
Fevereiro 1852; para execução da L. ú.·
10 Junho 1835. Dec. 1310,2 Janeiro 185ú.

de exame de mac1Jinistas empregados nas
barcas de vapor. Dec. 423,27 Junho 18ft5.
Dec. Re~. 132!l, 5 Fevereiro 1854. Dec.
Inslr. 155ft, 10 Fevereiro 1855; de exames
preparalorios na escola de mediciná da
côrte. Av. Reg. 237, 10 Dez.embro 1850;
de exames e concursos para lUPiares do tbe
souro e lhesonrarins. Ci.,c. 22. 0 27 Abril
1843. Dec. Inslr. iM, 18 Dezembro 1850;
de exame de suillciencia, de guardas-mari
nhas, sobre pralica e manobra, e arlilharia
naval, para serem promovidos a 2. o. tenen
leso Dec. Inslr. 88ft, 10 Dezembro 1851,
de veslorias das barcas de vapor. Dec. ReI!:.
1324, 5 Fevereiro 1854. Dec. Inslr. 155ft;
10 Fevereiro 1855; dos exameS para classi
ficação e aecesso das praças de imperiaes
marinheiros. A\'. Inslr. 170

, 1.5 Janeiro
1 55; para classificação e aceesso das pra
ças de marinhagem a bordo dos navios
armados e Iranspodes de guerra. Av. Inslr.
18. o 15 Janeiro 1855; de exame das rela
ções dos fornecedore das diversa reparli
ç"es do Estado. Ord. 41 26 Janeiro 1855;
dt' exame de polvora manipulada na f.,briea
da Eslrella. Av. 305, 5 Se lembro 18;;7.

de execução elo codigo do processo criminal.

REGULAMENTOS de exempções e attribuiçues
dos agentes consulares estrangeiros no im
perio. Dec. Reg. 855, 8 Novembro 1851 ;
de exempções de direitos em alfandeg3s.
Dee. lJ.77, 8 Outubro 1846. Dec. 526, 28
Julho 1847. Dec. 2022,1'1 Novembro 1857;
2072. 9 Janeiro 1858 (Jom. 1ft.) - Vid.
Regulamentos de exempções.

de exercicios praticas de alumnos da escola
militar. Av. 9 Novembro 18lJ.1. (Jorn.292.)
Av. 3 Dezembro 1844. (Jom. 332.)

de exoneração de obrigação de donativos para
~uerra, em S. Pedro do Sul. Dec. 6 Outu
bro 1835.

de expedição das ordens do thesouro publico
fixando despezas geraes. Dec. Reg. 178,
30 Maio 18lJ2; çle expedição dos despachos
de nomeação e provimenlo dos officiaes me
canicns e honorificos da casa imperial. Dec.
565, 23 Dezembro 18ft7. Dec. lJ.99, 31 Ja
neiro 18lJ.9; de expedição de requeri"men
tos de partes e correspondencia omeial de
qllaesquer autoridades ou repartições ás se-
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cretarias de estado. e dos despachos e
diplomas. Dec. 632. 27 Agosto 1.849.

REGULAMENTOS do expediente das~ capatazias
da alrande~a. Ord. 48,1.4 Marco 1838. V.
Rpg. de cl~patazias; do expedie~te da con
tabilidade dos impostos arrecadados pela
recebedoria do município da corLe. Ord.
156, 28 Abril 1.856.

de exploração de minas de ouro de Malta Gros
so, no rio Paraguay, ele. Dec. Cond. 796,
7 Junho 1851; dos mineraes existen tes no
Rio Grande ou Araguaya. Dec. Cond. 887,
18 Dezembro 1851; do Rio de S. Francisco.
Av. 29 Janeiro 1852. (Dim·. 8915.)

de f'xtiocção de incendios. - Vid. Dec. Reg.
1775, 2 Julho 1856 - Reg'damentos de sig
naes e SOCC01·ros.

de extracção de diamantes. V. Diamantes. Dec.
Inslr. 14. Setembro 1816. (CoU. l\ c,b.) Res.
25 Oulubro 1832, ele. Ord. 19 Novembro
1833, ele. Res. 37li, 2li Setembro 18li5
etc. Dec. 5.&3, 5 Dezembro 184.7; de ex
tracção de loterias na côrte. Ord. 295,
1 Abril 1841. Dec. pJ. 92, 11. Agosto 1841.
Dec. 357, 27 Abril 18.44. Av. Tab. 19
Agosto 1.867. (Gaz. Off. 94., v. 2.) Dec.1727,
20 Fevereiro 1856; de extraccão de senten
ças da relação da côrte. Port. 'do presidente
da mesma 20 OuLubro 1846. (Gaz. Off. 1.8,
v. 1.)

- sobre :extravio de dizimas. V. Regulamento de
Impostos.

da fabrica da lapidação de diamantes. Dec.
Inslr. 8 Junho 1812 e anDex. Dec. 24. No·
vembro 1815 (CoU. Nab.); da fllbrica da
polvora da EstreUa na côrLe. Reg. 3. 0 21
Fevereiro 1.832. Dec. Reg. 11 Novembro
1833. Reg. 46. 26 Março 18liO. Dec. Inst.
375, 3 Agosto 1846. Av. Reg. 166. 29 No
vembro 18li7. Av. Inst. 121, 5 Maio 1855.
Dec. Rc~. 1709, 29 Dezembro 1855. Av.
322, 17 Se lembro 1857. Av. Inst. 29 dito
(Jum. 282.) 2 Av., 13 Outubro 1857. (Jom.

SlIppl. 292) ; da fabrica normal de produc
tos chimicos na côrte. - Vid. Res. liOO, 6
Setembro 18.&6; de fabricas de tecidos de aI·
godão. no imperio. Dec. Reg. MM, 13 Ja
neiro 1847; da fabrica de pannos de gomma

. elastica. Dec. 698, 12 Setembro 1850; de
fabricas nacionaes. Dec. 706, 8 OULubro
1850.

REGULAMENTOS das faculdades de direito. Res.
608,16 AgosLo 1851. Dec. Estat. 1136, 30
Marco 1.853. Res. 714, 19 Setembro 1853.
Dec: Estal. 138u. 28 Abri11856. Dec. Reg.
1568, 2h Fevereiro 1.855. Inst.12 Maio 1856.
(Rel.ITrip.1856,p.263.) Av.l°, óMai01857,
Dec. 1096, 1á Outubro 1.857; das faculda
des de medicina. Av. Reg. 14.2, 2ft Maio
18ú9. Res. 608, 16 Agosto 1851.. Dec. Estat.
1169, 7 Maio 1853. Res. '71.4, 19 Selembro
1853. Instr. 12 Dezembro 1856. (Diar. 3ltO.)
Dec. EsLal. 1387,28 Abri11854. Dec. e Tab.
1.497,23 Dezembro 1854. Av. 155, 19 Ju
nho 1855. Dec. 1623, 30 Junho 1.855.
Inst. 12 Milio 1856. (Rel. Imp. 1856, pago
263.) Dec. Reg. 1764,14 Maio 18li7. 6 De
zembro 1856.

dos favores á construcção de embarcações na
cionaes. - Vid. OnL. Inst. 59, 25 Junho
1846.

da fazenda da Lagôa de Rodrigo de Freilas.
Iost. 12 Outubro 1808 (CoU. Nab.); da
fazenda nacion.al. Reg. de arrematação de
ramos de renda publica. Dec. 1116, 13 J u
nho 18.&5.

de feira no engenho Aramary na Babia. Dec.
artigos 9 Agosto 1819 (CoU. Nab.) j nos
campos de Sant'Anna c S. ChrisLovão. Provo
.& Janeiro 1822. (CoU. cit.)

fiscaes soITrerão:alterações. - Vid. Dec.1385J

26 Abril 185.& ; da eslrada de feno de Pe
d1'0 II. - V. Cont1-acto 10 annex. ao Dec.
Estaf. 1.399, 9 Maio 1855,art.11;fiscaes de
na,'egação do Paraná, Urugu~y e Paraguay.
-V. Trat. 8 Abril 1856, m·t. 6 annex. ao
Dec. 1782, 14. Julho 1856. (J01'1l.. Suppl.
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196.) Trai. 29 Abril 1856, art. 1lt annex.
ao Doc. 1781, 1ll Junho 1856 (Jorn. cit.);
fiscaes sanilarios e de policia do porlo não
são prejudicados pelas vantap;ens concedidas
a companhias de navegação.- Vid. Res. 861,
26 Julho 1856, arl. 5°, § 3. °

REG UL AMENTOS de uscalisilção de despezas mi~
litaresna provincia de S. Pedro do Sul. Av.
Inst. 27 Selemuro 1837; do café embarcado
no lrapicbe da O"dem na côrte. Dec. Reg. 30
Dezembro1837; dos rornecimenlos aos navios
da armada. Av. 116, 5 Novembr'O 1837; de
fiscalisação dos lrapiches. Ord. Reg. 212,
31 Março 1840; de fiscalisação de direitos
na apprehensão de viveres e outros e!feitos
perlenceQles a embarcações de guerra esta
ci~nadas nos portos do imperio. Reg. em
Ord. 252, 1.6 Outubro 1840; das despezas
da reparlição de marinha na provincia de
S. P.edro do Sul. Av. lnst. 83, 30 Marco
18ft9; fiscnlisação e art'ecada-ç1io de rend~s
da fazenda D,ilciona1. Dec. 656, 657, 5 De
zembro 18!a9.

de fixação do numero de officiaes de fazenda
de embarque exlr(lnumerarios da anDada.
Av. 132, 9 Dezembro 1845; da fixação da
força naval do imperio. Dec. 667, 26 Ja
noiro 1850.

- de formação de culpa em crimes de impreosa.
- ViCl. Dec. 18 Março 7'evog. pelo 24 Se-
temb,'o 1837; de formação de culpa elc. a
r~os sllntenciados que se lenhão evadido.
Dec. 533, 3 Setembro 1847.

das formalidades para embargo on penhora
m mercadorias existentes nas eslações fis

cae e a bordo dos navios. Dec. 8ft1, 13 Ou
lubro 1851.

e formulario sobre a marcha dos processos
criminaes que tem de ser julgados pelo jury.

v. Form. 23 Março 1855 (Jom. 8ó); do
formularia dos conselhos de inquirição.
Dec. Reg. 1.631, 18 A osto 1855. Circo Reg.
285, 29 Selembro 1855; dos formularios
para os diversos processos estabelecidos

peb legislação militar. Dec. Form. 1680,
2ft Nevembro 1.855.

REGULAMENTOS de fornecimento oe tropa acam
pada. Porl. Tab. 27 Setembro 182á (Coll.
Nab.); de foroecimen tos de qualquer ordem
aos navios (le guerra. Dec. Tab. 10 Junbo
1828. Rl'g. Tab: 5° 8 Janeiro 1-838. Dec. Tab.
305. 2 .Junbo 1843. Av. 78, 14 OUlubro
t8á3. Dec. 386, 25 Outubro 18á4; de for
necimento de viveres aq exercito. - Vid.
Dec. Inst. e Cond. 1.4 Novernb,'o 1829.
Dec. lnsl. 'rabo 29 Dezembro 1829; de for
necimentos pelas classes aos mE\&tres das
officinas dos arseuaes de marinha do impe
rio. Dec. lnstr. 14 Maio 1830; de forneci
menlo de viveres elc. a embarcacões de
guerra smtas em portos estrangeiros:- V.j·d.
Reg. Tab. h.o 8 Janei,'o 183S; de forneci
menlo de racões a bordo dos navifls da ar
mada. Av. Tab. ft5. 20 Maio 1846. Dec.
Tab. 541., 5 Novem@l'o 1847; de forneci
mentos aos navios da armada e das compras
do neee?sario para as cliversas secções. Av.
1.'11., 14 Agosto 18.47; do fornecimento de
viveres e fardamento ao pessoal da armada.
Dec. Reg. 546, 31 Dezembro 1.8.&7 ; do for
necimento de diversos objectos ao corpo de
fuzileiros navaes. Av. Tab. ~55, 17 Dezem
bro 1849; do for·necimento dos objectos
precisos a bordo das barcas de vapor do
Eslado. Av. Tau. 60, 20 Feyereiro 1852; do
(úrnecimel'lto de viveres e mnn.ições navoes
e de ~lIerra aos navios da armada. Dec.
1921,11 Abril 1.857.- Vid. mais Av. 3 Ou
tltb,'o 1857. (Jom. 289.)

dosfuzi!eiros navaes. Dec. PI. 535, 11 Setem
bro 1811';. Av. loslr. 25 Novembro 18h7.
(Gaz. Off. 173 L 2.) Oec. 580 A, 13 Ja
neiro. Av, Tab. ~55, 17 Dczembro 1849.
Dec. Inslr. 91h, 11 Fevereiro 1852. Dec.
Reg. 1067 A, 2.4 Novembro 1.85~.

dos generos que nas conlas dQS encuregados
a bordo dos Dav~os da armada devem ter
aualimento de 5 por cenlo. Av. Tab. 165,
1.4 Outubro 1850; dos generos que os com
mandantes e officiaes dos navios de trans-
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porte podem nelles carregar a tiLulo de aga
zalbadó. Circo 4.14, 18 Novembro 1857.

REGULAMENTOS das gondolas flllminenses. Dec.
Instr. 1? Outubro 1838. (Jom. ,260.) Dec.
24 JaneIro 1846. (Jom. 71.) Dec. 18 Ju
n~o 18'46. (Jorn. 172.) Dec. 669, 7Feve
relro 1850".

do Governo do Brasil (Reino) em ausencia do
Sr. D, Joã@ VI. Dec. lnstr. 2~ Abril 1821.

das grádaações dos oillciaes honoraTÍos do
eX'ercltll. Dec. 168, 1lJ Maio 1842.

de gratificações dos empregados de correios.
)'jec. Tab. 32, 7 Março 1839; das gratifica
çó es de t.~ansporLé aos officíaes do c?rpo de
eog~nllelros. Dec. 11kl" 13 Abri11853; de
grabficações dos professores do conserva
torio de musica. Dec. 1553, 10 Fevereiro
1855; a praças do exercito que tendo aca
bado seu tempo conlinuarem sem engaja
mento. Dec. 1658, 17 Outubro 1855; das
F;ratificações de éommando e êxerclCio. Dec.
rabo 1~80, 31 Janeiro 1857 (Jom. 40);
de gralificações pelo serviço de appi'éhensão
de desertores. Av. 39, 3 Fevereiro 1857;
de grafificações, etapes, forrâgeri , cavalga
duras e bestas de bagagens. Dec. Tab..2161,
l°Maió 1858.

- de guardas d~ al.fandega encar~ega.do.s das
descargas da's embarcações. Ord. 50,! 7 Mar
!}O 1838; dos gu'ardas fi1'lis d~s armazens da
alfandega. Ord. Inst. 91, 8 Outubrô 18á4;
da guarda (Imperial) de honra. Dec. 1 De
zem?ro 1822; dos. asp5rantes a guardas
mllrmhas desLacados a bordo durante fe
rias. Av. lnsL.r. 16 Dezembro 1866 (Jom.
35~); de guardas mllnicipaes na cÔrte. Dec.
1l! Junho 1831. Dec. Ins·tr. 1.7 Julho 1831,
Instr. 24 dito; dos guardas municípaes per- _
manentes da côrte. Dec. 22 Outubro 1831.
nec. 13 Qutubro 1832. D'ec. Reg. 191, 1
Julho 18.&2. nec. 867, 18 Novembro 1851.
D.€c. 1233" 28 Setembro 1853. Dec. Reg.
2081.16Ja!1eiro 1858 (Iorn.25); das gu ardas
nacionaes. L. 18 Agosto 1831. Res. 25 Ou-

tubro 1832. DllC. 23 Dezembro 1831. Dec.
31 Outubro 1832. (Dec. 23 N~vembro1535.)
Dec. 1.6 Fevereiro 1833. (Coll. Typ. Nac.)
Dec. Instr. 3 Outubro 1833. Dec. 6 Feve
reiro 18M. Dec. 10 Julho 1834. Dec. 1l~

dito. Deé. 5 Julho 1836. (Dec. 35.°, 5
Abril 1839.) Dec. PI. e Re~. 15 Outubro
1837. Reg. 12.° 9 Março 1838. (Dec. 99.
1 Outubro 1841.) Dec. 52, 8 OUlubro 1840.
Dec. 60, 15 Janeiro 18á1. Déc. 105, á:
107 a 109, 9 Dw!nlbro 18U. {120, 19,
H2, 23 Fevereiro: 146, 18 i 147,30 Marco
148,5 Abril: 188,25 Junho 199 17 Julh'o'

A '"206,1. gosto 18!l:li 883,1@ Outubro, 387,
388, 9 Novembro 1844.) Res. 5~O, 1lJ, Dec.
Reg. 670, 22 Fevereiro, L. 602, U Setem
bro . .oec. Instr. 722, ~5 Outubro 1850.
Dec. Tab. 812, 14 A~ost(l 1~51. Dec. 1130, .
12 Março 1833. nec. 1M9, 18 Março 1354
() Abril 18M, 2029, 1.8 Novembr~ 1857
(.1or~l. 320) j' de guorda ele navios de guerra.
- VId. R'egularltelltos de cons'e1'vacão etc . da
gU(~ rda (rea.l) da policia. Deo. é.ompo~: 13
MaIO 1809 (CDU. Nab.); da guarda lllblicial
de S. Paulo. Res. 7. 0 25 Junho 183.&.

REG ULAMENTOS das guia1i de sepulte.se, na côrte.
Av. e Mod. 2 A~ril f850; d~ guias pussadas
a bordo dos navIOs da armada a praças des
embarcadas..- VicI. Av. 11 Junho 1851.
(Dim·. 8741.)

-!.... do Gymnásiô Brasileiro. Av. 23 Jáueil'o 1850.
(Dim·. 867li.)

--<-. de habilitandos cadetes. - Vid. Cadetes. Ias LI' •
2 Oulubro 1815. Dec. 1á8li. ti Dézêmbro
185ft; de habilitação de berdeit'os nos autos
de revista. Reg. 18.° 26 Abril 1838; de ha
bilitações para o meio soldo militor. Dec.
á9, 27 Junho 1.8/,0. D c. 521, 1 Julbo1.8á7.
Dec. 5li8, :1 O Janeiro 18!l8. Gire. 15.0 13
Janeiro 1851 j das habilitações para b 0000

le:-pio de i:iiarinha. Dec. 1059, 3 Novembro
1852; de hl1bilitações, classificação, numero
e uniforme dos alferes alumnos do exercito.
Dec. PJ. 1760, 7 Maio 1856.-

de honras e ·conlineucias. - Vid. Reglllamento
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de continencias, et.c.; de honras de conegos.
- Vid. Dec. 1948,15 Julho 1857.

REGULAMENTOS do Hospicio de Pedro II. Dec.
82, 18 Julho 1841. Dec. 30. Claus. 24
Agosto 18lí1. (Jorn. 254.)

do hospital militar. Av. e art. 21 Julho 1810.
(GoU. Nab.) Alv. 2 Março 1812 (Colt. cit.);
do hospital dos lazaros da côrte. AI v. Provido
29 Março 1815; dos hospitaes mili tares.
Alv. Reg. 14 Junho 1816 (Coll. Nab.); dos
bospilaes regimentaes. Dec. Reg. 7 Agosto
1820. Dec. Reg. 17 Fevereiro 1832; do
hospital de S. Pedro de Alcantara, deGoyaz.
CarL Imp. e Reg. 25 Janeiro 1825 (GoU.
Nab.); do hospital da armada e artilbaria
da marinha. lJec. Reg. 9 Dezembro 1833.
Av. 16 Abril 1834. Dec. Not. 3 Agosto
1837. Dec. 13 Outubro 1837. Dec. 68, 4
Dezembro 18líO. Dec. 223, 22 Setembro
1&42. Dec. Reg. 371, 17 Julho 184lí. Dec.
468. 23 Ap;osto 1846; do hospital militar
da guarniçãl) da côrte. Dec. Reg. 397, 25
Novembro 1844; do hospital m&ritimo de
Santa Isabel. Dec. 1103, 3 Janeiro 1853;
dos hospilaes da armada. Dec. Reg. 11.0lí.
3 Janeiro 1853.

da illuminação por gaz na côrte. Dec. 9 Maio
183ft. Conh'. 11 Março 1851. Av. 138, 139,
24 Maio 1855.

-.I dos imperiaes marinheiros. Dec. PI. 1 Julho
1837. Dec. 45, 26 Março 1840. Dec. lnstr.
M, 26 Outubro 1840. Av. Cond. 20 Junho
1842. (Jorn. 177.) Dec. Proj. 30ft, 2 Junho
1843. Dec. Reg. LJl1 A, 5 Junho 18l!5.
Dec. Re"". 699 18 Setembro 1850. 713, 18
Outubro i850. Dec. lnstr. 914,11 Fevereiro
1852. Dec. 1465, 25 Outubro 185lí. Av.
Inst. 191, 28 Outubro 18õlí. Av. 17.0 15
Janeiro 1855. Av. 330, 29 Outubro 1855.

da Imperial Academia de Musica da Opera
acional. Av. 25 Setembro 1858. (Jorll.

266. )

REGULAMENTOS para importação de colonos no
imperio. Av. Not. 25 Fevereiro 1846. (Jol·n.
70. )

- do imposto' de aguardente.- Vid. Dec. Reg.
2169,1 0 Ll1aio1858. (Jorn. 126.) Dec. 219ft,
19 Junho 1858. (Jom. 170.) Dec. 2313, 4
Dezembro 1858, (Jorn. Suppl. 338) ; de ar
mazenagem. - Vicl. Av. Tab. ftS1, 30 De
zembro 1857; de baldeação. - V. Baldeação.
Dec. 11 Junho 1808. 26 Janeiro, 7 Dezem
bro 1811,5 Novembro 1817. Reg. 13 Setem·
bro 1833. Dec. 605, 21 Abril 1849; do Banco
do Brasíl. - Vid. Alv. 20 Out!tbro 1812.
lostr. 13 Novembro 1813. Dec. 10 Dezem
bro 18U; dos caixei,'os. Ord. lnstr. 12 No
vembro 1838. (Jom. 255.) Dec. 508, lO
Março 18ú7; de carnes verdes. - Vid. Car
neS. Alv. 3 Junho 1809. Dec. 2.· Instr. 17
Agosto 1809. Res. Ú Fevereiro 182~ etc.
Reg. 18 Fevereiro 18~2 etc. Reg. 23 Setem·
bro 1833. OrJ. 30 Abril 183ô ; de casas de
leilão, e modas e moveis. - Vid. Regulamento
do imposto de lojas infra; de concessão de
pennasd'agua. -Vid. Regulamento de aguas;
dos C01TetOl'es. - Vid. COrl·etor. Dec. 417,
1ft Junho 18!l5; da decima urbana. - Vid.
Dec. Reg. 152,16 Abril 1842 : 361, 15 Ju·
nho 184ft: Dec.1752, 26 Ab"il1856: 1788,
19 Julho 1856; direitos do ouro em pó.
Alv. Re~. 8 Novembro 1808. (GoU. Nab.)
Reg. 14 Fe~ereiro 1832. Ord. 310, 22 Ju
nho 18M. Dec. Reg. !l78, 12 Outubro 1846;
dizimos.- - Vid. verbo cit. Dec. 16 Abril
1821. Reg. 13 Setembro 1833; de embat·
cações estl'angeiras com pradas ou vendidas
nos porlos do imperio. Dec. ft81, 2ft Outu
bro 1846; de expol'tação de mercadorias.
Alv. 25 Abri11818. Reg. 13 Setembro 1833.
Dec. 1133, 23 Março 1853; de expol·tação
de diamantes. Dec. lí92, 2Janeiro 18LJ.7; do
gado na côrte. Reg. U Março 1837. Or~. e
Re"". 58, 28 Marco 1838. Ord. Reg. 2.° 5
A~osto 18lí1. Ord. Inst., 10 Junho 1858
(J01'11. 1(7); de impol·tação. - Vid. Impor.
toção. Alv. 25 Abril 1818. Alv. 30 Maio
1820. Dec. 36,6 Maio 1839, 38, 7 Janeiro
1840. Dec. Tab. 777.'1"5 Abril 1851. (Vid.
Regulamento de tm'ifu) ; de la!Ldemio de ven
da de predio5 em terrenos aforados. Dec:
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M7, 23 Agosto 1846; das lojas ele. lnstr.
5 Maio 1837. Dec. Rel!:. 361. 1.5 Junho
18M. Dec. 1752,26 Abri11856 (Jom. 116) ;
de lole,·ias. Reg. 20 Outubro 1837. Reg;. em
Ord. 295, 1. A.bril 18M. Dec. 1727, 20
Fevereiro 1856: dos novos e vel hos di
reitos. Dec. 25. Tab. 23, 26 J lIneiro
1832. Dec. 26 dito. L. 60, 20 Outubro
1838, art. 11 e Tab. Ord. 15&, 15 Julho
1839. L. 2h3, 30 Novembro 1841, art. 24
e Tab. Ord. Tab. 168, 16 Outubro 1850;
dos Ol·denados. Dec. Heg. 3lJ9. 20 Abril
18MI: de patentes de despachantes de alfan
degas. Dec. Reg. 362, 16 Junho 18!J4; de
patentes de corretores. Dec. 417, 1!J Junho
18115: de salal'ios de Â fricanos illicitamen te
introduzidos no imperio. InsLr. 2 Julho
iMO em Port. 237, 8 dito: de sel'Çes e ou
tros vehiculos, na côrte. Dec. 18!J9, 10 De
zembro 1856 (Jorn. 348) ; do sello. Alv. 17
Junho 1809. Alv. 2 Outubro 1811. Reg. tá
Janeiro 1832. 10sLr. 111 Novembro 1833.
Reg. em Ord. 110, 20 Outubro 1838. Dec.
Reg. 355, 26 Abril 1844. Dec. Instr. 381.7
Outubro 18114. Dec. 418. 15 Junho 1845.
Dec. 579, 27 Janeiro 18!J9. Dec. Reg. 681,
10 Julho 1850. Dec. 1949, 25 Julho 1857
(Jorn. 208.) Dec. 2201. 20 Junho 1858
(Iorn. 179): 23t!J, lt Dezembro 1858 (lo1'/!.
SIIPpl. 338); de siza e meia siza. Alv. 3 J u
nho 1809. Alv. 2.°2 Outubro 1811. Reg. lá
Janeiro 1832. Ad. 28 Marco 1832. Instr.
1 Setembro 1836. Dec. Rep;~ 151, 11 Abril
1842. Dec. !J 11, 11 Junho 18.45: da taxa de
ll'gados e heranças. Alv. 17 Julho 1809.
2.· 2 Outubro 1811. Reg. 14 Janeiro 1832.
Instr. 14 Novembro 1833. Dec. Rep;. 151,
11 Abril 1842. Dec. Reg. 156, 28 Abril
1.842. Dec. 410.11 Junho 18!J5; 452. 20
Junho 1845; 13lt3, 8 Março 185l1; de taxa
dos escravOs. los tI'. 13 Dezembro 1833. Dec.
Rpg.15t, 11 Abril 1842; 411., 20 Junho
18.45; 452, 20 Junho 1846. Dec. 2160,
1 Maio 1858. (10m. 124); das taxas de
cllnhagem, fundição e afinação do ouro. e
toque e ensaio do ouro e prata. Dec. Tab.
629, 5 Agosto 1849. Dec. Tab. 770, 27
Março 1851; 1222, 26 Agosto 1853; sobre
typog1·apltias. Dec. Heg. 384, 16 Outubro
1844. Dec. 414, 11 Junho 1845 ; de expe
diente de contabilidade dos impostos arre-

IV

cadados pela recebedoria do municipio da
côrte. Ord. 154, 28 Abril 1856.

REGULAMENTOS da Impressão Regia. Av. Insto
2.4 Junho 1808. (CoU. Nab.) Addit. 26 Julho
1808. (CoU. cit.) - Vid. Regulamentos de
typograpltias; da impressão dos actos do
poder legislativo gera"} e executivo. Heg. 1.·,
1 Janeiro 1838. Reg. H.·,2ft Fevereiro
1838; da impl'essão das leLras do thesouro
e apolices etc. Reg. 1!J. o

, 23 Março 1838.
Ord. 49. 1. Julho 1850. Ord. 189, 30 Ju
nho 1851.

das impugnações de mercadorias levadas a
despllcho por factura. Ord. e Reg. 262, 14
Novembro 18!JO.

- sobre incompatibilidades. Dec. !J29, 9 Agosto
1845; 501, 17; 502, 18 Fevereiro 18117 ;
555 , 27 Julho 1848.

- de incorporação de sociedades anonymas.
Dec. 575, 10 Janeiro 1849.

de indemnisações de prejuizos causados pela
guerra da independencia. Instr. 3i Março
1827 annex. ás lnstr. 3 Setembro 1827.
(CoU. Nab.) Lei 834, 16 Agosto 1855.
Dec. Reg. 1708, 29 Dezembro 1855.

- de informações de conducta. - Vid. Conducta.
Dec. lnslr. 1 Dezembro 1822 etc. e Av.
Tab. 12 Dezembro 1831. (Dia,-. do Gov. 1.0
v. 19.) Circo e Mod. 7. ,°, 10 Janeiro 1852.
Circo e Mod. 188.26 OuLubro 1854. Circo
18!J, 1.7 Maio 1856.

- de inspecção de bebidas. - Vid. Bebidas.
Reg. 21 Agosto 1809; das inspecções de
sande publica do parlo do Rio de Janeiro
etc. Dec. Reg. 17 Janeiro 1829. Dec. Reg.
9 Julho 183B. Dec. 268.29 Janeiro 18!J3.
Res. 598. 14 Setembro 18M>. Dec. Reg.
828, 29 Setembro 1851; da inspecção doIS
arsenaes de marinha. - Vid. A1'senaes ditGs.
Dec. Reg. 11, 13 Janeiro 1834 etc.; das
obras publicas da côrte.. Av. Reg. 28 Abril
1836. Reg. 44, 12 Março 1840. Dec. 302,

60
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~ Junho 18á3; das iospecçõp..~ militares.
Dec. 785.6 Maio 1851. Dec. na~. 998, 12
Junho 1.852. Circ. 1 Outubro 1855. (JOI"I1. .
2711.) Dec. a879,31 Janeiro 1857. (Jom. 37.)
Av. e Reg. 107,20 Março 1857. (Jorn. 82.)

ltEGULAMENTOS do inspeclor das fabricas pro
tegidas no municipio ela côrlo. Dec. 337,
3 Janeiro 18á4; dos lheillros subvenciona
dos na côrte. Dec. 622, 2ú Julho 1849,
Dec,lostr. 1308. 50 Dezembro 1853.

do Instiluto dos advogados bra!\ileiros. - Vid.
Adt'ogados. Av. 7 AgosLo 18h3. Dec. 393,
23 Novembro 18M1; do Institnlo vaccinico.
Dec. Re~. 4(j/, ,'17 ,,\ ~oslo 18M3. Res. 598.
14 Setembro 1850. Dec. Re~. 8:2'8, 29 Se
tembro 1851.: do Inslilulo dos meninos
cegos. Dec. Reg. 1428. 12 Setembro 18511.
e 8rt. 12. Dec. Tab. 160311. 23 Setembt'o
185á. Av. e Hegim. 2á2, 18 Dezembro
1854; do Instituto commercial da côrle.
.1)ec, Eitat.1763. 14 Maio 1856. Dec. 1885,
1lJ Fevereiro 1857; do Instituto Episcopal.
Dec. Eslalo 183.&, 5 Novembro 1856.

de inslrucção primaria de marinhagem.
Vid. lli:g/llamento de escolas; de instrucção
de petições de rell1unér!lQão , e serviços
militares. Dea. 89. 31 Julho 18,H; de
instrucção primaria e secundaria na côrte.
Dec. hltO • 10 Dezembro 18á5. Hes. 630, 17
Se lembro 11:151. Dec, nl'~. 1331 A, 17 Fe
vel'eiro; 1377, 22 Abril; 1á01, 17 Junho
1854. Av. lo 'lo 1.0, fi .J <lneil'o; Dec. Tub.
1 '00;, Dcc. Ins1r.1601., 10, Maio; Dec.
1619, 16 Junho; Por,L Regim, 317, 20
Oulubro; Dec. 1681, 28 Novembro 1855 ;
Dec. :1818, 10 i 1824, 2á Se lembro ; 18á5,
18 Novembro 1856.

dos in.lroclores da g-uardo oa,cional. Dec. 31
Outubro :1832. Deco 23 Novembro 1835.

- -do int odl!uto geral dn policia. Alv. 10 Maio
1808; do iutendente de marinha da côrle
f'te. Re!!. 12 Ago -to 1808. Dac. 5 Abril
1 32. (lJia7'. Cov. 2. v. 19.) Dec. 11, 13
Janaito 1834; do intendente do O'Ul'O em

l\finas. Alv. Reg:. 12 Outubro ,1808; das
inteod'encias de t'narinh-a. Vec. Reg. 1769,
16 Junho 1856.

REGULAMENTO inlerno da assembléa :!eralle
J;islativa. - Vir!. Reg. 26 J unlto 1827. (Dia~

Log. Consto Nab:l

de interposição do recurso de graçi}.. - Vid.
i1fi1101'Uçâo, Morte. Lei 11 $etémbro 1820
ele. Circ.. 2 Junho 18~õ elo. !Av. 3 Março
1836. Oep.. 9 Marco 1837. Dec. 80á, 12
.Inlho 1851. 'Dec. 121:>3\ 1~ Dezembro 1.853.
1á58, tá .Oulubro 1Sõ.4. Ali. 2;; OUtUb7'0
1Sá7; de ioter.po$içiH' do recurs'o á corôa.
- Vil!. Abuso. Res. 21 Maio 18~1 olc. Dec.
1406,3 Julho 'i8áá. Dec. 1911, 28· Março
1857. (JOT/1. 88.)

do interpretes do commercio. Dec. Reg. 863,
17 Novembro 18'51; 91.5, 2.4 'Fevel'eiro;
1.000,1002.26 Jl1nlw ·1852•

'- de isenção de direilos. Dec. Reg. 855, 8 No
vembro 1851. Dec. !/17. 8 Oulubro 18.&6 ;
52ô, ~8 Julho 18á7.

do ~ardim bblanieo no passeio, ppbJico da
côtl.'e. Reg. d6.8 ,16 *bril 1838. Dee. 264,
18 Jàneiro 18~3; do dll La~Oa de Freitas.
rDec. R'eg. 20.°., 6 Selembro 1838.

do 'uixo d~s fe·las da 'faze'nlIa d'e SlItlla Cruz.
POI't. lastr. H lOeielhbro 18~6 (CoU. Nab.);

. dos feitos -da 'fà'Léh'dll. Lei 2.42, 29 Novem
íhro 1S~.1., Ord.:tI.\ 12 .f·~,nelro 18~2. Dec.
,12~8, 17 ·Deiemb a 1803; dos juizes espe
\'ines.:do cémmel'ciô lIa codé. lDéc. 1.910,
2 Março 18'57; dos juités Itl'IUnitipaes da
côrle. Dcc.1008, 28 l\1àrça ~857~

par'a julb~menl0 promplb de presas. Dec. 21.
Fevereiro 182.4; de julgamenlo d~ feitos
civeis pelos juizes d.e direito fórà âos ter
mós. Re·T

• 3.·, 2 Janeiro 18'38; de julga
mento de antiguidnde de 'magistrados.
vid. Res. 15 NOV1!71lb1'0 1831. l\e~. 62~. 2~
Julho 18á9. Dec. 14'96, 20 D'ezembro 1854;
do juJ~alÍleDlo uos prejuizos e da'moos cau-
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REGULAMENTOS de licençils pejos presidentes
de provincias. Dec. 247, 15 Novembro
18lJ2; de licença para alienação pelas cor
poraçóp.s regulares. Dec. 655, 28 Novem
bro 18lJ~.

sades. por ahalroação denlt·o 00!! po.rlo!! no
Imperio e no.alho mar. Dec.2030, 18 No
vembro 18Ô7.

REGULAMENTOSda junlade administração e arre
clldação do equivaleoledC' contracLo do laba
co? subsidio da a~llarrlente da lerra, direi los
dos escravos perlencenLes a An~ol3. "enda e
conlribuição do sal. Dec. 2.· Ioslr. 17 A~osLo

1.809 (Coll.IVnb.)-; da junla do commercio,
agrieultura, f-abt'ic<ls e navl'll;<Içiio.. Alv. 23
Ap;osto.1S08, e 15,,28,29 Julho 1809
(Colt. Nab.); d<ls juntas de commercio. Dec.
KM, 17 Novembro 1851; 930, 10 M<lrço
1852; da junta consultiva de presas. Dec.lJ,
Dec. TosLr. ia OuLubrQ' 1827; da junta de
direoção da imp'~essflO rc:gia e fahricn de
carias. Dec. Provo 17 Fevereir:o 1815 (Coil.
Nab.); ~e junlas dtl fazenda dqs ar'senat'S
do exerçiLo. - Vid. At'Sellal do exercito. AI".
1 Março 1811 elc.; da junta d'e fazeuda
publiq do Espirito Santo. C::lrl. ReI!. 2g
Maio 1.809 aonex. á Provo 4 Junho 1823.
(CoU. N.ab.) Pro". 9 Janei~o 1812 (Coll.
cit.); de Sanla Calharioa. C::lrl. Re!'. 19
Abril 181.i. (CoU. cit.) Dec. Reg. 15 Abril
1825 (Cqll. cit.); da junla d~ hy,giene pu
hlica. Res. 59.8, Iii Setemhnl t850,. Dee.
753, 25 ,Janeiro 1851. Det:. Re!!. 828. 2\:l
Selemqro 1851. Dec. HeI. 1338~ 28 Feve
I'l:·i.ro 185.&. Dec. Ta h. 1959, 22 A~o:slo

1857. Dec. Jle~. 2052, 12. Dec. 2055. 19
Ilt,zembro.1857; da junta dejl1sli.ç~criminal
dos Açores. Alv. 15 NOlembro 1810 (Coli.
Nab.); de juntas de jusliça nas capilauias.
Alv. 10 Selembro 1811 (CoU. cit.); de
jllDt~s d~ justiça militar'. Dec. á1\:l, 26 Ju
nho 18115. Dec. 8:31. 1 Ol1lubr:o 1851;
g99, 12 Junho 1852. Dec. 1830,8 Outu
lno 1856;, ela juola provisional da 3rtll:ld~.

Pro'. 16 NOfeQ1bro 180~. OIT. 10 Abril
·J809.. (CDU. Nab.) ; da j,uola de COl'I'etores.
26 A1:)ri118M. (Rel. da Jtlst. 185ti, pog. !lO.)

1-

de limiles. Dec. 297,19 M"io; 323,23 Se
lembro 18lia. Dec. 408, 28 Maio 18/,5.
Res. 773, 23 Agosl!> 185/!.

de limpeza n:l côrte. Torm. 25 Abril 1857.
(Ue/. do Imp. 1857, pog. 170.) Dec. Cond.
1929,29 Ai.JriI1857.

de liquidação de prejuizos causados com a
~uerra da indepenrlencia enlr'c Portugal e
Br::lsil. roslr. ~t Muco 1827 anncx. à!l
lnsLr. 3 St'tembro 18'27 (Coll. iVab.); de
liquidação de dividas de exercícios fiodos.
Circo 6 Agoslo 18ft7 annex. ii. Ord. 155, 9
Junho 1.849. Circo 9.- Instr. 6 J olho 1847
(Gaf. O/r 82. 2.· v.); de liquidação d6.
lllultas Ci') mi naes. He~. 595, 18 Março 18á9;
de liquidação dos supprirncolos de uns pOt'
ou Iros exercicios. ln~tr. em Ord. 262. 30
Dezembro 1850; de líquidaçiío da divida
activa e modo de proceder-se á 3lTecada
ção amil?:avel e judicial. Ord. 286, 10De
zernuro 1851.

dos livros meslres do exercito. Dec. losh'. 27
Novembro 1829; dos corpos de La linha.
Dec. Inst. 6 J..>ezembro 1831 ; do livro mes
tre Oe matriculas dos officiaes do exercito.
Dec. Instr'. 72. 3 Abril18lt1 ; dos diversos
livros Jos corpos do exercito. Provo 'lá7, 2L
Novembro 18á9; dos livl'os de talão de
que 09':10 as repartições arrecadadora. Instr.
em Ord. 122, '17 Março 1851; de liHo
mesLre oa armada. - Vid. IlIstr. 12 Novcm
&'"0 18M). (Rel. di' /Jilcl1'. 1S55,Rag. 33.)

d'e jl,lslilicação de daffilWS s,otrridos por iodi
,iduos que IilerflO donalivos p:Il'a guerra no I
Rio Grllnde do SuL Dec. 6 Oulubro 1835. _

de lesali~ação de c~rgas de navios. - ViJ. Em
bon:ações. Pur!. 20 Novembro 1819.

til' loc:lçiio de serviços. - V. Lei 13 Setemb,'o
1830. Lei 108, 11 Outubro 1837.

de lotaçflO de nfficios de justiça e falenda.
Dec. 26 ,Janeiro 1832; de Lellelicio~ paro
chiats. Ol'c. 10 Abril 183ú; da lotoção dos
lnnsporles t! guerra. Av. e Not. 61, 6

60*
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Junho 1845; das lotações e bocas de fogo.
que competem aos pequenos navios de
p;uerra. Av. 161 , 10 Novembro 181,7; da
loLação de e cuna ao serviço da alFondega
da côrte. Ord. e Tab. 81, 3 Março 1851.

REGU,LAMENTOS do lempo e f6rma elo luto to
mado peja cÔrte. - Vid. Dec. 22 Dezemb1'o
1828; 1730, 23 Fevereiro 1856.

.- de manifestos de embarcações. - Vid. AlfC.l11
degas. Dcc. 20 Dezembro 1831 eLe. Urdo
123 , 21. Novembro 1838. Dec. Reg. 710,
16 Oulubro 1850.

de manobras de artilharia a bordo dos navios
de guerra. Dec. e Reg. 21. 0, 2 Ou lubro
1838; das difTerentes armas do exercito.
Dec. 705, 5 Outubro 1850.

dos mappas e relações que devem ser enviados
ii secretaria de estado com desLino á 1'epar
1ição do quarlel-mesLre lI:eneral. Circo e
Mod.188, 26 Oulubro 185á.

de marinha, ou ordenança. Dec. PI. 27 Agoslo
1817. (Coll. Nab.) 'Cod. Com. art. 538; de
marinhas (Lerrenos de). - Vid. Marinhas.
Instr. 14 Novembro 1832.

de marinheiros da armada, qUAnLo aos forne
cimentos a que têm direito. Dec. 15 Julho
1833; quanlo a seus soldos e ouLras provi
dencias. Dec. 11166, 25 Oulubro 1S5á;
quanto a exames para sua classificação e
accessos, a bordo de navios armados e
transporLe~ de guerra. Av. loslr. 18.·, 15
Jnneiro 1855.

- do matadouro publico na côrte. - Vid. Reg[t
lamentos de códe ele.

de matricula de Iripolnçõe- de embarcações
de commcrcio nacional de lon~o curso.
lnsLr. em Ord. 278,23 Dezembro 1840.

de mediçuo slereomeL1'ica. - Vid. Alfandegas.
Provo 12 OULubro 1835; de medição das

terras publicas devolutas. Av. Instr. UO,
18 Março 1851. Dec. Reg. lM8, 30Janeiro
185á. Av. Reg. 98, 8Mai0185!J. Porto 385,
19 Dezembro 1855.

REGULAMENTOS do medidor da alfandega.
Vid. Alfandegas. Av. 11 Mar~ 1817, elc.

do meio soldo militar. Res. 6 Junho 1831.
Dec. 1,9,27 Junho 18ll0. Dec. 521,1 Julho
181,7. Dec. 548, 10 Janeiro 18.48 .

da mesa do deFembargo do paço e consciencia
e ordens. Alv. 22 Abril. Alv. 2.°,1 Agosto
1808. Alv. 12 Maio 1809; de melõas de
inspecção. Alv. 29 Julho 1809. Alv. 23 Ou
tubro 1810; do despacho maritimo. Alv. 3
Fevereiro 1810. Dec. Inslr. 30 Julho 1831.
Dec.lns\r. 3 Dezembro 18°30; da mesa de
adminisLração do vinculo do Jaguára. Alv.
5 Fevereiro 1810; de administração de di
versas rendas. Dec. Inst. á Fevereiro 1823.
Inslr. 22 Dezembro 1826. (CDU. Nab.) Instr.
8 Marco 1831. Dec. 20 Dezembro 1831.
Reg. 1Êt Janeiro 1832. Dec. Reg. 26 Março
1833,30 Maio 1836. Reg. em Ord. 212~ 31
Março 18!J0. Ord. 128, 25 Novembro 181,2.
Ord. e Tab . .47, 11 Fevereiro 1853. Dec.
1132, 10 Março 1853. Dec. e Tab. 120á, 2
Julho 1853. Dec. 1583,2 Abril 1855, Dec.
1833, 250utnbro 1856; 1922, HOAbril
1ts57; Dec. Reg. 21!J7, 10 Abril 1858.
(Jom. 10li.)

de milicias. Reg. 20 Dezembro 1808. (CDU.
Dalg.) Dec. 9 OUlubro 1812. (CDU. Nab.)

mililares. - Vid. Av. 10 Outubro 1836. Av.
25 Setembro 1852. (Dia?" 9133.) Provo Õ
Oulubro 1852. (Dim·. 91!J2.) Res. 61, Reg'.
23. o, 2ú Outubro 1838. Lei 631, 18 Setem
bro 1851. art. 1, § 5. Dec. Reg. 830, 30
Setembro J R51. Dec. 831,1 Outubro 1851.
Deoc. 999, 12 Junho 1852. Dec. 1856, 20
Outubro 1852. Av. Circo e Reg. 156, 17
Agosto 185/" art. 7.

dos missiooarios Capuchinhos. D~c. 373, 30
Julho 1844.
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REGULAMENTOS das missões de catechese e ci
vilisação dos Indios. Dp.c. .420, 2á Jnlho
18á5. Inst. 25 Abril 1857. (Rel. do 1mp.
1857, pago 186.)

- de moedas eslrangeiras. Dec. 2004, 2.4 Outu
bro 1857.

do monle·pio geral dos servidores do Eslado.
- Vid. Monte-pio. Dec. 10 Janeiro 1835,
ele. Dec. PI. 13 Março 18!Jú ; do moo te-pio
de marinha. Dec. PI. 1059. 3 Novembro
1852; do monl~-pio ~er31. Reg. 21 Dezem
bro 1853. (Diar. 357.)

de mudanças de guardas nacinnaes de uns
parll outros districtos. Dec. 105, .4 Dezem
bro 1841.

_de multas criminaes. Reg. 595. 18 Março
1859; de mnltas commerciaes. Dec. 862, 15
Novembro 1851; 879, 29 Novembro 18'51.

- do musêo nacional. Reg. 1.23, 3 Fevereiro
18ú2. Dec. 331, 5 Novembro 18.43. Dec.
1532, 22 Janeiro 1855.

de musicas de corpos. Dec. PI. 1.1 Dezembro
1817. Dec. 4 Outubro 1821. Av. 33, 2n
Junho 1843.

de natnralisação. Lei 23 Outubro 1832. Res.
SOS A, 23 Junho 1855.

de nnvios de guerra cruzadores conlra o com
mercio de" escravos. lustro 28 Julho 1.817
annex. á C·onv. da mesma data.

de nomeação dos solicitadore~, continuos e
officiaes de justiça das relações. Dec. 398,
21 Dezembro 18ú!; de nomeacão dos offi
eios-m6res e menores ele. ria ea~a ilDJleriaI.
Dec. M5, 23 Dezembro 1.8á7; da nomeaçào
dos sllpplentes dos juizes municipaes. Doe.
6.49. 21 Novembro 1.8á9. Dec. 2012, Ú No·
vembro 1857 (J orno 311); das nomeações

elc. dosjuizes de direito. Dec. 687, 26 Julho
1850.

REGULAMENTOS da numeração, impressão etc.
das resoluções e leis. 2 Dec. 23 Junho 1833;
dos aclos do poder legi.slativo ~eral e de.
execulivo. Reg. 1. 0 , 1 Janeiro 1838; das
decisões do governo do impel·io. Reg. 11.·,
2á Fevereiro 1.838; da nnmeração dos cor
pos de linha. - Vid. Regulamento de orga
nisação etc. ; de corpos etc. da guarda na
cional da provincia do Riode Janeiro. Dec.
1280, 26 Novembro 1853.

do numero e vencimentos de empregados de
aI fonde~as. Dec. 20::12, 16 Janeiro 1858.
(Jorn. 30.)

dos objectos subjeitos a direitos de SO por
cento. Ord. 11. •• , 12 Janeiro 1,849.

das obras publicas do municipio da côrte.
Dec. Reg. 1. Dezembro 1836; das obras civis
e mililares da repartiçào da marinha. Dec.
Inslr. .461, 3L Julho 18!t6. Dec. 1050,13
Outubro 1852; das obras da estrada entre
os rios Brilhante e Anhauac. Av. 21 Maio
1850 (Diar. 841.7); da~ obras que tem de
executar a companhia Reformadora da rua
do Cano. Dec. 1786, 16 Julho 1856; da
direcloria das obras militares em Pernam
buco. Av. Reg: 252, 18 Julho 1856; das
obras mililares da cidade de Obidos, no
Pará. Av. Instr. 29 Maio 1.857. (Jom. Suppl.
192.)

de observancia dos privilegios concedidos ás
fabricas de lecidos de algodão. Dec. Reg.
.49á, 1.3 Janeiro 18!t7.

do observatorio da marinha. - Vicl. Observa
tOl·io. 15 Novembro 1809. Dec. luslr. 53, 9
Outubro 1840; do imperial observalorio do
Rio de Janeiro. Ve1"b. cito Dec. ·Reg. 457,
22 Julho 1.846.

dna officiaea que forão esludar nas escolas da
Europa. Dec. Inslr. 2!) Janeiro 1825. (Cott.
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Nab.) ; dOll officiaes cncflrrqgados de com
boís ou tropali. Av. Formu!. AOO'. ~ No
vpmbro de 1857; dos officiaps de nautica
da llrmllda nacional. Dec. 1110, 20 feve
reiro 1858.

BIi:~ULAMENTOS da nfficinA de estampapia cip.
npolicéll Il(l lhesouro publico. Rel;. 14.·, 23
Março, 1838.

àO!l operarios arlisl:111 do 'arSlma I de f1;uerra da
cÔrte, Dec. Heg, GOO, 25 Março 18t.9.

de oppr.siÇão, ele. Inslr. 12 Df'7.emhro 185ó.
(Rel. dolmp. 1855, pago 186.)

de orçamento da camara municipal da côrlE'.
- Vid. Regulamentos de Cfllllaras.

~ da~ ordenAnças, 3.' linba. Dec. 9 Outuhro
181.2. Alv. li Reg. 21 Fcver-eiro 1816.
(CDU. Nab.)

da ordem d:o juiw nos feiios crimes. Lei 29
O\'embro 1832. Lei 261, 3 De7.embro

18h1. Reg. 120, 31 Janeiro 1842; eiveis.
Dee. Re~. 1h3, 15 M'I rço 18A2; commer
eiaes. Lei 550, 25 Junho 1850. ~Irt. 2'2 ele.
Det'. 737, 25 No\'embro 1850 e arl. 702,
7!12, 7lt3.

de orcleolldos dos soliciladores do jlli7.0 dos
feitos da. fa1encla nacional nas provincias.
Ord. Tab. 109, 9 Selembro 18ú2.

de ordens: de cavallaria da Torre e E'spada do
Valor, Lf'aJdade e Merito. Dec. 1;~ Maio,
Lei 29 NOl'elllbro 1808; de Nossa S(\nhorn
da Conceição ele ViJla "iço 'a. DC'c. 6 Feve
reiro 1818. AI,.. 10 SeleOlbro 1819; impe
ri:l1 do Cruzeiro. Dec. 1 Dpzernhro 1822;
de- Pedt'o I. D c. lo Abril 1826. Dec. E:ltat.
228, 19 Uutubro 18h2; J, Busa. Dec. 17
Outubro 1829; de C1.lI·i~lo. S. Benlo de
Aviz e S. Tb:i:li!;o da E pada. Der.. 321. 9
Selembro 18á3; de S. Bolo de AI,iz. Dec.
692, 25 Af:"OSIO 18~O. Dec. 1766, H JnlllO
18jo; das ordt-rts do lhesouro publico '
theso\1farias. Dec. neC? i 78, 30 ~1aio 18h2.

REG ULArvlENTOS de o_rga oisação: da legiáQ ~e ua-.
pas lige,iras da capilania de S. Paulo. Alv. PI.
29 Agoslo 18D8; d'o exer'cilo de Porlu~lll.Alv.
e Reg. 21 Fevereiro 18t6 (Coil. N.ab.); das
ordenanças de POl'tu1!al eAJ~arves. Alv. Re~.
21 fevereiro 181~ (CoU.Nab.); da novalegiáo
de Malto Grosso. Doc. PI. 22 Janeil1@ iBiS
(Coll. Nab.); da di'l'isiio l'xpediciouaria de
Pernambuco. Dec. PI. 28 Abril 1818; lie
batalhões de infanlaria de milicias em S. Pe
dro do Sul. Dec. PI. p, Dec. PI. 2:3 Dezem
bro 1822 (CDU. Na:.q.); du re~menlo de
eslr·aogeiros. Dec. PI. S .Jal1eiro 1823; do
batalháo do Imperadür. Dec. PI. 1&Janeiro
18'23; de balalhões de ar:lilhari~ de posição,
ele prclos libertos. Dec. PI. 13 Fevereiro
1823; de deposilo ~el'31 dc recrutas no Rio
ue J.aneiro. Re~. 7 Agosto 1820. Dec.lmtr.
22 Fevereiro 1823; na Cisplatina. Dec. 9
Janeiro 1826. Inslr. idem; dp COl1p.o. de ar
liJuaria a cavallo em Ala~ôas. Dcc. PI. H
Abril 1823; de orgaoisação do quartel ge
neral. 'DEC. 20 Fevereiro 182!t. Dr.c. 1&
M-arço 1-82!t (Diar. 170 de 18M)-; dos cor
pos de milicias da província do Rio de Ja
neiro. Dec.. PI. á Novernhro, 1 Dezemhro
182ó; dos corpos de L" e 2." Jinlla do exer
c.ilo. Dec. Tab: 1 Dezembro 182!J.., 24 Maio
1826·, 2J, Março 1827. Deé. e Mar. h Maio
1831. Dec. 30.·, 2'2 rever iro 18~9. Dec.
»J. 167, 1ú M.a io f842; 21ú, '20 A~oslo

18/12; 301,27 Mai1l18lt3: 52~), 23 Agosl~~

j Sú.7; 782, j 9 Ahril 1851. Dec., 107á. 30
Novemhro 1852; 16~J5~ 21. Dezembr01855;
1t;27, 1 Olltubro 1856 (lo,'n. 27/1); do
Gl1 rpo de pulicia da Bauia. Dec. PI. 17 Fe
vcreiro 1325 (CDU. lV/lb.); de batalnôes de
cHçadore~ oe li'nha em Goyaz. Dec. PI. 17
Janeiro 1826; do sexlo corpo de arlilharia
montada. Dec. PI. 28 Janeiro 182@; da im
perial bl'i~~da d~ ilrLilbari.a dil rpaliinl1ll.
Dec. Pl. 31 Janeiro 1826. - Yid. Lei 25
A gosto 18:31 ill(ra; do livro meslre do exer
cito. - Vicl. Reglll,07llento dll livro etc.; do
corpo de arlilbaria da Illi:lrinha. Lei 25
Agoslo 1831 ; das classes de officiaei\ do es
tado-maior e maior genpral do exercilo.
Dec. Im>lr_ :H Janeiro 1832. Dec. lt, Circ,
29 Janeiro 1833; d<l or~atlisaçflO do quadro
dos officiaes do exercilo. - Vid. Qltadro.
Lei H .. 20 Setçmbru 1838 ele. peco 30.°,
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.22 F yereiro 1'839 ele.; d~ collil'aiÜlia fixa
ele Crlçaa'í:>res em Goyaz. Deu. PI. 100, 4.
Oulubro 18ll'l ; ele provisoria no Rio Grande
do Norte. Dec. PI. 101, dilO; de caçadores
de linha em Ser~ipe. Dec. PI. 104., 16 No
vAO"ibi:o 18.H; dos hatalhões de caçadores
dll linha. Dec. PI. 125, 9 Fevereiro 18!J2;
do qnadro oos olIiciaes da armarla. - Vid.
QLlllilro. Lei 260, ,] Dezem hro 18ftt etc. ;
dos corpos fixos ele Malto·Gros3o. lJec. PI.
'&00. 22 A~nslo 181.6, 571.,9 Janeiro 181.9;
da força naval do iénperio. De·c. 667, 26 Ja
neiró 1850; oa li~ta supp1cmentar dós jura
dos. Iles. 538,26 .Junho 1850. Dec. 693,
3 L Agosto 1850; chi; reparlições geraes €I o
p"er-cito eslacionado em S. P~dr(l do Sul.
Uec·. lr,slr. 702, '22 Fevereiro 1Sfi1; de 01'
~anisação de companhias de navegação.
Vid. Regulamentos de companhias elc. Res.
63~, 18 Selemuro 1851; da reparlição 00
Ilu"artel·mes'lre general. Dec. Reg. 1127,26
Fevereiro 1.853; de organisaçãoda ~uarda na
cional. Dee. i!13-o ,1.2 Março Hl53. Dec.13l19,
18 Marco 18~lt; 1~71; 4 Novembro 185!J.
Dec. 2Ó29, 18 Nové'lnbi'o 1856; cio corno
provisorio de guarnição no Paraná. Dec. PI:
1282, 2G Novembro 1853; de corpos i1ilo-s
no J?araná e Para.hyba. Dec.1627 j 8 Agost.o
1855; do corpo ele guarnição fixa de
Gl1yaz. Av., PJ. 193, 29 Maio 1867; do corpo
de üfficiaes de fazpnda ela nrmada. Dec. PI.
19.&0, 30 Jtinho 1S;)7 (Jorn.$uppl. 1çJl); de
org"anisação de companhias de aprendizes
menores no arsenal de marinha da côrle.

, Av. RE\g. 315, 1'6 Setembro 1857.

REGULAMENTOS do omo em pó. - Vid. Om·o.
Alv. '12 Outubro 1808. AlI'. Reg. 8 Novem
h"h 1808 elc. Carl. Reg. Estal. 12 Agoslo
1817. Dec. Prop. 1.6 Set lubro 1.82&. Dec.
Eslal-. 6 Maio 1825. Re~. 14 Fevereiro 1832.
Dec. Re~. .&78 12 Ou tubro 1846. Dec.
629 I ~ Agosto 1849. IJec. Tab. 770, 27
Março 185~ -etc. Dec. 1312, 7 Janeiro 1854.

:.!....• tia pal'adoria da mari·n1'la. Dec. 31 Janeiro
1820 (Coll: Nab.) ; da pagàtloriã das lropas
ela ~ÔTtr.. Dec. ·Reg. 1.0, 10 Abril 1832;
~eg. 119,29 Jan'eil'o 1'842, Lei 862, 30 Ju·
lho {SBo, árt. 5, S2 (Jorn. 2Lü); das PI'O-

vincias. Reg. 2,·, 10 Abril 1882. Dl'c. PI.
;~52\ 20 Abril 1.844. Dec. ln'tr, >378, 14
Agosto -18lt!l. Ord. õ1., 26 Maió ·18!t-ó. Dec.
T'Ib. 473, 12 Selembró 1.'8li6. Dec. Inslr.
568, 2!J Dezembro 1848. Decl InslÍ'. 573.
9 Janeiro 18ML Circo e Mod. 71, 8 Julho
1850. Dpc. 871,872, 22 ~ovemb't 1851;
ela pa~adorja do arsenal de m·arjnh~. Dec.
a, 13 .J'uneiro 18~!J; da's pa~adÓ1'ias do
thesollfo. ,Ord. e Re~, 253, 21 Dezembro
1850. Reg. em Ord. 1.ô5, 30 J II aoe 1.852.
Dec. 1659,20 Onlubro 1855. Inslr. 21 AuriL
1857 (Jorn. 121.) Dec. 1770, .18 J\inhu
1856; de thesou rar,ills. Av. Iost. 15!J, 24
Abril 1857. Oec. 1923,25 dilo. Áv. 12 De
zembro dilo. tJorn. 359); de p3~Rdol'ia de
marinha. Dec. 903,22 Janeiro 1852.

REGULAMENTDS de plt~alÍleoto das aivicla~ acti
vas da Il'ação. Cllrl. Lei 13 Novetbbro Ü~27;da
divida passivfl. Dec.1S Agosto, Ias Ir.. 18 Ou
Íl}bro t831; dp,pa~ameotodesello (>eloritlm
tinuos de rel~ções ~m autos crimes que a
ellas subirem por via -de reeer51:l. !leg. 1.9.°.
" Setembro 1838; de pagamentos etc. por
exercício e não por annQ l no thesonro e
thesourarias. Dec. .&1, 20 Fev~reiro 18!l0;
de pagamento e lransrerencia d apolices
na Rahia, PernambUC0 e Maranhão. ReR.
1'J 6, 15 Janeiro 18!J2; de pagamenlo de
reclClmações portuguezas prol'eaienl li da
lítlel'ra da indepe<ndeirda. Edil. H Feve
reiro 1.842 (J(fnl. 62); d'e pagarneôlos de
lr!1balhos feilos no a1':;e'oal de marinha da
côrle em pr'nuarcações de l>llflicu·lp,res. Av.
e Ta b. 13!J, 15 Dezerü'bto 18!J5; d~ paga
mento de 'despezas â'o ar,senal êle. guerra da
corte. Av. Inslt. liS', 27 t.1aio 18M. Dec.
lnslr. 45!J, 3Julh01S!i6; 'CIII pagamellto do
lalldemio pela venda de predios ruslicos "
ll'rbános, em rel'l'énos afbr3,dos. Dec. htrf,
23 AgosLo 18],6; de pagam ntds reltas pela
pagadoria da marinha. Av. e Inslr. 17 Ju
nho 1S!J7 (Gaz. 0IT. 41, v. 2); de paga
mentos de dividas de ~xercicios findos. Circo
Inslr. 6 Joloe) 18!J7. (Gaz. Of!. 82, v. 2.)
Dec.11.7'1, 1'7 Maio 1~5,3) de pagamentos
ela mnrinhagem dos navios da armada.
Purl. lustr. 19 Julho 1847 (G{)~. (j)/T. 54.
V. 2); do pagamento das feriall (los opera
rios do arsenal de guerra da côrte. Av.
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lnstr. 11 Novembro 18ú8 (Diar. 79!l!'» ; de
pagamento de laudemio de alienações de
propriedades foreiras á fazenda nacional.
Dec. 656, 5 Dezembro 18!l9; de pagamento
ele empregados da alfande~a pelo lhesouro.
Ord. 7!l, 27 Fevereiro 1851; de pagamento
de despezas da alfandel;a feito no thesouro.
Ord. 132, 11 Abril :1851 ; de pagamento de
costuras do arsenal de guerra da côrte feilo
no lhesouro. - Vid. 1r/stl'. 22 Fevel'eil'o
1856. (lorn. 58.) Ord. e Instr. da mesma
dala. (10m. 60.)

REGULAMENTOS do páo-brasil exportado por
contrabando. Dec. Reg. 363, 20 Junho
18!lh. - Vid. Regulamentos de eD1'te etc.

do papel seIJado. Dec. Reg. 895, 31 Dezem
bro 1851. Ord. 9.°, 1ft Janeiro 1853. Reg.
em Av. 2ft8, 30 Agosto 1855.

dos paquetes nacionaes. - Vid. Dec. Reg. 5
Mm'ço 1829. Dec.Instr. 1ft Maio 1829. Av.
e lnstr. 22 Setembro 1831. (Goll. Nah,)

das parles que os commandantes dos corpos
devem dar sobre o estado do pagamenlo,
fardamento, armamenlo e equipamento.
Av. 234, 13Julho :1.857.

de passaportes. Alv. 2 Dezembro 1820. Dec, 2
Maio 1836. Ord. 252, H> Oulubro 18úO,
Dec. Reg. 120, 31 Janeiro 1.8ft2, art. 67
etc. Dec. Reg. 135, 26 Fevereiro :1.8ft2, ar!.
29 elc. Dec. 1530, 1531,10 Janeiro 1855.
Reg. 7 Julho 1853 annex. ao Av. 286. 29
Setembro 1855. Dec. Reg. 1729, 23 Feve
reiro 1856. (Jom. 63.)

do passeio publico da côrle. Dec. 26lJ, 1.8
Janeiro 18ú3.

':..- das patenles de invenção. - Vid. Lei 28 Agosto
. 1830; de agenles de leilões. Dec. 2165,10

Abril 1858 (10m. 100); de correLores.
Dec. 2146, 10 dilo. (Iorn. dito,)

I

de palróes.mõres. - Vid. ncc. 1.i, 13 Janeiro
1834.

REGUL~MENTOS da paula semanal.- Vid. Cir
cular 28 Maio 1839 (101·n. 121.) Dec.2250,
15 Setembro 1858. (Jol·n. 258.)

- das peças de madeira, e quaes,. de composição
das construcções llavaes. Cuc. Tab. 7 Ja
neiro 1835.

dos pedeslres do encanamento da Carioca na
côrte. Av. Inslr. 12 Agoslo 1833; de pe
desLres em diversas provincias. Dec. PI.
lt35, 30 Setembro 18úf); dos de Matto
Grosso. Dec. áú5, 5 Março 1846.

dos pedidos de fardamento, armamento e
equipamento. Circo e ReI. 177, !l Junho
:1.851.

do peso, toque e valores das moedas de ouro
e prata. Dec. 625, 28 Julho 1849.

de pt>lições de graça. - Vid. Regulament~s de
interposição etc.; de remuneração de servIços.
-:-Vid. Regulamentos de inst1'ucção etc.

- dos pelrechos de ~uerra de sobresalentes.
Dec. Tab. 386, 25 Outubro 18H.

do physico-m6r do reino e seus delegados.
Alv. 23 Novembro :1.808, 7 Janeiro 1809,
22 Janeiro 1810, 30 Janeiro 1811.

- dos pilolos praticos do Rio de Janeiro. Dec.
Reg. 12Juoho 1808.

do plano do desmoronamenlo do morro de
Santo Antonio na côrte. Dec. U59, 1ll
Outubro 185ft.

policiaes. - Vid. Consto art. 179, S6. Edit.. 3
Janeiró 1825. (Goll. Nah.) Porto Provld.
Inslr. h Novembro 1825. (Coll. eit.) Cod.
Com. art. 530, 718. Dec. 1299, 19 Dezem
bro 1853. Cond. n3. 34 j Dec. 1398,5 Ju
nho 185!l. Cond: 8; Dec. 1515, 3 Janeiro
1855. Cond. 8; Dec. Estat. 1523, li Janeiro
1855, art. 23. Dec. Estat. 1584, 2 Abril
1855, art. 5. Contr. 10 Maio 1855, art. 6,
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36, S 15, annex. ao Dec. e Estat. 1599, 9
Maio 1855. Tr. o 2 Janeiro 1855, Concl. 8.
annex. á Re,. 8á6, 28 Maio 1856. (.Tom. 1.6/Í. j
Inst. 12 Maio 1856 e :ut. 10. (Relo do [mp.
1857,p. 263.) Dec. Re~.177á. 2 Julho 1856.
(.To,·n. 187.) TI'ilt. 8 Abril 1855, art. 6 an
nexo ao Dec. 1782, lá J ulbo 1856. (Jom.
Suppl. 196.) Trat. 20 Abri11856, al't. 1á au
nexo ao Dec. 1.78t, tá Junbo 1.856. (JoTn.
cil.) Res. 861, 26 Julho 1856, lH't. 50, § 3;
876, 10 Selembro dito e art. 30.

REG ULAMENTOS da pol vora nacional que se
vende nas J rovincias. Dec. loslr. 375, 3
Agoslo 18áll.'. Av. Tab. 174, 3 Julho 1852;
de seu embarrilamento e remessa. Av. 322,
17 Setembro 1857,

de podeiro de anditorios da côrle. Dec. 1873,
31 Janeiro 1.857.

de portes de nulos crimes de uns para oulros
juizos e tribunaes pelos correios. - Vid.
Dec. 314,12 Julho 18113. Dec. 341,10 Fe
vereiro 1.8M. Dec. 151&6, 3 Fevereiro 1855.

du porto do Rio de Janeiro. - Vid. P01·tos, seus
pat1'ões etc. Dec.Reg. 13 Dezembro 1831 etc.

- de, postas entre :1 côrle e Santa Cruz. Dec.
Obrigo 1 Outubro 1818. (CoU. Nab.)

de praças de commercio. - Vid. P,'aças. Reg.
21 Agosto 183.4 elc. Dec. Rep;. 61&8,10 No
vembro 1849, art. 9, elc, Dec. 1956, 12
Agosto 1.857. Av. Reg. 22 Maio 1858. (Jom.
166,) I

de praticagem. Dec. Reg. 12 Junho 1808. Av.
Reg. 36, 30 Abril 18h6. Av. Reg. 51,10 Fe
vel'eiro 1852. Av. Reg. 221., 22 Selembro
1852. Av. Reg. 28 Fevereil'o 185h. (Jonl.87,)
Av. 2.43, 19 Dezembro 185.4. Av. 19Julho
1855. (Jonl. 257.) Av. 31 Julho 1857.
(J01'n. 251..) Av. Reg. á09, 16 Novembro;
450,11 Dezembro 1857; Av. 8 Fevereiro
1858. (Jom.1,7.)

- de prazos: de ,resposta por empregado publico

IV

accllsado, Reg. 328, 8 Ou tubro 181&3; para
posse e juramento dos cmpI'egados de fa
zenda. Dec. f073, 30 Novembro 1852; para
consumo da polvora, munições e petrechos.
Tab. 3 Setembro 1824 em Porto 3 Novem
br'o 1825. Dec. Tab. 5!J7, 8 .Taneil'o 1848,
Dec. 111ú, 16 Fevereiro 1853. Dec. 1332,
18 Fevereil'o 185.&; do recuI'so das mullas
dos inspectores de alfandegas e adminish'a
dol'('~ de mesas de consulado. Dec. Reg.
1132, 19 Mal'ço 1853; de prazo para arre
r::.dação dos impostos de lançamenlos, ami
gavelmenle feita pelas recebedorias E' outras
estações. nec. 1229, 12 Selembro 1853.

REGULAMENTOS de precedencia dos membros
do corpo diplomatico no acto da coroação
oe S. M. o Sr. D. Pedro II. Circo 4 Julho
1841. (J01'n. 177.)

de preços, duração de armamento elc. - Vid.
Regulamentos de dist,'ibuição etc.; de passa
gens. Av. Tab. 152, 17 Junho 1.852; de
poivora. - Vid. Regulamento de polvora.

- de preenchimento de faltas dos jurados.
Vid. Regltlal1íentos de 01'ganisação. Res. 558,
26 Junho 1850 etc.

de premios e mais condições de contractos de
alistamento de praças de marinhagem e do
exercito, - Vid. Regulamentos de "ecnlta
menta; de premio de testamenteiro. Dec.
1/Í05, 3 Julho 185!J,

de prensas, l1'apiches e armazens. -- Vid. Dec.
Reg. 26 Março 1833,30 Maio 1836.

- de prescripções das dividas da fazenda nacio
nal. Dec. 41, 20 Fevereiro 1840, art. 20.
Lei 2á3, 30 Novembro 1.8!J1, 3rt. 20. Dec.
857, 12 Novembro 1851.

dos presidenles de provincia. - Vid. Presiden
Us. Lei 20 Outubro 1823. Lei 26 Setembro
1829. Dec.lnstr. 3 Outubro 1833, art. 3,
. .4. Lei 16. a, 12 Agosto 183.4, Lei 38,3 Ou-

tllbl'O 183h. Dec. 15 Novemqro 1834. Dec.

6i
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'fab.15 Abril 1835. Dec. 18 Outubro 1835.
Dee. Inslr. 9 Dezembro 1835. Res. 207, 18
Setembro 18á1. Hes. á Abril 18á2. ])ec.
158,7 Maio 1Sá2. D c. 2ft7, 15 Novembro
18á2. Dee. 370, 3 .T ulho 18últ. Dee. fti8 A,
21 Junho 18/,5. Provo 82,15 Julho 1868.
Dec. 632, 2':" Agosto 18ú9. Dec. 716, 20
Outubro 1850. Lei. 6á7, 7 Agosto 1852.
Dec. 1035, 18 Agoslo 1852.

REG LAMENTOS de presidios militares. Lei 555,
15Juuh01850, art..U, § 5. Dec. Reg. 750,
2 Janeiro 1851 e art. 50.

ele prisões nas eslaçóes flscaes. Reg. 29 De
zemb,'o 1837. - Vicio P?'isão; das prisões
das provincias. - Vid. Lei 16.°, 12 Agosto
1834, art. 10, ~ 9. Lei 261, 3 Dezembro
18ú1., art. /, ~ 7. Re~. 120, 31 J anciro
18ft2, art. 58, § 11; 146, 1ft7.

dos privilegios das fabricas de lecidos de algo
dão. Dec. Reg. 49á, 13 Janei.ro 1847; do
privilegio da lypo~rapbia nncio!Jn1. Circo e
Jnst. 81t, 1Jj Fevereiro 1856..- Vicl. Regu.
lamentos de imp"essão, etc.; ele concessóes
de dil'el'sos. Dee. 178/" 11, Julho; 1838,
1839, 1840 8 Novembro; 1848, 6; 185l.,
2ft Dezembro 1856; 1863, 3 Janeiro; 1936,
10; 1937, i7 Junho; Dec. Conel. 1983, 3 ;
1993, 12; Dec. 1996, 17; 2001, 2002, 24
Outubro; 2015, 7; Dec. Conel. 2033, 21

ovembro; Dec. 2053, 10; 2055, i9 De
zembro 1857.

do procedimenlo a haver com desel'lores etc.
para sua appreheosüo. - Vid. Drsl'?'to?·es.
Edil. 6 Junho 1810 ele. PorL 1,·, 5 A~nsto

1817 tc. e Lei 631, 18 Setembro 1851.
Circo 9,·,10 Janciro 1852.

- d processo crimi.nal. Lei 29 Novembro
1832. Dec. Ref'Ç. 3 Janeiro 1833. Lei

1, 3 D z mbro 18H. Rrg. 120, 3:1
Janeiro 18112; de :Ibuso de liherdade de
impren a, DCl'. 18 M.arço e 'lá SelemlJ1'o
1837' de proces o clvil. - Vid. Cod. C,·im.
M·t. 310. Disp. Provi~. Dec. Reg. 3 Janeiro
1833. Reg. 143, '15 Março 18~2, al't. 11.

Dee. 1574-, 7 Março 1855; do processo de
recurso dos art. 35, 38. Lei 387,19 Agosto
1866. - Vit!o Dec. 511, 18 II1m'ço 1847; de
procrssos de empregados do thesouro pu
blico nacional. Dee. 512, 16 Abril 18!l7 ;
de processos de di~'idas de exercicios findos.
- Vid, Uegulamentos de pagamentos; do pro
ccsso dos crimes exceptuados, pelos juizes
IDunicipaes que são julgados pejos juizes de
direito, Dec. 707, 9 Outubro 1850: do pro
cesso dos réos de importação illicita de
Africanos. Dec. 708, 1á Oulubro 1850; do
processo dos deliclos e erros de offieio cujo
conhecimenlo pertence ao supremo tribn
nal de justiça ou ás relações. Dec. 719, 20
Outubro 1850; do processo commerciaJ.
Dec. 737, 25 No,-embro 1850; do processo
das quebras. Dec. 738, da mesma d:Jla, art.
102 etc. Dec. 1837, 8 Novembro 1856
(.Jom, 315); do pI'oeesso para alguns crimes
militares. Lei631, 18 Dezembro, 830, 831,
30 Setembro 1851; dos processos em que
os lribuoaes de commercio l'ôrem nomeados
arbitros. Dec, 81tú., 1S Outubro 1851; de
processo para imposição das multas dos
<I!'t. 89, 90 Cod. Com. Dec. 8f32, 15 No
,'embro 1851; para ifnposição d<ls do art.
1,63. Dee. 879, 29 Novembro 1851; de
processo com as mercadorias recolhidas ás
alfandegas em consequeneia de naufragio.
Ord. 22.°, 23 Janeiro 1852; do processo do
recurso de que tr:lta o ad. 512 do Cod.
Com, Dec. 9J 6, 26 Fevereiro 1 tl52. - Vid.
Rfgulamentos de intel'posição etc.; de pro
cesso da entrega, recebimento e pagamento
das cosluras manufacturadas fóm do arse
nnl rle guerra. Av. InsL 89, 22 Fevereiro
1856; de pa~ameolo de bilheles de costura
no arsenal dilo. Av. Insto 93,25 Fevereirn
1856 ; do processo de faJll'!ncia sobl'e in
quirição de testemunbas e convocnção de
credo reli. Dec. 1837,8 Novemhro 1856; e
sobl'e aggravos de petição e inslrumenlo.
Dec. 1947, 15 Julho 1857.

nEGULA~lENTOS de procurações que devão ser
apl'esentadas nas repartiçócs de fazenda.
Urdo 82, 30 Março 1.849.

de procuradores da fazenda nacional. - Vid.
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Dcc. 18 Agosto 1831. lnslr.18 Outubro 1831;
do procurador da corôa e do procurador
fiscal. - ViJ. Onl. 20 ilJetio 1836; do pro
cu radar do j 11 i7. dos feÍlos. lostr. 3 t tJ aneiro
1851. (Dia?·. 8639.)

REGULAMENTOS programmas do collegio Pe
dro II. Porto e Progr. 52, 2/1 Janeiro 1856.

dos projeclis, e de que qualidade e em qne
quantidade, que se d~vem fornecer aos na
vios da arm:lda. Av. Tab. 231, 11 DL"zemItro
1850.

de promoções. Dec. 10str. !l Dezembl'o 1822.
Dec. lnstr, 27 Novembro 1829. Dec. 572,0
Janeiro 1849. Lei 585, 6 Setembro 1850.
Dec. Reg. 772, 31 M:Jrço 1851. Lei 6 L5, 23
A~osto 1851, ad. 8. Dcc. 1634, 5 Setembro
1855, Dec. 1638,19 Setembro 18.55. Dec.
1950,29 JullJo 1857. (J01·I1. 209.) Av.
399, 2 Novembro 1857.

de protestos Je lelras de cambio, da terra e
de lodos os titulos que o exif!;em quanto
a escriv'ães. - Vicl. Letras. Lei 15 'o\"eUlbro
1827. Dcc. 1639, 22 Setembro 1855.

do provedor-mór de sande. Dec. 28 Julho
1809. Alv. 2.0

, 22 Janeiro 1S10. Alv. 28
J lllho 1810. - Vicl. Regulamentos de il1spec
ções etc.

- e providencias sobre íntelligcncia e execnç50
de leis que regem a administração da fa
zenda nacional, flsealisaçflo e arrecadação
de snas rendas. Dee. 657, 5 Dezemuro
1849; e providencias para al<llhar o pl'O

~resso da febre amarclla. Av. ?rov~ 1á Fe
~ereiro 1850. Av. Reg. 4 Março 1850.

de provimentos de ueneucios I'agos e dignida
des sede vacante. - Vid. Dec. 154, 19 Ab,·il
18/,2; de oflieios de jusliça eLc. - Vid. Lei
11 Outubro 1827. Lei 1 Julho 183'0. Dec.
817, 30 Agosto 1851. Dec. 129ú, 1-6 De
7.embro 1853; de provimento dos jnizes de
direito em correicão. Dec. 188ú., 7 Feve-
reiro 1357.' .

REGULAMENTOS pl'ovinciaes. - Vid. Lei 16.",
12 Agosto 183ll. O1't. 24. S4. Circo 21 Se
lembro 1850. (Diar. 8509.)

de provisão de vestnario a marinheiros.-Vid.
Annado. Dee. 15 ,JUlllO 1833.

do t]lli1c1ro dos officiaes do exercilo e al'mada.
- Vid. Q!Lacll'o; do COl'pO de engenheiros.
- Vid. Dec. 15:~5, 23 Janeiro 1855; 18/,3,
19 Novembro 1856,

de qualificação ele desel'ções aggravadas. Dec.
1671, 9 Novem] 1'0 1.855.

do qnarlel.meslre-genel'al do exercito esta
cionado em S. Pedro do Sul. Dee. Instr.
762,22 Fevereil'o 1.851; do quarLel-mesLre
~eneral do exercito. Dec. Reg. 1127, 26
Fevereiro 1853. Circo Mod. 188, 25 Outu
bro 185/'; do assistente do ajudante e quar
lel-mestl'e general do exercito junto aos
commandos ele armas das províncias. Dec.
2016,7 Novembro 1857 ; do quartel-mestre
~eneral no Rio Grande do Sul. Dec.2017,
7 Novembro 1857; do ajudanle e quartel-·
mestre-general nos corpos de exercito de
observação Oll de operações que se ol'gani
sarem no imperio. Dec. Reg. 2038, 25
Novembro 1857. (Jorn. 331.)

de racões a bordo de navios da armada.
Vid: A1'1llacla. Av. Tab. 19 Selembro 18ú5.
Av. Tab. !l5, 20 Maio 18'L6. Dee. Tab. 541,
5 Novembro 18!a7; de r:lcões diarias de
forragens de cavalgaduras ~ beslas de ba
gagem. Dec. Tah. 1877, 31' Jaoeiro 1857.
(Jorn. 37.)

de recebedorias. Reg. 6 Dezembro 1834. Reg.
30 Maio 1836. Lei 369,18 Setembl'o 1845,
art. 30. Dec. 451, 15 .Junho 18M. Ord.
123, 27 Marco 1851. Av. 17 Setembro'
18;)11. (Dim.. 8801.) Dec. 1045,29 Setembro
1852. Dec. Tab. 1180, 25 Maio 1853. Ord.
15/1,28 AUri11836. Dec. 1840,10
Dtlzembro 1856. lJ01'11. 348.) Dec. 1903,
2/, Março 1.857. (Jorn.88.) Dec. 2059, 19
Dezembro 1857. (./ orno 35ú,)

61*
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REG LAMENTOS de recebimcnto de moeda es
trangeira. - Vid. Regulamentos de carso etc. ;
do recebimento, conservilção, e sahida das
cavalhadas nacionaes. Dec. los\. 688, 26
Julho 1850.

da receiLa e despeza de p;eneros fornecidos
pelos arseoaes de marinhu aos meslres de
suas officinas. Dec. ln lI'. 1á Maio 1830; de
receiLa e despeza da camara municipal da
côrte. - ido Camoms. Dec. '19 Janeiro t8lt2
etc. Dec. 556 A, 25 Setem bro 18ú8; ôAO,
29 Setembro 18á9; 70lt, 28 Setembro 1850:
896..:-l0 Dezembro 1851; 1086, 13 Dezem
bro 1852; 130ú, 28 DC7.IJ01bro 1.853; 1á98,
2n Dezembro 185ú; 1706, 29 Dezembro
1856.

do recolhimento das orphãas da sanla casa da
Misericordia da côrte. Dec. Eslat. 27 Outu
bro iSú2. (/ned.) Dec. 682, 11 ,Tulbo 1850;
685, 20 J ulbo 1850. DE'c. 1575. 10 &larço
1855; do recolhimenLo de SanLa Theresa na
côrle. Dec. 931 • 14 Março 1852.

de reconhecimcnlo de cadetes. - Vid. Regu
lamentos de hab·ilitandos.

de reeruLamcDto de marinhagem para os na
ios da armada.-Vid. Armada. POl'I. ln LI'.

26 Agoslo 1817. A\'. 10 I\'lilio ~1833; de re-
rulal1l nlo para o exerciLo. POI·l. lnslr. 10

Jl1lhn 1822. Av. 5 OuLubro 1839. Dcc. InsLr.
61. 23Janeiro 18!11; n, GAbril18lt1; 211,
l1 AgosLo 18h2. Dpc. Ref;. 5G2, 18 NIlvem
bro 18á ; '1089, 1ft De7.embro 1852. Av.
Tostr. 6.°, 7 Janeiro 1853. Dec. 1hO!, lO

unho 185A. Circo ti8. 12 Junuo 1854.
Av. c D C. 2171, 1° Maio 1858· ,"0

lunLario para ll' corro' da armnda e ar
senac~ de marinba. AI'. Inslr. 28 , 30 Ja
neiro 1841. Av. 20.Junho 18,~2. (.forn. '177.)
Av. 2lJ Sel'mbro 18á7. (Go::. Of[. 122, ?iol.
2.) Dec. InsLr. 91ú, 11 Fel'e\eiro 1852.
Dec. 1á66, 25 Ou tu bl'o 185A. Av. lnslr.
190 _ Olltubro 185á. Dl?c. lnstr. 1591.
lú Abril 185.5.

de recur . - vid. Regulamel/tos de processo

e(c .• ele prazos etc., de interposição etc.; de
recnrso dos provimentos nos juizes de di
reito em eorreição. Dec. 18811, 7 Fevereiro.
1.857. (Jom. lIO.)

REGULAMENTOS da regencia 0\1 regente do im
perio. - Vid. Dec. Ins(1', 22 AbJ-il 1821.
Lei 1á Junbo 1831. Lei 16.°, 12 Agosto
1834. Lei 31.°,3 Outubro 1835.

do registro de hypolhecas. Dec. lJ8~, H No
vembro 18á6. Dec.1289, 7 Dezembro 1853;
do re~islrG militar do porto do Rio de Ja
neiro, Av. Rep';. 223, 6 Setembro 18119; do
registro dos nascimentos e obitos. Dec', Reg.
798,18 Junho 1851. Dec. 907, 29 Janeiro
1852; do registro de terras. - Vid. Regula
men(os da "epm'tição elc.

da relaciio da Bahia e Rio de Janeiro. Alv. 10
Sete~bro 1811; da relação do Milranhão.
Alv. 13 Maio 1812; da relação de Pernam
huco'. \.1v. 6 Fevereiro 1821; das relações.
Dec. Rel!:. 3 Janeiro 1833. Dec. 23 Junho
183!t. Dec. 28 Agosto 1834. Re!!'. 9.·, 17
Fevereiro 1838. Reg. 1.0.°, 19 Fevereiro
1838. Dec. ltO, 6 Fevereiro '1840. Dec.
29ú, 23 Nove,mhro 18hú. D~c. 398. 21
Dezembro 1.8ltá. Dpc. 525,21 Julho 18lt7.
Dec. 719, 20 Outuuro 1850; da rclnção
da côrLe. Dec. g68, 2 NOl'embro 18fiú;
d:lS relações do imperio. Dec. 15á6. 3 F!'l
vPreiro 1855. Dec. 1723,16 Fevereiro 1856
(Jom. 63) ; das \'elações ele. filie devem ser
enviadas à ~ecrelal'ia da guel'l'a com deslino
á repartiçflo do quartel O1estre·genet'al. Circo
1\100. 188, 26 Outubro 185á.

de remessas de notas sl1bslituidas, das (besou
rarias par:1 a caixa de amortização. Circ.1.7
Janeiro 1S!t8. (Ga:::. Of[. 15, vol. 3) ; de 1'e
messa~ de ordens do uia do ajudanLe-gene
1':11 do exercito. Av. Re!. 256, 30 Julhu
1857.

da rep~ll'lição g ral das Lerras publicas devolu
las, e das possl1idas etc. Lei 601, 18 Setem
lJro1850. Dec. Reg. 1318, 30Janeirll 1851•.
Dec. '1378,22 Abl'il185ll. Ay. Reg. 95, 2ú
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Abril 1854. Av. Re~. 98, 8 Maio 1854.
Dec. 1á31, U32, 1433.23 Seternhro 1854.
Dec. Tab. U73, 8 Novembro 185ú. Dec.
16l18, 2~ Setembro 1855. Av. Inslr. 385,
19 Dezembro 1855. Av. 27 Dezembro 1855.
(Jorn. 7, de 1856.j Dec. 1758, 26 Abril
1856; 192G, 25 Abril 1857; 198h, 6 Outll
bro dilo; da rf'parlição ecclcsiastica do
exercito.- Vid. Dec. 1826.1 OutubTo 1856,
e ReJjulamentos do COTpO de saucle; das re
partições do ajudanle e quartel-meslre ge
neral nos corpos de exercilo de observação
ou opernções. - Vid. Dec. Reg. 2038,25
No~~emb1'o 1857. Regulamentos de ajudante e
qua1·tel-mest1·e, etc.

REGULAMENTOS de repressfto do tr.,f1co de es
Ct·avos. - Vid. Inst1·. 28 Julho 1817 Ollllex.
á Conv. da mesma data. Alv. 26 Janeiro
1818. nec. 12 Abril 1832. A\:. 6 Junho
1837. Lei 581, á Setembro 1850. Dec.
708, 14 Outubro 1850. Dec. 731, 1ft No
rembro 1S50. Res. 731, 5 Junho 18M.

c1n responsabilidarle rlos ministros e conselhei
ros de eslado. Lei 15 Outubro 1827.

da revisão da relaç~o dos magistrados. - Vid.
Regulamentos dejulgamento etc.

de revistas perante o supremo tribunal de jus
liça. -- 'id. Lei 18 Setembro i828. Res. 20
Dezembro 1830. Dec. 20 Sr.lembro 1833;
peranle as relações. - Vil!. R,"gulfll/l(!1ltos de
1·clações. Dcc. Reg. 3 Janeiro 1833. Reg. 9.·,
17 Fevereiro 1838. Dec. 1'5/,5, 3 fevereiro
1855.

das rondas de mUOlclpnes permanentes na
côrle. Iostl'. 29 Novembro 183 t.

de sala rios, - \'id. COllrrm·ias. Alv. 7 JtI1lei1'o
1850; Begnla111entos ele cl/stas, Hegímelllo de
custas judiciacs.

de salvas. _. Vid. Dias. 1'o1'l. 25 Ago to 1825.
Prov. 3 Outubro 1836, Res. ú Abril 18l12.
(J01'11. 136,) Circo 'rah. 53. 1.& rIaio 18U.
Dec. 22l1, 2ú Setembro 18[12. Provo Tab,

8.·, 15 Fevereiro 18ll3. Prov. 71, 20 Julho
181&(->. Av. 17.·, 17 Fevereiro 18~7. Av. 15
Jnneiro 18118 (Gaz. Off.15, vol. 3); de Afri
canos. - Vid. Regnla1llentos de Africanos.

REGULAlVIE TOS sanílarins. - Vid. Regulamen
tos e pj'ol'úlcncias, e Rel. do 11Ilp. 1855, p.
173, 179. Res. 861, 2ct Julho 1856, aI·t.
5. § 3.

de saques de commandantes de navios da ar
mada surtos em porlos eslran~eiros. - Vid.
Anilada. Heg. á,o, 8 ,laoeiro 1838 ele.

da secreta ria dos nego cios da guet'ra e estra 0

~eil'os.-Vicl, Desconto. Dec. Tab. 29 Agosto
1815; dos negocios do reino e justiça. Lei
Const. Port. 23 Agosto 1821 annex. á Res.
20 Outubro 1823. nec. 3 Julho j 822; do
imperio e estrangeiros. Dec. 13 Novembro
1823; da ~uerrtl. Dec. 9 Setembro 1829.
Dec. PI. 75, 26 Maio 1861. Reg. 112, 22
Dezem bro 18úJ.. Instr. 9.°, 17 Janeiro 18.&2.
Av. Ioslr. 129,13 Dezembro 18á2. Dec. PI.
350, 20 Abril 18áú. Dec. lI30, 1 Setembro
1865. Dec. 650. 23 Novembro 18á9. Res.
574, 28 Agusto 1850. Dec. 786, G Maio
'1851; da jústiça. Av. Tab. 15 Março 1830
(CoU. Nab.) Dec. PI. 17S B, 30 Maio 184.2.
Dee. PI. Reg. 3ú7, 19 Abril 18ú/'; da se
cretari, da policia da côrte. Dec. 29 Março
1833, art. 5. Dec. 17{L6, 16 Abril 1856
(10m. 118); Jas secretarias das relações.
Dec. 15 Ahril'18B/'; dos negocios da mari
nha. Dec. pJ. 76, 26 Maio 18l11. Dee. PI.
Reg. l1ú, á Janeiro 18á2. Dec. PI. 351, 20
Abri118Ú4. Dec. 563, G Dezembro j 848.
Dec. 1135) 30 M.arço 1853; do i1l'sennl de
guel'l'a da côrte. Reg. 115, 7 .T aneiro 18á2;
dos negocios esll'ao~eiros. Dec. Reg. 135,
26 fevereiro 18/,2. Dec. AIL 353,20 Abril
18&4; elo imperio. Dec. 256, 30 Novembro
18/,2; 273, 25 Fevereiro 18LI3. Dec. Reg.
:)áG. 30 Março 18!!/, ; da fazenda. Dec. 50,
2/, Novemul'o 1840. Dee. PI. 3ú8, 1\:) Abril
,1811á. Ol'd. Reg. 25/', 21 Dez~1Jlbro 1850.
Dec. 1876, 3i Janeiro 1857 (Jom. 38); das
bccrelari,IS dos tribuoaes do commercio.
Dec. 738.25 ovembro 1850. art. 19. § 5;
regimento inlerno da secretaria adminis-
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trativa do tribunal do commercio da côrte.
- Vid. Av. Inst. 190, 23 Maio 1856; 10
Novr.mbt·o 1856 (Rel. Just. 1858, p. 47);
das secretarias de policia de S. Pedro do Ptio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Babia, Per
nambuco e Minas Geraes. Dec. 1897, 21
Fevereiro 1857 (Jom. (1); de S. Paulo, :\10
gÓas, Poralt~ba, Cenrá, ~L\ranhão, Pari!,
Sanl3 Catharina, Paraná, Espírito Santo,
Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas,
Malto Grosso e Goyaz. Dee. 1898, 21 Fc
"ereiro 1857 (Jom. 76), alieI'. par'a Seqü
pe por Oec. 205h, 16 Dezembro 1857
(Jom. 349); allerados por Dec. 17á6, 16
Abril 185ê; 1897, 1898, 21 Fevereiro;
2011, á Novembro; 2047, 9; 205á, 16;
2060, 19; 2065 a 2068,29 Dezemuro 1857;
2076, 13 Janeiro 1858 (Jom. 26) ; 2085,
27 dito (Jom. 36); 2089, 27 dilo (J01'11.
37); 2099, 6 Fevereiro dito (JOI·U . .&1);
211 li , 27 dito (Jo1'n. (5); 2119, 6 Mar(;o
1.858 (Jom. (9); 224(i, 15 Setembro dito
(Jom. :lGá) ; ~279, 2282, 16 Outubro 1858.
(Jonl.310.)

REGULAMEr TOS de sefrtlrança dos vi:ljantes na
estrada de ferro de Pedro II. - Vid. Contl·.
10 1I1aio 1855, aI·t. 36, § 15, 31) a li1 01'1

nexo ao ])cc. Estai. 1599, 9 ilfaio 1855.

de seguros. - Vid. Regulamentos app". pela
RI'S. 30 A.gosto 1820. (F. B01'ges, ])iccíon.
JIt1'id. Regulamento.) Cad. Com. art. 666 ele.

do :leminario de S. Joaquim. - Vid. Regula-,
menta docollegioPedrolI. Decreto 5Jaoeiro
1818. Dec. Estat. 12 Dezembro 1831. De .
2 Df'z mbro 1.837; do seminario episcopal
do Pnrá. Bahia e ~Iinas Geraes. Dec. 839,
11 Outubro 1851; do Maranhão. Dec. 1221,
2á Agosto 1R53; de Olinda. Dec. 1275, 21

ovell1bro 1853; da Babia. Dec. 1390, lO
Maio 1854. - . ido mais ])cc. 2245, '15 Se
tembro 1858. (Jorl1. 263.)

de senlinellas de corpos de guarda de guar
ui ão na côrte. - "id. Ord. do dia 351, 17
Dtzcmbro 1847. (Ga::. 0IT. 100, vol. 2.)

de signaes do navios em perigo de iocendio

011 de naufragio. Av. Regim. 80, '2á Março
1840; de signaes de praticagem. Av. 22
Março em Av. ~O Abril 1855 (Jom. 23?,
Sllppl.) ; de signaes dos navios da armada.
Dec. 544. 18 Dezembro 18.&7. Av. 15 Ja
neiro 1.8á8 (Gaz. 0IT. 15, vol 3.) Av. Nol.
174,5 Julho 1855. Circo 13 Setembro 1855
l,Jom. 276.) Av.15 Janeiro 1856 (Jonl. 21.)

REGULAMENTOS de sobresalentes dos navios da
armada, - Vit!. Regulamentos de fornecimento.

dGl sociellade de com:nercio entre Goyaz e
Pará. Carl. Reg. 5 Setembro 1811"; da so
ciedade de lavras de minas de onro em Minas
Geraes. Carl. Reg. Eslat. 12 Agosto 1817;
da sociedade ele agricultura, commercio e
navegação do Rio Doce. Provo E tal. 15 De
zembro 1819; de sociedadc:'s de mineração
em Minas. Dec. Cond. 3 ~larço 1825 (Coil.
Nab,); da sociedade auxiliadora da indusll'ia
nacional. Provo Eslat. 31 Outubro 1.825
(Coil. Nab.) Dec. Eslat. 1927, 25 Abril
1857; da sociedade de seguros muluos
brasiliense. Dec. Eslat. 29 Abril 1828 (CoU.
lVab.); da sociedade do lheatrinh:> da rua
dos Arcos na corte. Av. Reg. 10 Junho
1.829 (Coil. Nab.) ; cla sociedade de medici,na
do Rio de Janeiro. Dec. Estat. 15 Janell'o
1830 (Coil. Nab.); da sociedade de nave~a

ção a vapor n11S iJaliias e rios do Paril e Ma
ranbão. Dec. Coud 1 Fevereiro 183á; da
sociedade Familia Illci(lstTicrl. Dec. 26 J nlho
1818 (Jorn. 218); da socied1\decolonisador,a
de Hamburgo.- Vicl. Rcs. 537, 1? MaIO
1850; da sociedade para lavrar IDlOas de
prata e cobre em S. Pedro do Sul e Santa

. Catliarina. Dec. Cond. 800, 27 Dezembro
1851. Dec. 9á8, 2 Abril 18;'2; da sociedad.e
de direcçiio do tbeatro provisorio. Dec. Eslat.
1263 26 Onlnbro 1853; da suciedade de
mioe;'3cão ele Malta Grosso. Dcc. Estat.
1399,1'0 Junho 185ú; da sociedarle Pltys'i
co-chimica na c.orte. Dec. EslaL 1475, 18
Novembro 185á e art. 3ú; das sociedades
em com01andila, - Vid. Dec. U87, 13 De
zem bro 1SÕ.&; da ociedade' F lu lllineose
Agricola, na CÔl't'. Df'c. EslaL. 1494, 20
Dezembro 185ft e art. 13; da sociedade Ser
gipense de vapores de reboque. Dec. Estat.
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1510,30 Dpzembro 185á e 3rt. 29; da
associac:ln colonial do Rio Novo. Dec. Eslat.
1565, 2!! Fevereiro 1855; da sociedade para
manutençf10 cla comp'lnhia no theatm de
S. Francisco na c8rte. Dec. Estat. 1667, 6
Novembro 1855; da sociedade dramalica
fl'<1 nceza. Dec. Est<l t. 1ô9t5, 24 Dezem hro
1855; da sociedade Palestra Scientifica.
Dec. EslaL 1820, 13 Setembro 1856; da
sociedade Commel'ào e IndusI7,ia.... (Jorn.
147 de 1858) ; da sociedade iYova Empl'ezlt
LYl'ica. Dec. Eslat. 1935, 5 Junho 1857.

REGULAMENTOS de soccorros em casos de in
ceodio na côrle. - Vicl. Fogos. Av. 12 J u
lho 1.8á9. (Dim'. 8161.) Dec.1775, 2 Julho
1856. (J01·n. 186.)

- de soldos de corpos do exercilo. - Vid. Co/'
poso ParI. 1.", 30 AUl'il 1814. 2.". idem.
Dec. 9 Janeiro, Dec. Tab. 25, 28 Março
1825; dos offici<les dn exercito.-Vid. Exel"
cito. Dec, 7 Marco 1821 ele. De . 78. 26
Junho 18á1. De~. Inslr. 263, 10 Janeiro
18!!3. Dec. 635, 10 Setembro 1849; da
marinhagem. - Vid. Dec. 1466, 25 Oulu
bl'o 185á.

de solicitadores dos resíduos. Dec. 19 Outubro
1833.

dos subdelegados na côrle, Dec. 1887, H
Fevereiro 1857,

de subscripção para aU~OJeulo da marinha de
guerra. Dec. PI. 24 Janeiro 1823.

- de subslituição de moeda. - Vid. Dec. Reg. 8
OUtUbl'O 1833. Dec. Reg-. 4 Novembro 1835.
Inslr. 26 Outubro 1837. Dec. Re~. 28,
Reg. 29 Novembro 1837. Ord. 1.°, 2,°.
3. 0'-e 4. 0, 2 J<lneiro 1856; dos juizes muoi
cipfle"' na c8rte. Dec. 1.33, 26 Fevereiro
1842. Dec. 775, 12 Abril 1851; na Bahia.
Dec. 291, 6 Maio 18l13; dos auditores de
guerra. Dec. 418 A, 21 Junho 18á5.
Dec. 1776, ~ Julho 1856; da substi
tuiÇão lempol'aria dos serventuarios de of
ficiosde justiça e oulros empregaçlos deHa.

Dec. 817, 30 Agoslo 1851. Dec. 12'94,
16 Dezembro 1853; de subslilutos dos juizes
de direilo. - Vir], Juiz de Direito. Dec. 15
Oulubro 1833 etc. Dec. 82á, 20 Setembro
1851.. Dec. 1773, 2 Julho 1856; 1909, 28
Março 1857.

REGULAMENTOS do supremo lribunal de jus
tiça. Lei 18 Se lembro 1828, Res. 31 Agosto
1829. Res. 20 Dezembro 1830. Dec. 20 Se
tembro 1833. Dec. 719, 20 Oulubro 1850.
Dec. 1l~68. 2 Novembro 18511. Dec. 1496,
20 Dezembro 18,54. Dec. 1546, 3 Feve
reiro 1855.

de suspeição de empreO'ados de fazenda. Reg.
6.°,16 Janeiro 1838; no caso da Ord. L. 3
liL. 21 § 8. °e sendo. Dec. 139, 3 Março 18.&2;
de desembargadores de relações. Dec. 394.
:l3 Novembro 1844; rlo juiz de orpbüos
da cÔI;le. Dec. 1676, 14 Novembro 1855.

de suspensão de communicação em S. Pedro
do Sul com o terrilorio occnpado pelas for
ças I·ebeldes. Res. 258, 30 Novembro 1841.
Dec. Reg. 229, 22 Outubro 18á2; de sus
pensão correccional dos escrivães e labe1
liães. Dec. Cond. 1572, 7 Março 1855.

das laras, seu augmento e verificação de peso
liquido. Av. Tab. 392, 29 Outubro 1857.
Dec. 203lJ, 25 Novembro 1857.

da larifa das aICandep;3s. Dec. 29á, 17 Maio
1843. Dec. Reg. 376, 12 Agosto 18áh. l)ec.
lt9!), 16 Janeiro 1847. Dec. 536, 1 Outu
hro 1847: 550, 5; 551, 7 Fevereiro 18.&8;
619,7 Julho 1849. Dec. Tab. 777, 15 Abril
1851. Dec. Reg. 1914, 28 Março 1857.
~Jol·n. 112.) Dec. 1939, 23 Jnoho 1857.
(Jom. 175.) 1967, 26 Agosto 1857. (Jom.
239.) Dec. 2034, 25 Novembro 1857.

de taxas de cunhagem etc. , de escravos ele. ,
de legados elc., de seHo ele. - Vid. Regu
lamentos de impostos.
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REGULAMENTOS do teleg-rapho elecll'ico. lusi.
27 Março 1857 (Bd. Just. 1855, p. 135.)
Av. Inst. 19 Maio 1855. (Bel. Just. 1856,
p.194.)

do tempo desde quando devem os empregados
ptlblicos perceber ordenados. Ord.15.0, 16
Janeiro 1854.

de tencas milit~t'es conforme o asseolo do
cons~\IJO ullramarino de 28 Mal'cu 1792.
- Vicl. Asseiltos. Res. 9 Novemb'ro 1827
etc. 24 Março 1829.

de terras devolulns. - Vid. Regulamelltos da
l'epM'lição das lel'l'(lS publicas.

de lenenos diamantiuos. Dec. loslr. 14 Se
lembro 1816. (CoU. Nab.) nes. 25 OUlubro
1832. Ol'd. 19 Novemhl'o 1833. Res. 37/"
24Selembr018Ú5. Dec.Reg./'ô5, 17 Ap;oslo
1846. Av. luslr 112, 21 Oulubl'o 1840.
Dec. b.&3, 5 Dezembro 18l17. Res. 665, 6
Setembro 1852. Dec. Reg, 1.081, 11 De
zembro 1852; de terrenos de marinha. 
Vid. Marinhas. Dec. 21 Jaoeiro 1809. Dec.
13 Julho 1820. loslr. 14 Novembro 1832
ele.

de lheatros. Dec. 26 Agoslo, 15 Setembro
182!l. (Coll. Nab.) Av. Reg. 15 Junho 1820.
(Coll. ci!.) Dec. 29 Março 1833, art. 1, § 7.
Lei 261, 3 Dezembro 18H, art. h. § 6.
nef!. 120, 31 Janeiro 1842, art. 181. 1nslr.
23 Agoslo 1839. (Jom. 205.) Dec, 622, 2lt
Julho 18[19. Dec. 10/,7, 5 Outubro 1852.
Dec. E tat.1263, 26 Outubro 1853. Tr.o de
Conlr. de Dezembro 1853. (Dia?'. 34t ele
1853.) Dec. EstaL 1667,6 Novembro 1855.
Dec. EsL 1696, 24 Dezembro 1855.

de lhesoUl'arias ~eraes do exercilo. Alv. 2.°,
21 Fevereiro 1816 (CoU. Naú.); da lheson
faria das tropas na Bab'ia. Dec. Instr. 2~

[ ov'muro 1820 (CoU. 1\ob.); da lhesoura
ria geral do thesouro publico. Av. lnslr. 26
Fevereiro 1827 (CoU. cil.) ; das thesourarias
de fazenda das provincias. Lei 4 Oulubro
1831. Reg. 26 Abril '1832, Ord. 51, 26

Maio 18li5. Dec. 736, 20 Novembro 1850·
Dec. 870. 22 Novembro 1851. Ord. lnslr·
286,287, 1.0 Dezeml>ro 1851. Ord.288,
i,lem. Dec. 1lI29, !li Setembro 185.&. Dec·
1558, 21. Fevereiro 1855. Dec. 1659, 20
Outubro 1855. Dec. 1'918, h Abril 1857
(fom. (102) j da da provincia do Rio de Ja
neíro. Dec. 25 Novembro 18M. Dec. H,
20 Fevereiro 18liO; da lhesouraria dos or
denaqos 110 thesouro puhlico. Reg. em Ord.
225. 20 Junho 1840. Circo 70, 17 Junho
1842. Ord. loslr. 92. 13 Novembro 18.43.
Ord. 147, 3 Dm.embro 1846; da thesoura
ria das loterias. Dec. Reg. 57, 28 Novembro
18liO; da thesouraria ~eral do lhesouro.
Reg. em Ord. 253, 21 Dezembl'o 1850; da
thesouraria da fazenda do Amazonas. Dec.
8iú, 18 Agosto 1851. Ord. 101, 13 Abril
1852. Dec. 1214> 30 Julho 1853; da the
sour'aria de S. Paulo. -Vid. Dac. 22,2, Av.
e Ord. 23 Dezembro 18fi2(J07'll. 26 d(1853)j
da thesouraria do Paraná. Dec. 1240, 30
Selembro 1853; de S. Pedl'O cio Sul. Dec.
1923,25 Abril 1857.

REGOLÁMENTOS do lhesouro geral e publico.
Alv. 28 Junho 1808. Dec. lnslr. 23 Janeiro
1829; do thesouro publico nacional. Lei 4
Outubro 1831. Reg. 27 Abril 1832. Dec.
41, 20 Fel'ereiro 18!l0. Ord. 213, 15 Abril
18.&0. Orei. 225, 20 Junho f8úO. Ord. 226,
30 dilo. Circo 70, 17 Junho 1&.42. Orei.
Iosh'. 92, 13 Novembro 18li3. Orei. 14.7,
3 Dezembro 18!l6. Dec. 5li2, 3 Dezembro
18.47. Dec. 736, 20 Novembro 1850. Dec.
910, 4. Fevereiro 1852. Dec. 1657, 13 Ou
tubro 1855. Dec. 1.770, 18 Junho 1856.

de titulos de divida a pt'aças ue pret escusas.
- Vid. 'Dividas. Circo 1.26, 19 Novembro
18ú.2 elc.

de transporte de colonos allemães para Nova
Friburgo. Porto 1nslr. 5 Abril 1824 (CoU.
Nob.); de corl'espondencia oflicial e pa rLi
cular entre o imperio e Uruguay. Av. Reg.
61,21 Fel'el'eil'o 1852; do sel'viço de trans
pOl'tes e conclucçáo de geoet'os por carris de
ferro do Rocio á Tijuca na côrte. Dec.
Cond. 1742, 29 M.arço 1856; 1031, 26
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Abril 1857; de transporte de emigrantes
do exterior para o Imperio, e dentro Jesle.
Av. Reg. 1 Maio 1858.

REGULAMENTOS de trapiches. - Vid. Dec. Reg.
26 Mm'ço 1833, 30 Maio 1836. Ord. 212,
31 Março 18liO.

_ de ll'Íbunaes de commercio. Dec. 696, 5 Se
tembro 1~50. Dec. 738, 25 Novembro 1850.
Dec. 8liá, 18 Outubro 1.851. 862, 15 No
vembro 1851. 86.4, 17 dito. 879, 29 dilo.
Lei 799, 16 Setembro 185ll. Dec. 1597, 1
Maio 1865. Av. 1./,8, 11 .Junho 1855. Oec.
1626, '2 Agosto 1855. Dec. 1685, fi Delem
bro 1855. 1686, 5 dilo. ne~im. 26 Abril
1856 (JOl'lI. 119). Regim. 16 Maio 1856
(Jm·n. 138) (Relo Just. 1857, p. 23.) Av.
Inst. 190, 23 Maio 1856. Dec. -1800, 7
A~osto 1856 (Jom. 233). Dec. 1883, 7 Fe
vereiro 1857 (J01'11. 40).

- das tripolações competeu les aos na vias Ja ar
mada de alto porle. Av. 3 Dezembro 18lt7
(Goz. Off. 179, vol. 2). - Vid. Regulamentos
ele lotação.

- de 'troeo de moeda. - Vid. Regulamentos de
substituição.

de typographia. - Vid. Regulamentos de im
pressão, e mais: Dec. 30 Março 1824. Dec.18
Março 1625. (CoU. Nab.) D C. 14 Jnnho
1826. (CoU. cit.) Dec. 26 Março 1829. Re~.

1.·, 1 Janeiro, 11.·, 24 Fp.vereiro 1838.
Reg. em Ord. 215, 30 Abril 181,0. Ord. 279,
8 Janeiro 1841. Dec. 252, 28 Novembro
18li2. Ord. 27.°,12 Março 18á6. Dec. 64.6,
4. Novembro 181,9. Dec. 721., 25 Outubro
1.850. Dec. Insti·. 1783, 26 Novembro 1853;
de seu imposto. - Vid. Regulamentos de im
postos. Dec. Reg. 38á, 16 Outubro 18.4á.
Circo 8á, 14 Fevel'eiro 1856, elc,

- deurbanas.-Vid. Res. 603,21 Junho 1851.

- de urbanos. na côrte. Dec. 4 Fevereiro 1836.

IV

REG LAMENTOS de uniformes dos ministros
rliplomalicos do imperio. Dec. (j Dezembrn
1822; de officiaes-generaes. elo estado-maior
do exercilo e de p,'aças e do corpo de enge
nl1eiros.- Vid. Dec. 1029,7 Agosfo 1852 in
fine. Dec. PI. 7 Ontubro 1823; dos officiaes
da armada. Dec. PL 27 Oulubro 1823. Dec.
PI. 259,13 Dezembl'o 18l,2; dos empregados
de fazenda da armada. Dec. PI. 27 Setembro
1828. Dec. 14. Novembro 1828. Dec. Reg.
11 Janeiro 1831" art. 2á. Dec. 257, 2 De-
zembro 18li2 ; dos officiaes-m6res e menores
da casa impe"ial. Dec. 20 Agosto 18áO
(J01'n. 242); dI) corpo de arlilharia da ma
rinha. Dec. PI. 60, 17 Setembro 184.0; dos
t'mpregados da secretaria dos negocias da
fazenda. Dee. 56, 2ft Novembro 1840; dos
olliciaes bonorarios do exercilo. Dec. 95,
13 Setembro 1841.; dos officiaes da secl'eta
ria da mordomia-mór e expediente dos
fIIhamentos da c<Jsa imperial. Dec. 97. 23
Selembro 1841 ; dos senadores do imperio.
Dec. 266, lO Janeil'o 181,3; dos deputados
li assembléa geral. Dec. 285, 21 Abril 184.3 ;
dos cil'Ul'giãe'-móres da armada. Dec.560,
15 Novembro 184.8; dos cirurgiões do cor
po de saude do exercito e corpo municipal
permanente da côrte. Dec. 803, 12 Julho
1851. - Vid. Dec. 1233, 28 Setemb7'o 1853
infra; dos officiaes c inferiores das guardas
nacionaes. Dee. 1'ab. 812, 14 Agosto 1851 ;
dos commandantes superiores e estado·
maior das mesmas. Dec. 868,19 Novembro
1851; dos batalbãe de infantaria da mesma
na cÔrle. Dec. 869, dito; dos uniformes do
exerci lo. Dec. PJ. 1029, 7 Ago lo 1852.
Vid. Dec. 180ft. 19 Agosto 1856 m{ra; das
pr::tças do corpo municipal permanente da
côrle. \lee. 1233. 28 Setembro 1853; dos
juizes de direito, municipaes e de orphãos,
e promotores publicos. Dec. 1326. 10 Fe
vereiro 185á; do 5.° regimento de cavallaria
ligeira. Dec. 14.12, 15 Julho 185á; dos olfi·
ciaes addido a COl'pos. Av. 158, 22 Agosto
185.&; do b:1talbão de engenheiros. Dec.
PI. 1585, .4 ALril 181>5. - ido Dec. 180;',
seguinte; allerou-se o plano do Dec. 1029
na parle relativa aos corpos do eslado·maior
gener;\!, de engenheiros e do estado-maior
de 1. a e 2.· classe. Dec. 180h, j 9 Agoslo
1856 (JOTIl. 232); dos officiaes dos corpos

62
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dn 111'lJ1aUl1 I) c1assr.s l1nn Xl1~. Dne, PI. 1829,
.4 Oulubro 1856 (JOnt. 313) ; do corpo de
clIvl1llarirl dn glll1rda nncional dn rôrle, Der.
220',,7 ,Julho 1858 (./01"11.202); ria guardfl
naeionnl do Parú. J),c. 2222, 1ü J\f!:0slo
1858 (J01'1l. 230) ; 2:290,23 Olltubro 1858
(Jonl. 310) ; dos cllcfes de policia e empre
gados de suas cl'r.lnrins, delegados e sub
del p;3dos. Dee. 2220, 1t Agoslo 1858
(JOl'l1. 225).

REG Lt\ME TOS de veneimenLos de agenles
dip!olOaLicos e consulal'es.- Vid. COI1.Htles.
Av. 31 OnLllbl'o 182() elc. Dee. 22 Dezemhro
1828 eLc. Oee. Tarif, 1:V. 12 Marco 1838.
Dee. 67, 6 Mnrço 1 lt L Ll'goçõcs, ·Dec. 23
D zE'mhro 1828. Dnc. 30 Mnio 183;~. Dec.
50,6 Março 1S/'1. nee. 7],,8 Ahril 1841.
Dec. Tal'if. 576, 11 Jnneil'o 18[,9; de ven
cinlenlos e vnnlagens mililnre~. DI'c. 7
Março e 22 Abril, 3 Maio 1821. J)pc. Tau.
25 e 28 Março 1825. Lei 260, 1 Ot'zl'mhro
1841. Tab. D e. lnslr. 263, 10 Janeiro
18/'3; dos Clfliciaes da armada emb:Hca
dos, quaõdo doenles, e empre~atlos em
lerra m commandos miliLares. Dee. 370.
3 Julho 184lt.; dos ofliciaes de apilo e
marinhagem dos navios da armada. Av.
Tab. 3,0,8 Janeiro 1866; dos empregados
de l'azcnua qualldo snu lÍlllem os ilflpf'
c1itlos on Xl'rc m inlerinamenLe emprcg0s
vagos. Dec. 459, 27 Julho 18á6; hlll

pJiadns aos da guelTa (' mnrinLJa. Av. 20.",
H) Janeiro. Dec. 20~d. 28 I ovell1bro 1 '57.
Dee. 1995, 1la Ouluuro 1R57 (Jom. 286);
dos officiaes do exerci lu empregados na
~llal'da nllcional como chef,s rIo eslado·
mniur, majore e l'jndnnles de corpos. Dec.
94lJ, 27 Março 181)2; das pf~ssoa~ (pie :er;
\'1'01 inL('ri(l~mrnle de procurador!'. Ciscaes.
01(1. 2' 9, 6 Onlllbro 1852; das praças de
prol do t'xurciln o cundições ('111 que fici'lo
pm c1ivf'I'sas circllll1sLanl·ia:. Dee. 1112, 31
.Tao iro 1 53; cle çeneinH'lIlos r v:mlagens dos
nllieiars do (,xcI'cilo qUI \ i:ljfHl tHll sBrviço das
c mmi. õcs dcen"cnhnria. Circ. Insl. 247.
2, ,1nneiro 1857; le plape, f'ol'ragl'n. caval
R:ldurl1s , he~las da ha~a~ell1 de offici:lcS do
e 't')' iLo. D c. Trlb. 1877,31 JHIlf'i.'o 1857
(J01·II. 37). Drc. Tal>. 1 78, 31. diLo (Jom.
eit.); da gralilicllções de conunando c exel'-

CICIO. Dec. 1880, 3L dilo (J01·I1. ltO); dos
officiaes do exercito que viajão em commis
si'lo do serviço. Circo Inslr. 2" Julho 1857
(J01"11. 208).

nEçULAMENTOS de venda de polvora nacional.
- Vicl. Regulamentos de polt'o1'a ele.

de verificação do peso li'luido de mercadorias
suhjeilas a direito. - Vid . .Regulamelltos de
abatimento. Dec. Re~. 63/,. :.8 Ap;osLo 18lt9.
Av. Tab. 392. 29 Ollllluro 1857. Dee.
2034, 25 Novembro 1857 (Jom. 325).

devi~ias das alfandep:as em apprehcnsões. Ord.
/'8, 26 Fevereiro 18M).

de I'i.;itas de embarcações stlsrpitas de impoI'
'l:ll:ün de Africanr)s.- Vid. 'Regulamentos de
1'I'p1'rssão de. ; de conlrabandó d'e ouro. Alv.
U Fevereiro 181.0.

de vistorias em barcos de vapor. - Vid. Rl'gll'
, lamell tOJ de exames.

REGULAR secularisfldo ele. : sua sllcees~ãll aCLiva
e passiva.- Vid. ConJ1cnlo. Bt's. 2 8 26 De
zembro 1809 elc. Actos. L. '16 NOI'embro
~1821 Polc.: mandon-se não ndmitlir a exa
me 'pnra cadeiras e escCllrl~ pessoas f'ccle
siaslicas. PI·OV. Diz. EsL 11 Fevereiro 1815.
(B. C,11'll. Exll'. 2°); sna drsauloraçflo.
Vid. Degnulaçíio. Carl. Reg. ia, 6 A~()sIO

1817... le.; soluo a um concediJo.- Vid.
f.J01t1'elllo. Prov, lt ~arço 182lt.. elc; clans
lrfll não póde valar nas assembléas paro
chiaes. Consl. arl. 92, S lt.. Dec. Inst. 26
dilo, CflP. 1. § 7, n. fi. Dee. Inslo 157. 4
Mnio J8á2, art. 1,18. L. 387, 19 Agosto
18/'6, art. j 8, § á. Dispensa a um secnlari
sndo para ser opposilor a bencCicio de or
dens. - Vid. Beneficio. Ues. 7", 3! Janeiro
1827 ele.; sobre 11m disciplina e admi
nislração. - Vid. COIwcnto. Av. 2°, 3 No
vembro 1831: e prohibido de commerciar.
- L(1i 65fi, 25 Junho 1850, art. 2,
~ 3: 3. Clerigo regular não será admit
lido como eapellão elfeclivo nós cor'pns
moveis, sem ler patente de posto miliLar;
sendo porém coolractac!o para os corpos
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fixós. fortalezas e estabelecimenlos militares
com licença cios supel'iorcs, consel'vados os
aetuaes que tiverem palenles. Dec. Heg. 7h7.
21, Dezembro 1850. art. 8.

HEGULARIOADE: nns livros dos correclores.
Lei 5f>(1. ~5 Junho 1850, arl. 51; nos li
vros de eornmerciantcs fallidos. ado 818;
de conduc~a dos fallidus, arl. 899; ql1P. se
deve inspeccionar OIlS corpos do exercilo.
Av. Reg. 107,20 Marçu 1857, al'l. 9.

REHABILlTAÇÃO: de faIlido em que caso obsta
a ser corrector. Lei 556, 25 .Junho J850.
art. 37. Sh; como se rI'UlIJ(lVe, e quando
não ha lugar j recurso de nrlO concessfto, e
seus e(l\ ilos: ad. 89ô a 897; ('aUidos reha
bilitad'os cm algum lempo cOLlvencidos
de perjlll'io, falsidade, queLra culposa ou
fraudulenta oão tem volo activo ou passivo
na eleição de clepulados comUlercianles,
til. uno ad. 11,; o conheciwento e julga
menlo das rehabilitações compele, e como,
aos tribuuaes de commcrcio. Oec. Reg-. 738.
25 Novembro 1850. art. 18, ~ 1h: 99.
(Dec. Reg. 1597,1 Muio 1855, arl. 6. § 3:
8, S 1); sua escripluração,. 3rt. 52; § 5;
seu prucesso, ad. 103, 182, 183; os falo
lidos rebabilitndlls em que COI 'o não podem
spr a~enles de leilão. Dec. Regim. 858, 10
Novembro 1851, art. 2, § 4; nào é prero
galiva do commerciante mall'lculado asso 13
ao Cud. Com. ad. 1;93, 895, !l Julho 1857.
(Jom.255.)

REI: o Juiz do Povo do Rio de Janeiro aode
Lisboa sobl'e os seus beneficos sentimentos
e reiterada prorne~sa de sua volta para Por
tug.. l. mr. 25 Setembro 1817. (8. Cnn/,
J/app.) Prestuu e sua familia juranJenlo ii
constiluiçào mandada fazer pda~ côrtes
gl'rnes do reino-unido. Dec. 3°. 7 !\1;m;o
1&21. (CoU. Nab.) Declarou a lIeccssidaue
de retirar-se para Lisboa. Av. 31 Março
em Edit. I.! Abril IBM annexo Repres.
9 J anei ra 182!i (CoU. cit.)

REINCIDENCIA no delicto, etc. como influe na
penalidade. Pn1j. 2 Outuhro 1823, arls.18..
'27, approv. peja Res.i"1f SetemlJfo1826;

Lei 1 Outubro 1828, art. 72. Dec. 2° 20
Março 1829 (CoU. Nab.). Lei 20 Selembro
1830. arls. 3'2 § 5; 65. Res. 2" 7Dezembro,
dilo arl. 3 ; 1° L'l1 dilo. r1rt. 3; 2" 14 dito,
Hrt. h. Cod. Crim., art.16, § 3. Cod. Proc.
Crim. arls.112, 118. 122, 209 § li. Re~.

11.12031 ,laneiro 181.2, ad. 98. Dec. Refr.
6lt8. 10 Novembro 1840, arl. l18. Lei 556.
25 Junbo 1850, art. 51. Dec. Reg. 678 6
.1 ilibo 1850, arls. á. S2, :3; 58. Res. 598 1á
Setembro 1850, arl. 8. Lei 602 19 Selem
bro 1850. ad. 98. Dec. Reg. 738 25 ]0

verubro 1850, arl. 48. Dec. Cond.1759, 26
Ab"il 1856, Cnnd. 11",O€'c.T".1015 28
Marco 1857, nrl. 33.Av. Heg.151, 22Abril
1857,arl. 5. §1(j, Dec. Reg. 1930. 26 Abril
1857, <lrl. 13H. Dee. E tat. 19h2 Ú .Julhu
1857, ar!. 36. Dec. Cond. 1980 28 SeLem
111'01857 Cond. 12" Dec. Cond. 1983 30u
lubro 1857. Con 1. 20" Dec. 1'1'. 1986 7
Outubro 1/:,57. art. 32. Dec. Reg. 208116
Janeiro 1858, arls. 52, 53. Dec. TI'. 22M
25 Setembro 1858, § 5.

REINO U mo foi dedurndo o de Portugal. Brasil
e Algarves. Carl. Lei 16 Dezembro 1815.
Designarãu-se as armas de lodos e em que
fÓI'ma. Carl. Lei 13 Maio 1816.-Vid. !nde
pewiencia.

RElNQUlRrç O ou reperp;llnta de teslemunha :
qU<ll /) salar io para os advo~ados no civel.
Dec. Reg. 1560 3 Março 1855. art. 7h; para
os soliciladores art. 79; para as execuções
de [JriLUeira ill Lancia no civel art. 106.

REI. TEGRAÇÃO de postos. - Via. J Setembro
1813; 13 SetclIroro 1/;31 (Cllnh. MaU. Re
pel·/. Reintl'groções.) - Vid. Empregados. Res.
2° 17 Ago~to 1824; 1":28 !\laia 1825, ('le.;
30 JulllO diluo POl'I. 'ja 1á Oulllbro 1825,
ptc. He::. 1" 7 Outubro 1826; 1" 1á Novem
lHO dilo; 2- 20 Fcv'reiro 1827; 2" 6 Abril
dilo. 2" 9 dilo: Onl. 22 Novembro 18áá.
elt:. Ord. 33,12 hlal'l,:u i8lJ5: de afficiaes
da armada que tiverelll Lain POI' senlença.
- Vicl. Av. J1á 15 SetcmÚ1'o 1348: venci
Ulento do intl'l'slil:in havidu da delnissào ii
reintegração, qlwl seja. OI·J. 331 29 Outu
Lro 1855: seu titulu é sujeilo a emull1-

62"
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menlos e sello. Av. 15 Selembro IBM
(J Orll. 27H). Sendo elll um empl'e~o (l\.>lida
por cerlo individuo. mandou-se ficaI' sem
ctreilo ntHIlPa~ãoanlerior para oulro. Av. 5
Agoslo 1858 (J om. SlIp. 259).

REIVI OlCAÇÃO: na acção é real e lem origem
iOlmedialn no dominio. Iv. h Selembro
181U; obre conl! cimento de lacs cansas
pelo juil. de orpbi"tos con ullou-se o C(lrpo
1l'~islativo.Av. 17Julho1 33 (6az. O{f.18);
,'OIHm rcial de fazeudas. Lei 55625 Junho
1850. alt. 58h ; execuçflo tle reivindicação
nm Lens de falliclos, art 830.

REJEIÇÃO de mbargos de lerceiro ~m cansa
commer ia!. Dec. ReO'. 737 25 ovembro
1858, art. 603; de recurso. á coroa inlerpos
los conLra as disposições deslc. Dec. Reg.
1911 281\1arço 1857, ads. 15, 16.

RELAf.ÃO : da Bahia e Casa do Brasil foi crca
da a 3 Março '1609 (PC1·. SouZ'. Dic. Jm'.
Relação) c leve o Ret-im. 7 Março 1609 (CoU.
de (,oitnbl'o), subslilllido pelo de 12 Selem
bro 1652 (CúU cit.) A du Rio de Janeiro
rr ou-se, lendo POI' di 'll'iclo lodo o lerrilo
rio av .'ul do Brasil comprehendendo as 13
comarcas-Rio d Janeiro, S. Paulo~ Omo
Prelo Rio das Mortes, Sabaril, Hio das Ve
lhas, Serro do Frio, Cuyabn, Goyal., Per
lIaguá, Espil'ilu Sanlo, llaral.es, e Ilha de
Sanla Call1al'ina, ('paradas da Relaçflo da
Bllhia. I e~ilU.130uluhro 1:51 (Coll. Delg.)
('levada a Casa da Sllpplicação. - Vid. V"1"b.
cil. Declaroo-se ao gov 'rnador e capil.i"lo
~ nera1 da B.dlia cumo deveria promo\' r a
ex 'cuçã f ) das enlenças da Helação ~ubl'e

cu1p, de vcuch de peça de OUI'O lavrado Sl'm
quilaL. de l'i. Provo 27 2 Junbo 1809
Coll. Nab.) e 1Il um oull'll caso. Ord. 19
.1"I'I·er il'l)181 (oU. cit.) Declarou-se um o
llIoi anligo dos d<' Illbal'gadol'es dcHa des
pll 'hados ue 'dtl 13 Maiu 180 , o por que

Iv. 7 Julho 1809 (Coll. cit.) Declarou-se a
lJu'm eUlllpcli' \I g"vol'no nos IHI~ocios que
se rl'~uIa 'sem fóra ou denLr da casa, spndo
aqu li '5 aos gO\'rl'll,\l!or s e esles ao Chan
CI:l!J'I', e por qne Cal'I.Hrg.l·, 2" 26,1u
1/10 1809 (Coll. ci/.) hudou,se uar posse a
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desembal'gador nomeado para entrar cm
qualquer dos lugares que vagarem. e por
qno Ca rI. Reg. 9 Selembro 1.809 (CoU. cit.)
Deixou-se élO arbilrio dus parles inlerpôr
suas appellações para os ouvidores das co
marcns ou Rdações dus disll'iclos. Alv. 20
Oulubro 1809; desembargadores da da Ba
!liél, servindo de Juiz do crime da côde e
superinlendenle dn decima com posse e an
Liguidade, nomeárão-se. Dec. 1° 6 Fevt'lrei
ro 1810 (CoU. Nab.) Mandou-se pagar a
desembargadores, inlendenle e fiscal ·de
diamanles os h/5 dos seus ordenados de tem
po em que esliverão suspensos por crime de
que forrlO absol vides. Dec. 1° 27 Março
18tO (Coll. cit.) antiguidade de um desem
bargador na do Porto mandou-se conservar
na Casa de Supplicação. - Vid. Antiguida
des de membTos. Alv. 31 Março 1.810. Regras
para ohviar augmenlo de casos de commis
são em feilos de lencões, demora no seu des
pacho e perigo no ~egredo de J usliça. Ass.
3110 '2lj Março 1811 (CoU. .'1S5.) A uo Ma
ranhào creou-se lendu por dislrfelo os ler
rilorio das capilanias do Maranhão e Pará
e das oulras que deHas forão desmembra
das. comprehendendo as comarcas do Ma
ranhào, Piauhy. Pará e Rio Negro, Ceará
Grande, separado Piauhy e Ceara da da
Bahia. Alv. 13 Maio 1812. Sobre uSUl'pação
de jurisdieção da Relação pelo governador
da capilania do Maraühão.-Vid. Res. 20
l1aio1812 (CoU.Nqb.) Das senlenças pOI'

accordão nas Relações, de que segundo a
sua nalureza se nãoexlrabia senlença. aggra
vava-se da ordenaçflo não guard<lda por
petição ao regedor, e estes assentos de au
los lomados na presença do reg;edor po
cLião embargar-se ou fllssem de confirmação
1111 revo~ação. Ass. 3/,6 16 Junho 1812
(CoU. Ass.) Cópias se mandou tirar dos li
vros verde c dourado fJ oulros da da Bahia.
Av. 25 Selembro 1812 (Coil. Nab.) Sobre
sn pensão tl prisão em homenagem e su\.>
~LiLoição de um desembargador da Casa da
SUl'plíCélÇào. nec. '20 19 Novembro 1812
(Cult. cit.) O chanceHeI' do Maranhão como
1° depulado da junta da fa7enda, e o des
cm\.>aq;ador mais anligo como membro ii
nbão l1e])a assenlo. Provo 5 Fevel'eiro 1813
(Coil. cit.) Suas alçadas fixarão-se. - Vid.
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Alçadas. Alv. 13 Maio 181.3, elc.; Lei 2613
Dezembro 1.8~1, arl. 123. etc. Declarou-se
que a da Bahia n~lo podia conceder provisão
de supprimento de consentimento palemo
para casamento á visla do Alv. 29 Novem
br01776.Prov.12 Novembro 1813 (CDU.
Nllb.) O privilegio do desembargador hono
rario é igual ao do eífectivo, e superior ao
de que lrata o cap. .4 Est. Junla do Com
mercio 16 Dezemhro 1736; a derogação dos
privilegiot' incorporados em direito niiocom
prehende os de desembargador; se elle
consentir em se tralar causa sua em juizo
alheio, não lhe prejurlic'l isso para Ol1tra que
sp.ja lratada em pleito dill'erente. Ass. 28
Fcvereirol81lt (B. Ca1'l1. Ad. LO) Autorisa
ção aos ajudanles do Procurador da corôfl
para responderem por si só nos papeis e
aulos. Dec. 12 Março f81ú (CDU. Nab.) SoLI'e
a maneira por que deverião processar-~e

e julgar-se (na Casa da Supplicação) aulos
de rcsic1encia de um magistrado. Dec. 5
Maio 1814 (CDU. cit.) A' Relação ecclesiasli·
ca do arcebispado cJaBahia augmentárão-~e

OI·dcnados. Alv. 13 OUlubro 1814 (CDU.
Nab.) A' Relação da Bahia declar./lI·se co
mo deverião ser averbados de suspeilos os
seus membros. Provo 14 OUlubro 1814 (Coil.
cit.) E1eviÍrão-~e os ordenados dos minisll'os
das Casas de Supplicação de Lisboa e Rio
de ,Janeiro, e da Relacão do Porto. Alv. 13
Maio 1815. Elelou·se '0 numero dosdesem
hargadllres da de GÔa. Alv. 25 J ancil'o 1816.
A' da Bahia dechirou-5e a quem compelia
conhecer e decidir caUS<lS de soldadas ti fre
tes. Provo 13 Fevereiro 1817 (CDU. Nab.)
Rep;ras derão-se sobre antiguidade de r1es
eOJbcl1'gadores, A5S. 356 1á li'evereiro 1817
(Coil. Ass.) A' da Bdhia dcclarações sobre
propinas a desembargadores e juizes, e
glosa de umas <lnDulJada, e porque. Provo
10 Março 1817 (CoU. Nab.) Na da Bahia se
mandou, e como, processar réos da devassa
aberta na Bahia e Pernambucu por molivo
tiPo rebelliào. Carl. Reg. 1", 2' 6 Agosto
1817 (CoU. cit.) Declarou-se qlie no caso de
haver opposiçãO de terceiro a concessão de
sesmarias no Ceará houvesse recul'so para
o juiz dl)s feilos da corôa e fazenua da H.ela
çãu do Maranhüo. Provo 1'l Selembro 1817
(CoU. cit.)Paraadodislriclo semandou dar
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recurso do ouvidor de Piauh)' e seu succes
sor juiz arlmini, tradol' privativo de cerla casa.
Dee. 2° 15 Setembro 1817 (Coil. ciL) Decla·
rou-se que a Dlesa do desembargo do paço
não podia reform:lI' os df,spachos do regedor
da ju tiça. Provo 30 Oulubl'o 1817 (CDU. ciL)
Pensão em allenção fi serviçus ele um desem
bargadOl' concedeu-se !J sua "iu\'a. - Vid.
Pensão. Dec.12 Marco 1818. etc. A desembar
gadores cosluma ó ~ei ("zer agraça de aposen·
tal', concedendo a conlinuação de meiu orde
nado não havendo declaração em conlrario
que fnculle·(l por inteiro. Rp.s. 31 Al'0blo
18'18 (Col!. Nab.) Desemhargadores e nu
Iros juizes despachados mandou-se recebes
sem carlas. com a clausula de apromptarem
dentro de um anno suas residencins e cerli·
dão de dccima e decorrentes. Dec. 1° 22
Outubro 1.818 (CoU. cil.) Recurso do con
servador das mallas em Alagôas era par<l a
Relação da Bahia. Provo 1." 15 Mui(í) 1820
(CuU. cil.) A.o governador e capilão geupral
de Pernambuco mandou-se revogar o oHicio
suspendendo ordem da Rel3ção do distl'iclo
para prisão de pronunciados. Provo 2."
dito (CoU. cit.) Ao chanceller da Bahia man
dou-se que chamasse á sua presença UIU es
crivão c o estranhasse. e porque e como.
Provo 6.3 dilo (CDU. cit.) e depl.is como pu
nido. Provo 5 Julho 1820 (CDU. cit.) Aos
desembar~adol'es da do Maranhão concedeu·
se ajud;t de cuslo. Dec. 6 Junho 1820 (CuU.
àl.) A ReJaçflo de Pernambuco creoll-se len
do pOI' dislricLo os territorios da provincia
de Pernambuco comprehendidos nas 3 co
malcas do Recife. Olinda, c Sertão, pois o
da nova comarca do Rio de S. Francisco nào
obst(lnle pertencer a esla provincia se con
.ervou no r1islriclo da Relação da Bélhia;
;;; pruvincias COIJ1 IIS seus respeclivos lcrri
torios da Pélrabyba, Rio Grande do Norle, e
l'lmiJem a do Ce:lrà GI'ande, desmembradas
da Relação do M:.ll'élllhão. A.lv. 6 Fevereiro
1821. Provo 17 Julho 1811 (CoU. Nab.). Suo
bre d!'n .~aç~LO de dizima das sentenças dos
juizes de CM iI e ouvidor e vindas i\ Rel'If;ao
p"r apl'c1h'ção.- Vid. Challceliaria. Res. 9
AII'il1821. ele. Em Relação se manrlcolljul
gar, e cumo UCVLlS'U pela sediçüo e UlOlioJ Ilil

praça do cOllJlDen:io da côl'le. Dl c. 1.° 22
Abril'1821 (Coil. !Vab.) Aboliu-se o uso da~
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lençõe, em l~tim. L. Consl. Porl. 17 Mflif)
1821. ou 'rv~1l1a pda Res. 20 Oulubro 1823,
arl. 2. o Camura dui\{anmhfio f{fi mand3da ('s·
lrachar, e COOlO, pelo de 'c('IDI'dimenlo com
flue lr:ltára fi Ht'I:HJIO PlIl cerlo cn~o, rr.et!
~aodo flgg:r<lI'O pnn, n Casa da SUPl'lici'ção.
Provo ü Agosto j 821 (Colt. N(/b.) Aecordãos
da d'l Bahia sobre aposenladoria passiva
conseguida em lima Célsa pOI' advo~ado de
provi 'flo forão dncJarados improcedentes e
l1ullos. Provo 2,' 7 DC'zell1bl'O 18:.1 (CoU.
Cil.) Os juil,('S que vencidos assi~narern ;IC
cord~\()s clevl'OJ declara-jo. Lei da Const,
Pllrt. 19 Dezembro 1821, oi>:ervad<l pela
Res. 20 Oulubro 182:3, ur!. 2. Anliguidade
de descmhaq,;odm' resti tuidf\ ao sell lup;al'
malld()u-~e dC'cidir' por accordúo na Cilsa da
Supplicação. Alv. 17.Janeiro 1822 (Colt,
Nab,) Declar-ül'i'lo-se os vel1eimentos dos
desembargadores dn Hf'fação de Pemalldlll
CII. Provo 22 Ma io 1822 (Colt. cit.) necu rsos
I)ue deverião ir il TI 'laçiio da Rnhia em cnn·
cqllellcia de occupação da cidade j)'lf 11'0

pas p()rlu~uezasmallduu ·se viessem á Casa
da upplicação. Dec. 29 Novembro 18:22.
Dl'cid 'm conl1iclos entre os presidenles de
provincia > fluaesquer olltras autoridades.
Curl. Lei 200utnuro 1823, arl. 21, § 12 :
(V. L. 22 Setemb.·o 1 '28 ill(r(/,) Seu
Cha~lceller pra ouvido sobre suspellS~I() ele
magl·tr'ados. Carl. Lei ciL, arLs, 24 § 13:
34.-Vid. Reg. 3 Jmu'iro'J833 infra arls. 0
. 9; 61. Deseolbal'gadOl' accuslIdo du f'xlra

via de dinheiro' pllhlicos rnlJnoon-se que
oflO I'(l~se exercer o lugar, SI'I11 mosl,',,1' ille
S,I a sua cnnducla. Res. 9 Dc:wmhro .182:1
!lllnexllda it Provo :W Nnvem\'ro 18:W (CoU.
Nab.) Sobre de lino de 1I1l11las do_ ,dval'ils
de fiança pas'ado: 111'111 Rt'laçüo r1n Pernam·
buco. P"rt. 3." JUlwil'O 1 2ft (Coll. ci/.)
1)('sl'mllllrgador juiz CullS 'rvlIcl"r dos privi.
lpj!;illuos do cllllllllt'r'cio ~t'I'\ inno ('\11 IU~;j1'

do proprietario chancc!ler na R 'Iaçüo Jn
Halli:! maudoll-sE-' \'cnce:>se o respl'clivo 11'

denado, (' c ulO.ll's. iH Janeiro 182ú (tou,
ciL) n 'laçóc prllCedell1l1H I'lÍrUl da lei con
Ira IIS Ula~i 'lranos SUSI'<'Tl>O' p ln lmpe,,,
dor. ~ lllsl., al'l.'15.&.-Vid. (,'od. Pruc., M't.
77 etc. infra, Rclaçüe que I'Ôl'ClIl Ilece~; llrills
para julF,al' a illIS'l em -('gunda ultima

illSlancia hal'cra Das pl'ovincius do Imperio.

RELACÁO
"

Const., art. 158. DclIas são tirados por
aolii-\uici.,de os membros do Supremo Tri
bunal de Jll-Liçn. Const.. arl. 163. (V. L.
1.ti Sdl'mhro 1828 il/(m). Dos delictos e
erros de ollicio de seus membrns conhece
o IllesOlO Trihunal, ad. 164 S2; e bem
assim dos conOictos de juri:.dicção e com
relt'ncia enlre cHas, :11'1. cit, § 3. Permit
tio-se ás da Baltia e Maranhão conceder
licl'nça póra serem citados desemlH'rgado
I'es e juizes letrado!;! em '111eslõe' forenses.
Prllv. 1." 2-8 Abril 182h (Colt. Nrlb.) Desem
u<lrgadores da da Baltia. forão por anligui
dadE: mandados cnnLempl<lI' em dl'spacho
para ii Casn da Sllpplicaç~u. Por\. Ia" 21
Maio 1824 (CoU, cíl.) Mandou-se pelo Des
etnhaq~l> do Paço cOllsullilr IlliniHI'OS pnr'fI
a do Maran1Jfio c P"I'llall1!luco, l'orl, 1" 20
Sctr-:IUlJI'O 182ft (CoU. cil.) )JJ'(l\id"llclas a
ht'1D do regular anoam!'nld da dI' Pel'l1nlD
lluco. Port. 2' 29 Janeiro 1825 (Col/. cit,)
ElevéÍl'ilO-se ord nadns aos membros das da
Bilhia, Pernsmbuco e l\laranhüo. Dee. 3° 17
Fevt'reiro 1825. Ordenou-se a posse do
challceller da de Pernambuco ':01110 vll~al

da JUDla de f<lzenda. (' pIJl'qlle. Pr'o)v. 2' 28
Fevereiro 1825 (Colt. Nab.) Cl,ll't'za e lim
pf'za na fórma e escril'luri1çãu dos ~ccor

afins e s nlcnç,,~ recommendou·se,e porque,
1\ Iv. 5 Março 1825 (Colt, cit,) A desembar
gador nomeado mundou-sI· pag31' vencimen
lo desde o dia do PllIharllue ,em serviço.
Provo 8Junlto ·1825 (Coll.cit.) A llelação da
Bahin o1"rflll-se declarnçõl::S sobre a jllrisdic
Ç;"(l dos Hflvernadlll'es de pôr dins de reg'!
dor, fazer 1l0JlleaçÔes de ministros da casa,
aS'ignélr Cl!Vlll'âs de pel'dfl(l, e nf,o ao chan
cell,'", e purque. Provo 1', 2', 3", ha 15 Ju
111111 1825. Sobre novos direitos do chancelo
ler llomeado d<l de Pernaruhuco, levados em
collla os de Itl~ill'na C<lsa daSupplicaçüo.Res.
la 15 Junho 1825 (Cult. Nub.) Pagamenlo
de vCI1l'imrnlos ali cltallceller e ministros da
di' P rll;lmullco ordelJou-se, e como. Provo
~ Julho j, 25 lColt. cit.) A' da Bahia orde
))(IU· 'e, e como, nO(1)e<lçüo de ouvidor do cri
UIP, quI' nlHo Ulll dl'sellllHlr~url(lr accnUlU
la. se duas I'<lras senão em caso extremo. PI' rI.
2.' ti A~o lo 1825 (Col!. cil.) Ajudas de costo
r cebicl<l5 pelos de 'embargador'es da de Per
1HJLl1hucu IlJa"dflU-secessar eresliLuil', e pOI'
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qlle. RE:'s. 30 Ap;oslo 1825 (CoU. cit.) Provo
20 Selenll)r<) 1825 (Goll. cit.) Desembarga
dor foi, e pOl'c]IIC exonenno de lInnça qlle
preslara a ordcnaJo reccbido do tt'mpll qlll~

sl'rvissc de deputado procllrarlor da cor,ia
11ft junla de fftzenda rll' PernarnLuco. Res.
1.' 6 Dezcmbro 1825 (CoU. cit.) A' de Per
nambuco declaroll-5e que pela slIa clJanc(·I
J:uia .. fio lransilavflo os oflicias dI' fazenda
fll'ovidos pela junla de fa1.enda. PI·OI'. 20
Dt,zembro 182f> (CoU. cil.) Declarou-. e quc
só aos chanceJleres compelia a precedencia
de flssentns entre depulados da jnnla de f'a
wnda. e como I·e~ulad:l. Provo 27 F':lverciro
1826 (CoU. cil.) Declarou-se á da Bahia
qU{ll'S el'iio as altribuiçõcs do de ell1barga
dur depntarlo procurartor da C(lrôa e fnzen
da. Provo h Môlrço 1826 (CoU. cit.) Sobre
conlinllaçiio de serventiôl intl~rina do cargo
dejlliz dos cnVllllniros. Res. 1"6 Abril 182G.
{CoU. rit.) Na da llnbia m:mciou-. e ces. ,lI' o
f1ngmenlo de l"f'T1cimenl(ls a .('us dt'sembnr
~ador' S renlisado em \Írlude da Lei 21ú das
côrles de PllltUg:t1. }{r . 5" 8 Abril 18':Hi
(CoLt. Nab.) Desernhargauor mannol1-se con
tinuar na c(,mmissiio de arrecadaç;'io de
im poslos a trasa dos, dispensado do exercício
de aggravisla da Casa da Supplicaçâo. Dec.
1ú Julho 1826 (CoU. cit.) Nos novos direitos
do clianceller nomeado da do ~larnnhã()

mandou-se p.ncontrar os pagos por lugares
anteriores. Res. 2" 16 A~osto 1826 (CoU.
cit.) Desl'm bargador nom Pllllo para a Heln çi,o
da llahia foi julgauo cidad:'lo hl'asileiro (' por
issó mereceu dispensa do lapso de lempo
pedido -paI a se poder verificar a mercê.
Res. i" 9 ~eLembro 1S26. Sentenças pro
feridas na da Bahin, p porque, se mundon
tivessem cxeclJcão na de Pernambuco. visto
niio estarem, e' porqne, nullas. Provo 31 Ou
lubro 1826 (CoU. Nab.) Desembarf1ador da
Je Pernambuco e depUlauo ú lIssembléa
geral mandon-se recebe. se oropnado desde
o encerramenlo uesln. Pro". 25 Novembro

1826 (CoU. cit.) Res. 2" 18 ~laio 1827
(CoU. rit.) DecJarárão-se validos accordáns
da da Babia, e legaes anoullando aclos de
ouvidor' interino nomeado pelo presidenle
d:l provincia.-Vid. Provo 3- 22 Dcumbro
1826 (CoU. cit.) Ordenou·se que lIS Rpla
ções Inandassem proceder a egundas de-
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VHssaS dos crÍllles de qne as nflO houvesse
em trllslados. e lambem julga-los pelos que
pxistissp.tn. R,·s. 'la 11 Oulubro 1827. as
capitaes em que houvesse Helnções se man
dou pSlabelecer Juntas de .Juslica. e como
regnladas. para julgarem em segunda e nlli
ma instancia n senlenças das commissões de
guclTa das provincins compon ules do dis
tricllJ. Cart. Lei 13 Outubro 1827. Dpsem
harg:1dnr da ele Pemamhucll fui suspenso fi

mandado responsabilisar por ucliclo prali
cado ql\ando Onvidor rle Comarca. Dee. 1°
3 ,Tulho 1828 (Goll. Nab.) Na de remam
hocll mandou· Sll cpssar o despacho ás CTnin~

las-f iras, salva necessidaue. Porto 2' 5 Ju
lho 182' (Cal!.. cit.) E ás de Pematnhllcll.
B:.bia e Maranbüo rcmessa orJenou-se das
rel,ções lrimeslraes dos presos das cadêas.
Purt. 3' dilo (CoU. cil.) Sobre representação
da de Pernambuco :1 respeito incompelen
cia dn Poder Execulivo p:lra declar:ll' nnlla
certa del'a~sa.-Vid. At,. 2° 1!J Jul/La 182
(CoU. cit.) Mandou- e liral' dasUelações pnl'
: nligl1iJade os membl'os do Supremo Tri
hunal de Justiça. Carl. Lei 18 Selcm\ll'o
1828, lIrl. 1. o Dos deliclos e erros de offieio
llos membros das Hclacões conhece o diLo
Tl'ibunal arts. 5° § 2; 2i. (Vid. Reg. 1.20 3 L
Janei?'o18[,2, m·t. 200 § ., illfra;) e dos con
niclos enlre ellas, al't. 5° §~. A ellas rf'
melte e como o dilo Tribunal os aulos em
que conceder revisla p~ra proceder e como.
Arls. 16 (Av. 211 Setembro 1829 CoU. Nab.)
17. Recurso para as Helações em que ca
sos conceden·se pela exliucção da mesa do
Desembargo do Paço e da Consciellcia c Or
dens. CarL. Lf'i 22 Setembro 1828 art. 2 S
1; e que oulras altriblliçóes mais. arl. cil.
§ G; e aos seus Presiden lcs :ut. 2 § 7 ; li
cenças a Desembargadores para sabirem
das relações e districtos concede o Governo,
ad. 2~ 11. Das declsões da Junla de Justi
ça de Goyaz e oulras concedeu-se, e eru que
caso, llppellução ex-omcio para a Relação
do di lriclo. Res. 2!J Selemuro 1828; Res.
9 Novembro 1830. Sobre promplilicação
das obras ela casa para suas sessões. Av. 2°
úJaneiro 1830 (CoU.Nab.) A's Relações se
mandou rem Uer 05 papeis pel'lencentes ans
alvarás de lianca e SHUS embargos. Av. 8
Fevereiro 18'30 (CoU. cit.) Relações de pos-
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se e exerc.icio de lodos os J)esembar~adores

(~ J Ilizes ol'denárão-sfl e como Av. 2° Cir .
cuJ. 27 Fevereiro 1830 (CoU. cit.) Relação
exacLu dos ~flncirneolo~ dos De embarga
dores la da Babia e Casa da Supplicação
úxi~io-se e para que fim. Av. 12 Março 1830
(CoU. cil.) Das senLenças dos Juizes de Paz
em maleria deAlmoLaceria deu·se appellação
para a Relação. Res. l' 26 Agosto 1830 ado
2. Relação Ecclesiaslica conhece em segun
ila e ultima ioslanci<l das cansas ecclesiasli
cas, ficando de nenhum effeiLo as appella
ções pendenles para o Tribunal de Legacia.
Res. 1" 27 Agoslo 1830. Das senLenças 00
JllI'Y deu-se appcl1ação em que casos e co
rno. Lei 20 Selembro 1830 arLs. 70,7:1. ; (V.
CnU. PenC. íll{ra) e revisla al'l. 73. (V. Cod.
cil. infra) Corno conheceráã elas revislas
civeis e ct'imes. Res. 9 Novembro 1830; Res.
20 Dezembro 1830 arls. 7, 14, 2á, 26, Du
ranle as sessões do COI'PO Legislativo os des
emhnrgadores que dulle fôrem membros nüo
vencem ordenado. Lei 15 Dezembro 1830
arl. 11 § 18 26; Parlicipão <10 Supremo
Tribunal as suspensões de magistrados. Res.
20 Dczembl'o 1830 art. á. Desembal'gado
res responsabilisados por crimes commeUi
dos qnando Ouvioor ele Comarca e J ui:'. do
Crime forilo 'uspensos e mandados julgar
plda Relaçiio c não pelo Supremo Tribunal.
Porl. 28 Fevcreiro 1831; Av. 15 Abril1831
annex. CoU. éil.) A um Desembargador da
ela Bahia ma ndou-se suspendpr o ordenado

cOl1sidpr<lr vago o lu~ar de Juiz do Crime
para que rôra nomeado. ~e nfio [(Jmasse
delle conta denlrú de oilo dias. Av. 22 Abril
1831 (CoU. cit.) Os Pre idenLes das a que
perlencerem ns sen Lença~ reformadas em
revista podem nomear ministros da casa que
assignell1 os JoslrumenLos exll'ahidos 00
pr cesso. Dec. 13 Maio 1831 (CDU. cit.)
Chancelleres das Relacões forôo autorisados
a disll'il)uir por mnis' um ou dous Desem
llar 'adores o pxpedienle da Oovidol'ia do
CI'ime, servindo-se de qllaesquer escrivães
do Judicial. Carl. Lei G Junho 1831 art. 9.
D selllhargaclores podião er nomeados Jui
zes Cl'iminaes art. 17. Para a de Pernam
buco ordenou-se fossem interposlo- recur
sos civ is e crimes e mililares dos ha.bilan
Lei da Provincia das Alagôas; decididas na
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da Bubia as enlão pendenles. Res. t" 7 Jl1
nhó 1831 arls. 1, 2. Pelo cofre da Relaçào
com regresso para o Thesouro se maodon
e como pagar custas do processo de um réo
cl'ime para ter andamenlo. Av, 2°22 Junho
1831 (CoU. Nab.) Das senlenças arhilraes
em causas ele seguro deu-se appellação para
as Relacães. Lei 26 Julho 1831 art. 4. Man
dou-se ;noslrar não haver incompalihilida
de enlre a accumulação dos car~os de Guar
na-mór da Relacão e Escrivão dos feilos da
Corôa e Fazenda. Av. 2° 31 Agoslo 1831
(Coil. Nab.) Para eila conceden-se appella
ção ex-afficio das juslificações que se fazião
no Conselho de Fazenda e passá rã o para os
Juizes terriloriaes, sob pena de nullidade.
Lei 1& Oulubl'o 1831 art. 90; recurso para
ellas concedeu-s~da jurisdicção coolenciosa
do dilo Conselho que passou para os refe
ridos juizes, art. 91. Oespeza com a obra
da sala Ja da Côrte auloriboll-se. Res. 25 No
vembro 1.831. Desembargadores nomeados
para Relações que já tinhão completo o seu
numero mannou-se não enLrarem em exer
cicio emquanl;o a Assemblea Geral não re
solvesse. Av. 2° 19 Dezembro 1831 (CDU.
Nab.) Desembargadores da Casa da Suppli
cação e Relações e seus officios a que velhos
e novos direiLos forão sujeitos. Tab. 23, 26
annex. ao Dec. 25 Janeiro 1832.-Vid. Lei
60, 20 Setembro 1838 inf1·a. Aos cscrivães
das Chancellarias das Relações encarregon
se proceder e como a bem da arrecadação
da dizima d:t CbancelIal·ia. Reg. 2° 14 Fe
vereiro 1832, art.. 2 alter.-Vid. Ol'd. 3." 13
Setemb7'o 1833 inf1·a. A um Desembargador
licença concediJ<I sem declaração alguma
enLen(/eu-se sem vencimento de ordenado.
0If. 21& Oulubro 1832. Jurisdiccão Criminal
das Relacões foi conservada. C~d. Proc. art.
S. Escriv'ães que servissem parente os Cor
regedores e Ouvidores do Crime e Civel das
Relações mandou-se nellas servir de escri·
vàes de appelIações provisoriamenle com
os exislenles e por dislribuição. Cod. cil.
al'I. áO. Certidão de seus presidentes pro
vão o anno de pratica de bachareis. Cod.
cito art. M.- Vid. Reg. 120, 31 Ja71f'Í1'o
i8á2 Q7't. 35 infra. Por promoção são lira·
do os Juizes de Direilo das Comarcas para
os lugares vagos nas Relações. Coo. cito 8ft.
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45, Reg. 120;' 31 Janeiro 18lL2 art. 199 §
2. São com pelentes para re.ceber queixas e
denuncia' nos crimes cujo conhecimento
lhes cabe pela Cl)nsLituição. Cod. cito
art. 77 § 2; e nos crimes de responsabili
dade dos empregados commandanles mili
t,tres e Juiz de Direito e como procedendo.
Cad. cito arls.151.. 155 § 2; 157, 159,161
a 1.611 ; 167. 1ô8. 305, Para ellas se con
cede appellação das senlepças do Jury'e
em qne casos e como julgada. Cad. cito
arL. 301 a 303, 305, 300; e de suas deci
sões revista para o Supl'eme. Tribunal de
Jusliça. Cad. cil. arl. 306. Relações ficárão'
conhecendo dos af?:gravos no auto do pro
cesso interpostos dos Juizes de Direito.
Disp. Provo art. 14; lnstr. 13 Dezembro
1832 art. l1.2-. - Vid. Lei- 261, 3 Deze1nb1'o
1841 a1·L. 1.20 infl'a. Foi supprimida ajuris
diccão ordinaria dos COlTegedores do civel e
'cri~e. e Ouvidores do civel e crime das Re
lações, e a' de lodbs os magistrados que jul
gavão Lanlo em primeil'a como em uma
unica insLancia com adjunlos; regulando
se os processos de responsabilidade e de
appellações em todas as Relações pelas duas
especies de processo que têm lu~ar no Su
premo Tribunal e em sessão publica. Disp.
cito art. 18, alter. - Vid. Res. 1" 2- Junho
183.4 infm. Das sentenças civeis nellas pro
feridas cessárão as lIggr 'vos ordinarios, sÓ
cabendo revista nos casos permillidos. Disp.
cito art: 1.9. Durante as €Juaes foi o governo
autorisado. por accasião da execução do
Cod. do processo, a nomear 11al'a o luga
res de Juizes de Direito civel e crime' e co
mo. Disp. cit. art. 21·. Extinguio-se diffe
rença enlre os seus membros aggravantes
e extravagantes; e substiLuirão-se os lugares
de Chancelleres por Presidentes e como no
meados e col1l que altribuições. Dec. cito
art. 22. Foi· o govel'Oo autorisad.b para arbi
trar seus ordenados' e corno. Di p. cil. art.
23. Appellações' civeis e cr'imes pendentes
ante os' Ouvidores de Comarcas mandou-se
remetler' á Relação dia disLricto e para que
fim. ln'sl. 13 Dezemb['o 1832 art l11. Em
vista .do di~posto no Codlgo do processo
c~iminal e tí'tulo unico da dispos'içiio pro
vlsoria ácerca da admioi tração da ju liça
civil deu-se nliVO regulilmeoto i{ Re1ações.

IY

Dec. Reg. 3 Janeiro 1833. Vencime.otos d()
Presidente, ProcLlrador da Corôa, Desem
bargadores, Secretarios, Conlinuos, e Offi
ciaes de J uslica determinárão- se em virtu
de dos arts. á9 do Cod. do Proc. e 23 de
Disp. Provi-s. Dec. 22 Janeiro 1833 l1l'ts. 2,
3. Mandou-se que recebessem seus venci
mentos pelas Lbesourarias das re pectivas
provincias. Circo 9 Fevereiro 1833. Os pr&
sidentes dellas e o procuradôr da Corôa,
Soberania c Fazenda Nacional da côrte não
necessitão altestado para receber ordena
dos. Dec. 2 Março 1833. art. uno § S, 9.
Ordenou-se que os 2 conlinuos da da Côrte
servissem lodos os dias. Dec. 11 .Julho 1.833
(CaU. T,rp. Nac.), Av. 15 dilo (Ga~. OIf.18).
Alterou-seoart.5 do Regulamento 3 Janeiro
1833, autorisando conferencias todos o
dias uteis, aLé pôr-se em dia o expedieote
de processos. Dec: 22 Agosto 1833, revogo
Dec. 6 Fevereiro 1834. Recursos para as
Relações e como dos processos crimes an
teriores ao Cod. Proc. os Juizes de Direito
forão autorisados para julgar por si sós e
em que casos. Res. 22 Agosto 1833 art. 2,
para cuja execução Dec. 20 SeLembro 1 33
e art. 8, 10 e 11. Sobre direito a accresci
mo de ordenado a Desembargadores em
quanto' não tivessem exercicio nas Relações
para as q'uaes houvessem sido nomeados ou
removidos. Av. 1° (j Selembro.1833; Ord.
2" 13 dilo. Como procederáõ os escrhães
de suas Chancellarias para arrecadaçãO da'
dizima. Ord. 3.' 13 Setembro 1833. Sup·
pl'imio-se gratificação dos seus presidente.
Lei 58, 8 Outubro 1833 art. 4 § 3. Carta~

de seus Désembargadores a que sello forão
subjeitas. Tab. da Lei 59, 8 Outubro 1833;
Instr. 1lL Novembro 1833, art. 11. Pro
I1uncia dos Juizes de Direito pelas Relações
é necessaria .I)ara suspensão delles, con
forme as Lei 18 Setembro 1828, Dec. 20
Dezembre 1.830 e Cod. Proc. arts. 161 a
1ô3, Av. 6 Novembro 1833. Nas Relações
creou-se um solicitador dos feiLos. Dec. 19
Dezembro 1833 (Colt. Typ. Nac.). Trau ito
de carros e'carróç<:ls pela fl'enle da da Côr
te em dias de sés ão prohibio- e. Ar. 17
Fevereiro 1.83.4. Mandou-se despedir os
capellães dellas por estarem extinctas as
capellanias. Av. 12 Março 183.4. Deu-sll'

I
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Te~ulamenlo aos seu SecreLarias em addi
tamenlo ao arl. 76 do respectivo regula
menLo. Dec. 15 Abril 183.4. Alterou-se e
como o arl. 18 da Di posição Provisoria.
Re. 1a 2. Junho 1834; para cuja melhor
ex cução. D c. 2?> Junho 1836. A' de Per
naml,uco ordenou-se désse ~ratis as cerli
dr) e documelltos que o promotor publico
cumo tal necessilasse. Av. 2L Julho 1834.
Membros das Relações são empre~ados ge
rae . Lei 16", 12 Agosto 1834 art. 10 § 7.
Rl'lação ecc1esiasLica conrorme os arLs. 8 e
32á 1I0 Cod. Proe. não conhece de causas
civeis, mas só das puramente espirituaes,

. compelindo aquella, aos juizes IDlloicipiles
e Relações; De'embar~adordella não póde
ser o Vigario geral; d'enlre que cidadãos
devem os mesmus Desembargadores ser no
meados; f6rma da renuncia do cargo de
Cbanceller; condições pal'u valid.ade de li
cenças. Av. 10 28 A~osLo 1834: Difrerença
que houvesse nos vencimentos dos presi·
den tes e me fibros, COD tra o art. 4 S 3 da Lei
do orçamento, mandou-se descontar. Av. 20

dito. Determinou-se que Lendo ellas de jul
gar por via de recurso elc. , susciLando-se
quesLão preliminar ou prejudicial e qual,
destas pl'imeiramenLe se trate, e depois da
principal se houver lugar. Dec. 28 AgosLo
183&. Declarou-se que a suppressão de
gratificaçÃo aos seuspresidenles conrorme o
S 3 art. 4. Lei 8 Outnbro 183h enlendia-se
da publicação da lei em dianle; descon
tando-se a recebida.OIT. 10 Selembro 1834.
Ao presidente da Relação devem os promo
tore pnblicos I'eguerer como parLes as cer
tidões gne nece ,ilarem. Av. 15 Novembro
1834. Des mharp,adores aposentados em
lugares que Liubão anles da Lei 4 Outnbro
1 '31, não 'e cOUlpl'eht:'ndem no art. 55 Lei
15 ol'embro do mesmo, e por isso recebem
adianlados os eus vencimenLos. Ord. 24
D zembro 1834. Nos casos de inLerposição
de r vista, havendo embargos admiLLidos
na Chancellaria, como procederáõ as Rela
çõe , suspenso o tempo para se~uimenLo e
apt' SenL&ção de revisla. Dec.18Março 1835.
Declarou- e serem combinuveis o 3rt. 2 S
11 Lei 22 Selembro 1 28 e fi SU Lei 3
Oulu UI' 1534. porqu e quando das licenças
.aos juizes de direito concedidas pelas Rela-
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ções resultarem inconvenientes graves os
presidentes de provincia as poderáõ suspen
der conforme o art. 155 do Cod. Crim. Av.
27 Junho 1835. Appellação ex-oflicio para
a Relação das decisões dos juizes territo
riaes em processos de lt>lras ou ourigações
de donalivos para despezas da ullima guer
ra em S. Pedro do Sul. Dec. 6 Oulubro
1835 art. 3. Ao p~esidenle da do Hio de
Jélqeiro ordenuu-se que quando informasse
requerimentos de licença a Desex.bargéldo
res e juizes lerritoriaes dt>c\arasse se já ha
vião obtido a do art. 2 § 15, Lei 22 Setem
bro 1828. Av. 4 Novembro 1835. Declarou
se que em processo de reivindicação de
bens sequestrados promovido pelo syndico
dos SanlosLugares, havendo senlença contra
a fazenda nacional, devia appeIJar-se para a
Rebcão do Rio de Janeiro. üfr. 4 Novembro
1.835. Declarou-se que o art. 5 § 14 Lei 3
Outubro 1834 não revogou o art. 2 § 11.
Lei 22 SeLembro 1828 e 7 § 3 Reg. 3 Ja
neiro 1833 soure lil:ença a Desembargado
res e juizes lerriloriaes. Av. 19 Fevereiro
1836. O a1'1. 50 do Reg. 3 Janeiro 1833
determinando traslado quando a appellação
fôr recebida no efreito devolutivo compre
hende só as causas cuja execução deve con
forme direito correr no mesmo traslado. e
não as de que se deva extrahir sentença etc.
Dec. 28 Março 1836. Seus presidenLes fo
rão autorisados para nos mezes de Maio e
OULubro mudarefi o despacho para das 10
ás 2 boras da tarde. Dec. 30 Março 1836.
Mandou-se-lhes qlleiodicassem as atLribui
ções necessarias no Reg. 3 Janeiro 1833.
Av. circo 30 dito. D~clurou-se que os jui
zes de direiLo podem ser chamados para
supprir nas relações os desembargadores,
porque o art. 83 Re~. 3 Janeiro não foi re
vogado nem pelo Dec. 23 Julbo 1834 para
execução da Res. 2 do mesmo mez e anno.
Av. 16 Maio 1836. Ao presidente da da
Côrte ordenou-se remeLLesse ao promolor
publico relação de todos os processos em
gráo de appellação em que elle devesse in
tervir. Av. 29 Maio 1837, Desembargado
res, juizes e empregados suojeilos á Se
cretaria da Jusliça devem representar e pe
dir licença por intermedio dos presidenles
das provincias. Av. Circ.• 12 Junho 1837.
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A' de Pernambuco declarou·se que os mem
bros do tribunal devião neHe comparecer
!le beca e não de casaclI. Av. 5 Selembro
1837. Ás partes aggravadas por ~enlença
(la Relação do Maranhão de que hOllTesse
ag~ravos ordinarios pendentes ou df!cididos
ao tl'mpo da cleclaração da Independencia
do Brasil concedeu-se interposição de re
vista e como; os embargos oífensivos de
sentença da Supplicação de Lisboa passa·
dos em jul~ado anles do dito tempo, tendo
sido orpostos em tem'po, mandou -se fossem
decididos pelas Relll·ções que bouverem
juJ~ado os feitos em 2" in~taocia. C. Lei 67
28 Setembro 1837 arls.· 2. á. Elevilrão-se
os vencimentos dos Desembargadores das
de Pernambuco e Mar.ao-hão a 2:800.tí)000
como se acha determinado para as da
Côrte e Bahia. Lei 1.06, 11 O,l\ubro 1837
art. 3 S2. Em occasião do trabalho da
confereocia não se deve distrahir a atlencão
dos Desembargadores com despachos, 'as
sigDaluras, e quaesquer objecções estranhas
ao despacho dos feitos apresentados. Av.
CiTC. 20 Outubro 1837. Concessão de li
tença a advogados não formados é dã' pri
vativa attrihoição dos presidentes d'a Rela- .
~ão. Av. 20 Outubro 1837 § 2..,-Mafldo·u-se
á da Côrte observar o regulameMo ácerca
da di tl'ibuição dos feitos e como. Av. 18
Dezembro 1837. Seus presidentes como
procederáõ a respeilo das colJecções de leis
que lhes fôrem remetLidas. Dec. Re~. 10, 1
Janeiro 1~38 art. 21 a 23. Declaracão deu
se sobre a appellação de que lrat~ o art.
167 do Cod. Proc., Av. 80 ,1.1 Janeiro 1838.
Declarou-se que o art. 1á da Disposição
Prol'isoria não altera a Ord. Lt:i 3 n. 33.
pr., e por isso bem se podem executar. Av.
9°, 11 Janeiro 1838 § 2. Marcarão-se os ca
sos em que as ftelações revisoras hão de de
cidir da nuUidade ou injustiça e do mere
cimento das causas. Reg. 9·, 17 Fevo,'eiro
1838. Prescreveu-se o modo de interpôr o
recu rso das autoridades ecc1esinsticas para
as Relações e seu jclgamenlo. Reg. 10·, 19
Fevereiro 1838. - Vid. Dec. Reg. 124, 5
FeIJe7'eiro 18'&2, IJ7·t. 30. Ao presidente da
da Côrte esclareceu-se o art. 58 Reg. 3 Ja
neiro 1833 sobre nova distribuição para
decisão dos embargos nos feitos civeis. Av.
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66, 19 Abril 1838. Ordenou- e que os con
linuos servindo de thesoureiros nellas pa
guem o sello e preparem os :lutos crimes
que a ellas subirem por meio de recurso,
e cujo andamento ;JS p:II'l 5 não ten~ão pro
movido depois dp 15 dias de recebidos os
aulos pelos secretarios. Reg. 19° á Setem
hro 1838. Cartas de seus Desembargadores
a quP. direi los novos forão sujeita. Lei 60,
20 Oulubro 1838, Tab. n. 16. Vid. Lei
2.&3, 30 NOI:emho 1841, infm. Ao juizes do
cível da Côrte e oulras cidade em que hou
ver Relações compete cumnlativnme"'l~Ct

nhecer e julgar as suspeições postas dm
causas civeis aos juizes de direito <'Ível e
muoicipaes. Dec. 200

, 15 Janeiro 1839. Da
Relação metropolitana do Imperil elevou
se o numero dos desembargadores. com
que vencimentos, enlre que pessoas no
meados, qual o seu presicleote e secretario,
e com que orc:lenados. Lei 83, 17 Setembro
1839. Alterado o art. 5 do Reg, 3 Janeiro
1833 mandOU-Se que na Relação da Côrte
só houvesse duas conferencias semana rias.
Dec. 40, 6 Fevereiro 1SáO. Membros da
Relações não se comprehendem na palavra
magistmdos de que usa o art. 11 S7 do
Aclo AddiciOl'la1. Lei 1.05, 12 Maio ·18ltO
art. á, Circo 9,29 Janeiro 1.8á4. Precatorias
para letantamento de dinbeiros de defun
tos e ausenles para terem comprim n de-
vem declarar que as sentenças I idas
forão confirmadas pelas Relaçõf' .lrtll-
de de appeIJação ex-offieio, '. \rme a
Lei 2á Oulubro 1832, art. 91 ; I Iv. ::J Ag-os
to 1759; Lei 22 Selembro 1828, art. 2 S
5, 6; Lei 3 Novembro 1830; Ord. 227, 30
Julho 18.&0. Para suas despezas credit
snpplementar extraordinario. Re . 158.18
Selembro 18áO; Tab. A. § 3. Igll~lári'lO- e
os ordenados de seus secretarias, 1:200~.
Lei 16.&, 26 Setembro 18áO art. 3 S 3.
Tratamento de Exc:ellencia deu-se ao Oes
embargador que exercer o cargo de Pro
curador da COl'ôa, Soberania e Fazenda
Nacional. Dec. 85, 18 Julho 18á1. Titulo
do Conselbo concedeu-se ao lugar de Pre
sidente da Relação. Dec. 87. 18 ~Jl1lho 18ú1.
Para as Relações se appella ex-ollicio de to
das as sentenças do Juizo dos feitos da fa
zenda excedendo o seu valur 100~OOO..
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os bacbareis formados possão ser nomflaaos
juizes municipaes. Reg. ~20, 31 Janeiro
18li2 art. 35, São os Desembargadoves pri
vilegiados em fôro para se lhes formar culpa.
Reg. 120 cit. art. 200 § 1. Relações são
superiores para concessão de Habeos Corpus.
Reg. 120 cit. art. 438 § 8, expl. por Av.
2° 12 Janeiro 18411. Appellações e recursos
para serem apresentados nas Rdações con
tinuão a ser preparados com as assil'naturas.
braçagens e contribuições estabelecidas nas
leis em vigor. Reg. 120 cito art. 1,71 ; Reg.
1.43 cito art. 37. Desembargadores nomea
dos Chefes de PDlicia são obrigados a acei
lar. Reg. 120 cit. art. 489, 490. Por exe
cução da Lei 261 cito ordenou-se que as Re
lações eIlViassem aos juizes de direito res
pectivos as appellações de sua competencia
ainda pendentes. Reg. 122, 2 Fevereiro

'18/,2 art. 29. Desembargadores passárão a
receber ordenados depois de vencidos con
forme a Lei á Outubro 1831 art. 10~ ; Ord.
12 Fevereiro 18!l2 (Jorn. !l8). Co:no conhe
ceráõ dos aggravos no aulo do processo.
Reg. 143 cit. art. 29. Relações enclrregaráõ
diligencias para arbitramento do v~lor das
causas demandadas para deducção 60S 2 °1.
da Çhancellaria a qualquer juiz da i- ins
tancia do lugar, suspenso o andamenb. Dec.
Reg. 150,9 Abril 18.&2 art. 6. App\lIação
para as "elações ex-offieio qnando G valor
exceder a SO.tt>000, aliás voluntaria, dá-se
das justificações para cobrança de diTidas
perlencentes ás heranças de bens d de
funtos e ausentes e habilitacões de heldei
ros. Dec.' Reg. 160. 9 Maio'i8ú2' art. 32.
Subslituido e como elevad,o o -valor las
justificações a 100.,1,1)000 pelo Dec. á 2,
27 Junho 18h5 art. 9. Desembargadore e
juizes deputados á Assembléa Geral cU,a
sessão não veri6cou-se, venceráõ seus 01

denados sem interrupção. Circo 23 Mail
1842 (JOl'll. 156). A' da Côrte ordenou-st
que seus escrivães intimassem ao promotor
publico as sentenças em feitos crimes log?
que fossem profel1idas. Av. 13Q." 3 Abnl
18113. Sobre os arts. 82 e 88 Lei 261 decla
rou-se que de um juiz de inferior instancia \
dene~ar recurso expressamente prohihido
por .lei não se segue que elle se constitua
jui~ de superior instancia. Av. 20·, 8 Abril
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comprehendidas a juslifica,;óes e habilita
- çõps de que trata l1 art. tlO Lei ú Outubro

1.831 e de quaes Lavera appellação voluo la
ria. Lei 2/'2, 29. ovemol"o 18!t1, arts.13,1.4,
15; Ord. 6", 12*, aoeiro 18ú2 art. 2 § 2, 7.
Secretario da Relação metropolilana teve
elevação de orrlenado a úOO.tz>OOO, Lei
2~3, 30 Novpmbro 1841 art. 3 S6; seus
De embargador s veoceráõ o ordenado por
inteiro, ainda possuindo beneficios. Lei 2h3
ci t. arl. 30. Novos direitos dos titulos de
De embargadores de Relações elevarão-se

30 0 fo do rendimento nnnual. Lei 2.&3 cito
Tab. § 2. De enlre os Desembargadores po
dem ser escolhidos os Chefes de Policia.
Lei 261, 3 Dezembl'o 1.841 art. 2; Reg. 120
3i Janeiro t8/,2 arls. 21, 23, S 2, 3; 2.&,
53. ú89, /'00. Para ellas se recorre das de
cisões e quaes proferidas pelos Chefes de
Policia e Juizes de Direilo. Lei 261 cito art.
70; Reg. 120 cit. art. li.&O § 1.; e bem as
sim dos despachos dos Juizes de Direito de
que lra tão os art . 281, 285 Cod. Proc.;
Lei 261 cit. art. 71 ; Reg. 1.20 cit. art. MO
S1; e como processados. Lei 26i cit. art.76;
Reg. 120 cito art. !l!JlI. Para elias e appel
la e como das decisões definitivas ou inter
locntorias com tal força pl'oferidas pelos
Juizes de Direito; das sentenças destes que
ab olverem ou condem-oarem nos crimes de
responsabilidade; e nos casos do art. 301
do Cad. Proc. Lei 261 0it. art. 78 § 2,3, .& ;
79 81, 82; Re~. 120 cito art. á52 § 1;
/,5, a .457, 502. Das decisões das Relacões
nos casos do 3rt. 78 § 2, 3, li, ha revista.
Lei 261. cito art. 89 § 2; Rep;. 120 cito art.
á64. Foi revogado o art. lú da Disposição
Pro,isoria instflurados os aggravos de pe
tição e in trumento e como, competindo
ás Rell1ções delle conhecer e em que
ca os. Lei 261 cito arts. 120, 121, i22.
Re.g. 1.43, 15 Março 18á2 art. l3 SS 2, 3:
9, 15, 21 a 24, 29, 3.&. Para as Relações se
app lia das sentenças civeis definitivas ou
interlocutorias cQm tal força dos juizes de
direito civel, d orphãos ou municipaes.
lendo aqu('lhJs alçada até 150:t/> em bens de
raiz 300W;UOO nos movei. Lei 261 cit.
arl. 123. R g. 1ú3 cit. arl.8 S'. : 30. Attes
tado de seu pre identes proYão frequencia
e e ercicio do fôro no anno exigido para que
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18lt3. Mandou·se· jncluir na despeza do
ministerio da jus liça a com os solicitadores
dos feitos da fazenda das Relações. Ord. 30
Maio 18.&3 (Jorn. 156). Declarou-se á da
Côrle que a despeza com factura de sacco
para conducÇ.ão de papeis seBados devia
entrar na do expediente. Av. 3 Junho 18ú3
(Jom. 166). Providencias derão-se para
neHas não ficarem paradas as C!lusas em
que fÔr in tere'ssada a fazenda ·nacional. 2
t:irc. 22 Agosto 18.&3 (Jorn. 2.&1). Seuspre
sidentes passarão a ser nomeados pelo go
vernó como os do Supremo Tribunal de
Justiça. Res. 2'95, 4.ú Setembro 18ú3. Re
vogou-se (I lei provincial de Sergipe fixando
alcada da Relacão. Res. 316, 21 OUlubro
18lt3. As Relações a quem fôrem remeltidos
papeis concernentes a juiz de direito sus
penso como procederáõ na fórma do § !.J
:lrt. 17 Lei 261 á a udiencia do mesmo juiz.
Reg. 328, 8 Outubro 18ú3 art. 5. Decla
rou-se bem haver a Relacão da Bahia ad
mittido aggravo e delJe co'nhecido por não
ter o juiz municipal negado vi~ta para oppo
sicão de terceiro conforme a Ord. L. 3 tit. 20
§·31. Av. 13 Novembro 18ú3 (Jom. 306).
Despeza de papel etc. na ChanceJIaria quan
do por elIa transitão sentenças deve ser pelo
expediente das Relações, declarou-se á da
Bahia. Ord. 22 Dezembro 18ú3 (Jorn. ~ltú)

Desembargador que tiver pago como em
pregado de justiça novos direitos passando
a empregos de outra classe deve não pa
ga-los. Ord. 27 Abril 18.&4 (Jorll.124). Des
embargador nomeado presidente de pro
vincia tem direito a vencimento até vespera
da posse deste lugar. Ord. 6 Julho IBM
(Jorn. 194). Estabelecêrão-se as regras que
se devem observar nas petições de suspei
ções aos Desembargadores das Relações.
Dec. 39ú, 23 Novembro 18.&4. Ordenou-se
que os solicitadores do numero, conlinuos
e officiaes de justiça das Relações sejão pro
vidos pelos seus presidentes. Dec. 398, 21.
Dezembro 18M. A' da Côrte mandou-se
continuar a observar II pratica de proceder
se por distribuição á nomeação de u'm juiz,
que sirva de relator e que apresente e relate
qualquer recurso para hav.er o sorteamento
dos tres que têm de decidi-lo, em vista da
Lei 261, art. 7, e Reg. 3 Janeiro 1'833 art.
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1.0 a 1ft; Av. 67,23 Junho 18!J5. Para elIas
se appella e em que caso das sentenças do
jury de desapropriação para utilidade pu
blica, geral ou municipal da CÔI'te. Res.
353, 12 Julho 18ú5 arL ~9. Não forão ap
provadas aposentadorias concedidas a dons'
Desembargadores. Lei 369, 18 8etemb
18!.Jó art. 3 § 3. Desembargador da de Per
nambuco encarregado da compilação das
leis mililares foi chspensadodo exerci cio
vencendo ordenado pelo thesouro. Ord. 17
Outubro 1845 (Jorn 303). Sobre as licenças
que O' presidenles deHas podem dar, e co
mo se devem enlender e cumprir. Ord. 2-
5 Janeiro 18lt6. Providencia para obviar o
transito fraudulento pela Chancel1aria de
senteüças sem serem embargadas pelas par
tes vencidas. Porto do presidente da Relação
da Côrte 31 Março 18á6 (Jom. 92). Para ellas
se app~lIa das decisões do Conselho Muni
cipal de recurso da qualificação de votan
tes; procedendo-se na fórma dos arts. 32,
33; Reg. 3 Janeiro 1833 e como, Lei 387,
19 Agosto 18lt6 art. 38. Aposentou-se um
juiz de direito no lugar de desembargador .
da do Rio deJaneiro. Dec. 29 Agosto 18!J.6
(Gaz. Olf. 1 voI. 1), Av. 9 Setemqro 1846
(Caz. cito 12). Prescreveu-se a [órma da ex
tracção das senlenças do processo á vista do
art. 16 da Disp. Provis. Porlo Preso ReI.
Côrte 20 Oulubro 1846 (Gaz. cito 48). De-
cl errou-se á da Côrte que um escrivão da ex
tincta correição do civel como serventuario
não podia considera'r.se e porque ter per
dido o direito de ser dé appellações confor
me o art. 40 do Cod. Proc.. Av. 17 Novem
bro 1846 (Gaz. cd..69). Declarou-se que o
recurso do Conselho' Municipal para a Re
lação estabelecido na Lei 387, 19 Agosto
'18!J6 art. 38, póde e porque ser interposto
por qualquer cidadão. Av .160

, 16 Fevereiro
18lt7. Prescreverão-se as formalidades que
se devem observar para inlerposição dos
recursos estabelecidos no art. 38 da Lei

.~ 387 supra. Dec. 511. 18 Março 18á7; Av.
61, 26 Março 1847 S 2; Av. 68, :13 Abril
1.8.&7 § 2; Av. 77, ;) Julho 1848 § 7; Av. 23
Dezembro 18lt8 (Diar. 7982). Declarou-se
a maneira por que devem proc... del' quando
conhecerem que houve falta de formulas
substanciaes na formação da culpa que ser-
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via de base ao processo do jury de cuja sen
tença se tenha appellado. Oec. 525, 21 Ju
lho 1. 47. Independente de licença dos pre·
sidentes dellas habilitou-se um cidadão pa
ra ailvo~ar em todo o Imperio. Res . .&66, h
Setembro 18h7. Ordenou- e ás Ihesoura
rias das províncias em que 'ba Rei ações os
supprimeotos necessarios para andamento
das appel1ações em que fôr parte a fazenda
nacional. Circo 19 Novembro 1847 (Gaz.
Olf. 178 vo1. 2). Sobre validade de licença
cuncedida a um Desembargador da do Ma
ranhão pelo prt>sidenle da provincia, em

oncLlrrencia com outra concedida pelo go
v ruo. Av. 26 Novembro lS/,7 (Goz. cito
179). Desembar~adornomeaoo presidente
de provincia mandou-se recebe 'se venci
mento até o dia em que tomasse posse. Av.
1á Ahril 18á! (Goz. OfT. 89 voL 3). Foi
considerada nullidade manifesta em uma
sentença da Relação fignrar de presidente
interino desembargador mais moderno, e
de juiz outro considerado e por que mais
graduado.-Vid. ACC01·d. 13 Outub1'O 18&8
(Con·. Mel·C. 283). A seu presidente incumbe
dar juramento e posse a juiz de direilo. Av.
162, 20 Dezembro 18h8. Si as Relações s6
conhecem das decisões dos conselhos mu
nicipaes de recurso, ou da denegação de
d cidir, e não do faelo de se não haver
reunido conselho, que compete á autori
dad "dministrativa providenciar, resolveu
~d. tendo em vi ta o art. \) Dec. 500, 15 Fe-
ereil'o 1 47 e art. 18 do 511, 18 Marco di

tn. Av. 13°, 15 Janeiro 1.840. Resolv'eu-se
i o eleitor pronunciado em crime de res

ponsabilidade e sob fiança, recorrendo pa
ra a Relação deve ser convocado para or
gani~ação da jnnla de qualilicação, e con
servado na li ta dos votanles do élnDO anle
rior ou della limioado. Av. 20° 19Janeiro
1 UI 3. h. Aos juiz s de paz nào compe
t jnl~ar da moralidade e legalidade das
de i. ões dos trihunaes. sim inciuir na lista
llpplemeotar de votantes a pessoas que as

R lações mandarem admillir. Av. 23 Janeiro
1. 1.9 (Viar. S003). Ecomonocaso de perda
da I' lal,'â nominal remettida das pes~oas

attendidas pela Relação. Av. 35, 8 Feve
reiro t .&9 § 9. A' Re lação da Bahia orde
nouj!,se qne seus escrivãe de appellações
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observem nos traslados dos· aulo a pratica
seguida pelos das outras ReléJções, vista aLei
lO Setembro 1.828 art. 10, Res. 20 Dezem
bro 18~0 art. 23 :t 26,39; Av. 41,17 Feve
reil'o 16.&9. A' da Côrte ordenou que fossem
entregues ás partes o~ documentos origi
naes jnntos a processos dpclarados nullos,
ficando traslados pagos. Av. 61. 6 Março
18h9. Resolveu-se conforme o Av. 23 Abril
18.&7 § 5 si deve ser convocado eleitor sup
plente processado em crime de rpsponsabi
liba de pela Relação. Av. 78. 21 Março 18lt9
S2. Nellas se mandou restabelecer a pra
tica nnterior ao Av. 19 Abril 1.836 que dis
pensava nova dislribuição para julgamento
de embarF:os, altento Re2;. 3 Janeiro 1.833
arts. 58, 29, 30; Dt'cretõ 23 J unho 18M.
art. 3, e Ord. L. 1 tit. 1 § 10 e 2.1., L. 2,
tit. 63 § 4, L. ~ til. 65 § 6, tit. 87 §7> 12, 14;
Ass. 7 Fevereiro 1658, e 16.r unbo 1612;
Av. 157, 1.6 Junho 18.1.9. Darão-se ins
trucções sobre pratica e effeitos dos recur
sos dos Conselhos Municipaes para as Re
lações. Av. Inst. 168, 28 Junbo 18ú9 art.
11,13. Estabeleceu-se a maneira pela qual
deve-se verificar a antiguidade dos magis
trados. Dec. 624, 29 Julho 1Sá9. - Vid.
Dec. 1496, 20 Dezemb1'o 185.1. intra. Decla
rou-se que si a decisão do segundo jury em
virtude de protesto p.or novo julgamento
importar pena de morle ou galés perpetuas,
deve o juiz de direito appellar ex-officio, e
porque. Av. 237, 18 Outubro 1849. Sobre
cumprimento de precatoria á tbesouraria
parn pav,amentu de divida de herança jacen
te, e do qual não constava appellação ex
officio para a Helação e sua decisão. Av. 8
Abril1.850 (Dia?'. 8389). Deda rárão-se as pr(!)
videncias adoptaveis para cessar conflicto
de jurisdicçào entre dous juizes de orphãos,
usando-se ne appelIação ou ap;gravo, ou do
levaotamento no confliclo. Av: 21 Junho
1850. Relações das provincias em que não
houver Tribunal do Commercio que furma
lidades cumprirá ácel'ca dos livros dos com
merciantes. Cod. Com. art. 1.3. Para ellas
se appella no effeito devolutivo da sentença
do Tribunal do Commercio que despre
zar embargos de credor a homologação de
concordata. Cad. cito art. 851 ; Oec. 737,
25 ovembro 1850 art. 7 § 2; Dec. 738,
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25 dito arts. 77, 99, 18á. E tambelO do jul
gamento dos mesmos lribunaes sobre vali
dade de credi lo de fallido ou sua classifica
ção. Cod. cito art. 860; Dec. 737, cito art.
7 § 2; Dec. 738, cit. art. 18ft. E tambem
no ef1'eito devolutivo nos casos de concessão
de moraloria. Cod. cit., art. 906; Dec. 737.
cit. art. '"; § 2; Dec. 738, cit. arls. 77,99.
Relações nas provincias em que não houver
Tribunaes de Commercio desempenhão as
attribuições desles. Cod. cito tt. uno art. 1;
Dec. 737, cito art. 8; Dec. 738, cito art. 89.
Os dilos tribunaes terão por adjuntos um
fiscal desembargador com ex.ercício erfectivo
na Relacão. Cod. e lil. cito art. 2. Recursos
para ilS Relações têm as causas commerciaes
julgadas pelos juizes de direito do commer
cio. e em sua falta pelas justiças ordinarias,
com as excepções estabelecidas para os ca
sos de quebra. Cod. e til. cito art. 17; Dec.
737, ciL. arl. 7 § 1. Presidente de Tribunal
de Commercio que fór desembargador ac
cumula os dous empregos, mas só percebe
rá o ordenado si liver exercicio effectivo na
Relação do lugar em que exislir o tribunal.
Cod. e tit. cit. art. 28. Como se fará a no
meação de desembargadores das Relações.
Res. 557, 26 Junho 1850 art. 3. Das deci
liões dos auditores de marinha sobre os réos
autores e cumplices de importação, ou ten·
tativa, de Africanos ha os mesmos recursos
e appelIações que nos processos de respon
sabilidade para as Relações. Lei 581,4 Se
tembr'o 1850 art. 9; Dec. 708, 14 Outubro
1850 arts. 26. 27, 31. A' da Bahia declarou·
se que os escrivães dos feitos da fazenda nos
lugares em que hou ver Relações escrevem
privalivamente em todos os ditos processos
em primeira e segunda instancia. Av. h
Outubro 1850. Rell;ulou-se o modo por que
devem ser processados os delietos e erros de
officio cujo conuecimento pertencer ás Re
lações ou Supremo Tribunal. Dec. 719, 20
Outubl'o 11:150. Conhecem das suspeições
onde não houver Tribuual do Commercio.
Dec. 737, cito arl. SI! § 2, 3. Seu presi
dente que obrigações subre causas sujeitas
ao juizo arbitral, em segunda instancia e in
terposta ou já concedida revista. Dec. 737,
cit. 3rt. 427. Como se fará extracção de
sentença sendo concedida revista, e con-
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firmada peja Relação revisora a sentença
recorrida. si já se houver extrahido "enten
ça antes da remessa dos autos ao Supremo
Tribunal. Dec. 737. cit. art. á83. A ella se
reilleltem os embarll;os ou infringentes ou
de nullidade depois das al.legaçõ~s finaes,
si a sentença róI' da Relação. Dec. 737, cito
art. 583. Appellação para ellas lem Jugar
em causa commerciaes quando excederem
de 200:t/J réis. e a sentença róI' definitiva
ou tiver tal força. Dec.737, cit. art. 6h6.
Ecomo remetLida eapresentaclaejulgada, e
quando embaq1;avel. Dec. 737. cito arts.
653, 654, 658, 661, 662. 73;;. Suas sen
tenças têm revista excedendo o valor da
causa 2:000:t/JOOO réis. Dec. 737, cit. art.
665. Secrelario da Relacito é officia!-maior
da Secretaria da Junta 'do Commercio; e
bem assim porteiro o da Relação. Dec. 738,
cit. 31·tS. 81. 82. As Relações compete'o
conhecimento dos recursos mandados in
terpól' para os Tribunaes do Commercio
no art. 512 do Cod. Com., Dec. 738, cito
ar , 98. Para ellas se recorre das sentenças
dos juizes municipaes nos processos das
quebras e quando. Dec. 738, cit. art. 99.
E concede-se appellação do julgamento e'
qual dos Tribunaes do Commercio sobre as
relações os. 1, 2, 3 do art. 165 organisadas
pelos administradores da quebra. Dec. 738,
cil. art. 166. Appellação no efTeito devolu
tivo para a Relação ha lugar da decisão do
Tribunal do Commercio sobre allerações
feitas pelos juizes commissarios ás relações
do art. 873. Dec. 738, cit. art. 177. Nas
quebras dos negociantes não matriculados
dá-se appeJlação para as Relações nos casos
dos arts. 851, 860 do Cod.; de todas as
mais decisões, aggravo de petição ou instru
menlo. Dec. 738, cito art. 1.84. Recommen
dou-se-lhes que no caso de apparecerem
nelJas revistas por nuilidade de julgamento
de crime de abuso de liberdade de imprensa
proferido pelos chefes de policia, juizes mu
nicipaes e subdelegados. suslenlem em con
trario a regular observancia das Leis. Res.
em Av. 15 Janeiro 1851. Nos casos de re
curso ex-officio quando tiver de subir o
processo original por força do arl. 4.&1 Reg.
120,. deve ficar o traslado completo de que
trata o art. 27 do Reg. 3 Janeiro 1833 e
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quando o juiz ad quem pronuncia~ ~or v~a
de recurso, deverá o proces o orJ'Y1Oa1 ir
ao juiz recorrido para continuarem-se os
termo' ullel-iores da pronunci.a. Av. 25
Janeiro 1851. Procuradore- dos feitos da
f:l7.endu, quando al~uma sentença rôr pro
fel'ida contra a fazenda nacional farão expe-
dir immedialamente a5 appelIações ex-ofli-
cio para as Relações, participando-as aos
procuradores da Corôa. Soberania e Fazen-
da aciooal. lostr. 31 Janeiro 1851, art. 8
(Diat·. 8639) ..A0 presidentes.d~llas pertence
expedir proVIIDentos. de sohcJtador de au
ditoria como a rcsr(~ dos do numero é
expresso no Dec. 21'"Uezembro 18á4 e a
respeilo dos advogados. Av. 98,10 Março
1851. o desem1.>argador presidente do
Tribunal do Comrnercio de Pernambuco
declarou-se pertencerem os emolum~ntos I
da assiU'nalura dos titulos que se expedirem
pelo tribunal, nflo obstanle () art. 28 tit. uno .
Cad. Com., Av. 26 Abril 1851... Sobre aver
baÇ o da assignatnras para terem anda
menLO nas Relações os processos em que a
faz nda publica tiver parte por appellação.
Av. líO 28 Maiô 1851. Para ellas não se
inl rpõe recur os nos processos de crime
de responsabilidade julgados pelos delega
dos de policia. Av. 31 Maio 1851. Be9~rso

para as ~ lações ~â-s.e em a~bos, 06 elleltos
da deCisões das )usl1~as urdlOarlas qtle co
nl:l cem de causas de per~as e damnos in-
l ntadas cootl'a correlOl'es nos casos dos
ar\5, 51 53. 5 a f> e 63 Cod. Com., Dec.
R ~. 806) 2() Julho 1851 a l. 1ô; Dec_ 807,

08. 27, 2 dito. Desembargador fiscal do
Tribunal do Commercio hilVt!l'á vista de au
los para imposição de ena' e quaes a cor
retor s. D c. 80o, cito arts. i8, 19,20,21;
Dec.807. 08, 27 28, ditp. Reg'ulou-se o
modo por que nos Ílp;-edimenlos tempora
rios e nas vagas 5 procederá na sub titui
ção do us s crelarios, e crivães de appeI
la õe escrivães do juizo dos Ceitos. Dec.

17. 30 APiosto 1851 arts. 2, 6. Desembar
""adores ou juize de direi Lo devem ser os
ll'e \'ogaes mllgislrados da junLa de jusliça
para julp;amento de crime- militares no Rio
G "and do Sul, Deo. Reg. 830 30 S tem
bro 1851 al'l. 3. A fiança á' cus~a . n- o de
ve ar raqu rida aos pre idellles da Rela-
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ções, mas nos juizes das causas. Av. 243, G
Outpbro 1851. Para julgamento das sus
peições aos juizes municipaes onde nã~

houver Relação quem é competente. Av.
261, 29 Outubro 18ú1. Para elIas se. recor
re em ambos os effeitos das decisões das
jUSLiÇ8S ordinarias conhecendo das causas
de mora e falta de pagamento intentadas
conlra os agentes de leilão segundo o art.
72 do Cod. Com.• e das de perdas e dam!"
nos nos casos dos arts. 169 a 173,177, 181
e 182 do mesmo; Dec. Reg. 858, 10 Novem
bro 1851 art. 15 § 2. Sobre a fôrma de
execucão de sentenca Coo Ira a fazenda na
ciona1.-Vicl. Av. 2'3 Novemb7-o 1851 (Dia1".
8889). Sobre illegal ingereocia da Relação
da Bahia sollando por habeas-corpus l,ndivi
duo adminislrativamenteprp.so.- Vid. Ord.
301, 29 Dezembro 1.851. Declarou-se que o
favor dn Lei 18 Setemhro 1845 sobre ven
cimento de ordeoadlils ele magistrados re
movidos só póde aproveitar e porque nos
juizes de direito e desembargadores. Ord.
129,. 17 Maio 1852. Desembargadores das
Relações passárão a vencer 3:000.tí)000
de ordenado e um de gralificação. Lei 64.7,
7 Agosto 1852 art. 3. Sobre confirmação
pela Relação de seotença para levantamento
de bens de defunto,s e ausenLes. - Vid. Av. 27
Agosto. 18'52 (Dia?'. 9086), Sobre conmcto
de jurisdicção enlre o juiz municipal do cive1
por occasião de arrecad:tçiio de bens de faBe
Gido negociante não matriculado, e cuja de
cisão competinde â: R.elação fôra proviso
riamente da9a pelo présidente da provin
cia. Av. 207, 31 A~osto -1852. Declarou-se
que os novos direilos pagos pelos juizes
nomeados chefes de policia se não podem
levar em conta e porque 1\OS juizes de direito
quando promovidos a desembarf!iadores. Av.
9 Outubro 1852 (Dia?'. 9128). DesemharO'a
dores declarou ·se deverem pa/-{ar de novos
diréitos do accl1escimo de seus vencimen
tos 30 %, Ord. 8' Janeir 1853 (Dicu'. 74);
Ord. 99, 10 Ahril 1853. Sobre infundada
cohl'ança, de 50 or de novos direitos a des
embargadbres por gratificação que princi
piarão ti venceI'. Ord. 2h go lo 1853 (J 01'11'

SlIppl. 2lJ9). Herdeiros u cessionarioll de
credol'es da fazenda naci nal'como se habi
liLaráõ pOl' justificação nojuizdosfeitos com
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appel1ação ex·officio para a Relação, a6m
de receberem quantias que IIIAs fôrem
devidas, Ord. 200. 29 Ap;osto 1853 § 3. A
desembargador da da Bahia se mandou
pagar venciment'ls df'sde encerraml-'olo da
As-embléa Ger"l. excluido e porque da re
gra gAral estabelecida noA .12 Julbo 18ã9.
Àv, 11 Outubro 1853 (Dia!'. 283). Declarã
rào-sé quaes os dias nellas feriados; que
durante a' ferias os desembargadore não
del'eráõ residir em lugar d'oude não possão
vir aos triblloaes e audienci<ls em 'lã horas;
obrigações de S~l1S secrel3l'ios; seus presi
dentes s6 l?iozaráõ ele ferias com licença do
j?:overno; sua alçada devou-se a 2:000.tJ').
Dcc. 12.85, 30 Novembro de 1853 decla
rado por Av. 10 Janeil'o 18M. (DiaT'. 16).
Approvou-se que o pre-idente de uma. para
desempnte de causa em que fôra julgador
desembargador seu cunhado. convidasse
outra deselDbar~arlor, posto que mais mo
derno que os jul~adores. Av. 10 Janeiro
185.& (Diw·. 16). Declarou-se que o art. 2
Lei 17 Setembro 1839 não estabelece apre
ferencia absoluta dos bachareis formados
para o cargo de desemhaq;aclor da Relação
Metropolitana. Av. 270, 31. Janeiro 18M.
Desemharl?iador que exercer o car~o de chete
de policia que vencimenlos perceberá. Av.
10 Março 185á (Diar. 7lJ.). Av. 82, 17 Março
185lJ., Av. 17 dito (Dia!'. 108). 0s tribunaes
de commercio que iulgarem em segunda ins
tancia se cOOlporáõ tambem de tres desem
bargadores, Da capital do Imperio. e de
dous nas provincias; nas provIncias em
que houver Relações foi o governo autori
sado a estabelecer tribuoaes do commer
cio. Lei 799, 16 Setembl'o 1.85ú, :lrt. 1, 2;
Dec. Reg. 1597, 1 Maio 1855, arl. 25 § á;
26 § h: 27. Seus presidentes que obriga
ções sa lisfal'ão sobre as petições de graça
nos casos de pena capital, e amnistias, per
ilões QU commutacões. Dec. 1á58, U Outu
bro 18M, art. 1. '3. Declarou-se que a ex
pedição de titulos de nomeação dos solici
tadores ou reqllerentes dos auditorios com
pele exclusivamente aos presidenles das
Relações, e em que casos não. Av. 197.
31 Oulubro l,85ú; Av. 30 Novembro 1.85lJ.
(Dim'. 302). Marcárão-se os dias de sessão
da da Côrle. De-c. 1&68, 2 Novembro 185&.
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Decidio-se que os recursos das pronuncias
ou não pronuncias dos juizes de direito ci
vel, nos casos de quebras sejflo interpostos
para as Relações. Av. 208, 9 Novembro
1854. Dec. Reg, 1597, 1 Maio 1856, art.
61. Obrif!;ações dpllas para averbação da
dizima da Chancellaria. Ord. 215, 21 No
vembro 185lt. Aos seus desemhar~adores

concedeu-se o tralamlmlo de Senho1'ia. Dec.
1482 A, 2 Dezembro 185lJ.. Estabeleceu-se
a maneira por que o Supremo Tribunal de
Justiça deverá proceder á revisão da rela
ção dos ma~istr;ldos. Dec. 1lJ.9) 20 Dezem
bru 1854. Declar'on-se que as disposições
da Dec. 1.&58. 1lJ. Outubro 18511, s6 dizem
respeito á pena de morte; mas (Iue são ap
plicav\'is a todos os casos os al't. 6 ele. so
bre o jul~amenlo de conforme. Av. 29°, 22
Janeiro 1855. Providencias para observa
t'eLO-SC na secretaria e carlaria da Relação
da Côrte derão-se. POI't. 2.& Janeiro 11:155
(Jom. 30). Fez-se eXlensiva aos processos
julgados em gráo de revista pelas relações
a dispo ição dus art. 20ft etc. du Reg. 399,
21 Dezembro 1.8M. Dec. 15á6, 3 Feverei
ro 1855. Custas j udiciaes das relações e
seus presidentes, escrivães de aprellações,
de chancellaria, secreta rios e continuos,
porteiI'o da Chancellaria. Dec. Re~. 1569, 3
Março 1.855 art. 52 a 62, 1fJ8 a 158, 167;
de recursos em taes materias conhecem os
presidentes das Relações art. 181, 182,
183. Das decisões dosjuizes de paz e outros
sobre competencia ou lncompeteocla ha
aggravo de petição ou instrumento. Dec.
157ú, 7; Av. 97, 14 Março 1855, Decla
rO\l-se á da Côrte que a imposição lIe penas
disciplinares aos juizes POl' cu'las exce'si
vas ou indevida não é iwperativa, mas fa·
cultativa. Av. 92, 10 Março 1855. Em exe
cução do 3rt. 86 do Reg. 1569 su pra os pre
sidentes das relações estão autorisados a
impôr aos escrivães que pralicarem excesso
de escnpta nas sentenças. cartas e maIs
papeis que transitão nas chaocellal'Ía - as
penas duplicadas do art. 183. Av. 9.& 13
Março 1855. Declarou-5e que o art. 62 do
dito Reg. mando aos mesmo presidentes
1.Jt>000 pelas lia nças que cuncederem
si> diz respeito ás expedidas por portaria.
Av. 96, 13 Março 1.855. No caso previsto

64
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(lo art. 83 do Re"'. 3 .Janeiro 1833 antes de
ser m chamados o jllize de direito para
julgamento de algum feito o presitlente da
Relação convocara o adjunlo ou adjuntos
do Tribonal do Commercio. J;)ec. Rej.;". '1597
1 Maio 1~55, arl. 28; distr'icto das relações
é' OlIlesmo dos Iribunaes dilos, ar\. 33; as
causas commerciaes serão jnlgadas por qua
tro juizes. dou tios quaes desembargado
res, art. 3ft; sendo o relalor desem barga
dor e lambem o immedialo, art. 36; e co
mo ~uustiluidos, art. 38; r('lalo!' e seu im
m dialu cumo procederáõ p<lr<l julgamento.
al'l.h3, [I/'; des"mbar~adormais anli!!o sub
stitue. não sendo fi. cal. o presidente do
Tnbuncd do CODJllIercio. art. 51; e como
os adjunlos, art. 52; das smpeições postas
aos dt'scnJbarga dOI es aclj unlos conhece o
tribunal; da' aos presidenles a relação do
dillll iclo, ad. 80. 81; as causas de revista
serãu julgildas PUI' seis juizes, dos quaes lres
desembargadores, sendo um re1<'lor e dous
revisores, al'I. 8&; os processos jnlgados
F('los tribunaes como arbilros e que pende
rem de appellação para as Relações serão a
elIas e cuo,o remellidos, art. 87; appella
ções pendenles por embargos serão decidi
das pt·las relações ás quaes se reruelterf.:õ
Iam uem os oppostos á execução, ar\. 88;
as levislas decididas e as que o fôrem em
proce~sos decididos serão julgadas pebs
relaçõ l s, arl. ~)o; nas can as iolenllldas
.mtes da Lei 799 e julgadas pelas relações

. ba 1t'\iSla 'linda selldo o ..-a)or ml'nor de
5:Ü00.ZtOOO Dão excruendo 2:000.tJ;OOO,
alI. 91. A' da Côrl> declarou-se que se
gui~se como regra geral o esl)10 ultimamen
te adoptado lHJI' occasião de desistir alguma
parle da apI'eJl1lçno ou qualqllrr recurso
pf'ndenLt". Av. 130, 1ft Maio 1855. Resol
veu-se como eriàu }Ja~os de seus ordena
dos li fi cal e ::tdjlllllos doTribuDéd do Com
mercio. Av. 148, 11 Junho 1855. Cbere de
Policia da CÔlle li udu desembaq~ador que
grolifi,'açno p(·rreherá. Dec. 1643, 22 Se
l-mi,ru 18;)5. De(;idio-s du,ida ofJerecida
pf'lo pre~idt'nle da do ~'J(lranhào acerca dos
U1oli\o d excu a du de embargadores

juiz s de direilo. Av. 318. 2:. Outubro
i 5:). Autori I'Il-S11 de.pf'!za com ellas. Dec.
170ft, :!i) Dezembro 1855. De larou-se <:lue
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ao conlador e distribuirlor do gpraJ nada
compete e porque I)pIa di~trihlliçã() dos fei
tos qlle sobem por appellaçiio aos Tribu
naes do Comlllercio ele. Av. 32,17 .Janeiro
1855. Decisão de relac;ão que annullou to
do o pl'ocesso do qusl se appellára por
absolvição de um reo, sendo duns cnn.df'm
Ilados. aproveita a e,tes ?-Virl. Av, 5 Feve
"piro 1856 (J01'l1. hft); Av. 7A. 8 Fevereiro
18:)6. Rt'prt'sentlições e offi('i"s de illltori
dades judiciarias expondo duvidas, obsta
culos p lacunas na eXf'cucão do Cot!. Crim.
e do Pror.. como devem' ser inf"rllladas e
instruidus para LI ue' o ~"verno decidA e em
que casus. sem sllspen~ão dos lIe~llcios e
dando-se os recursos legap;; parA os tribu
naes slIppriores. Av. 70,7 Fevereiro 1t)56;
Av. 7ft. 8 dilu. Manrlou-se cessar a préttica
de \'rmessa de appellações ori~inaes sem. 6
ca-r no carturio Irllslado. Av. 8 Fevereiro
185(i (Jom. ld). Mandou-se dar vista aos
desenJhar~ad(lI'espromotores da justiça das
reluçõe;; de lodas as appellações, e scíen
cia das deci,ões dos mesmos tribunaes para
podt'rem interpô\' o recurso de revista. Dec.
1723. 16 Fevereiro 1856. Declarou-se que
não devia fazer parle da junta de qualifica
çiio cidadão que nãu tendo sido qU=ililicado
ohtilrra votos para supplenle de eJt'itor,
não obstanle havt'T interposto para a Rela
ção n-curso que' foi postl'riormenle provido.
Av. 295, 5 Selem bro 1856. l"oi elevado o
ordf'Of,do rio secretnrio da Relacão da Côrte
a 2:/,OO,JtOCO. o das outras a i:600011>000,
e a grétlilicl-lÇão do procurador da Corôa.
SO\ll'ri.nia e Fa7enda a 1:(iOO.t'2)OOO. Lei
88LJ, 1 Üutubro 185ti. arf. 13. Procuradores
de audilorio~ sl'm rrovi,ão da relnção; im.pôr
soLre suas licenças não podem as assembleas
pro\inci[les. Av. 125, 2 Abril 1857. Aos
prl'sidenles dos tribunaes do commercio
compt'le dar licença POI' 30 dias aos df'sem
bHr~adores adjuntos c juizes de direi'o do
CflJllffif'rcio. AI. 187,25 Maio 1857; Av. 26
dilo (Jorn. 153). Os secrt'buius das rela
ÇÕf'S t'slão .autori~ados para fazer as despezas
necessarias COOJ prf'pilrOS a bem do anda
mpnto 0;,5 causas da fazenda nacional. Circo
380, 23 Untuhro 1857. Dinheiros de 01'

pllilos I ecolbidos por empreslimo ás lhesou
rarias não se eulregâo aos herdeiros sem
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precedorem as habilitações desles confirma
das pela relação do dislricto. OreI. 390, 28
Outuhro 1857. Os escl'ivães (le 2' instancia
devem P. como remellee ás thesourarias re
lações de sentença em que se tenha averba·
do a dizima. Circo 397, 31 Outubro 1857.
Solveu-se duvida soul'e ql1pm àeve sub ti
luir \) fiscal do Tribunal do Cnmmel'cio da
Côrte. Av. 4iJ, 18 Novembro 1857, § 1
Não ba lei ou disposição aclminislrativa que
concerla recurso das decisões das Relacões
em maleria eleiloral, a ql1ae são ter;ni
nanles.Av. .&23, 25 ovembro185í. Em que
juizo ou lribunal pódc ser alle~ada e atleo
dida a circum~lancia justificativa do crime
do ar!. 3° Cad. Crim. - Vicl. Av. 133, 14
Ab'ril1858. i o lrihnoaes do commercio
deve ser ouvido l) Procurador da Corôa
nas causas em que a fazenda nacional fór
intcl·essada. Av. 181, 2 Junho 1858. Os
deselllhar~adores membro do Consell.to Suo
premo Mililar de Justiça intervêm por dis
tribuição nas consullas em que alé hoje
enlrevioha privativamente o juiz relator.
Res. 977, 11 Setembro 1858, art. .&.

RELAÇOES. - Vid. í Novembro 1808 e 11 Feve
reir'o 1809 (apenas cito no Rppert. Cunho
Mal. Relação). Relações pelas quaes se pro
cedia aos di[erenles pagamentos mensaes
na armada, como serião vistas e approvadas
e promptificadas; e as de bordo de navios.
- Vid. A"senal de 'I1wl·inha. Av. 1.2 Novem
bro 1808. Relações de antiguinac1e e conduc
ta de ofIiciaes e cadeles. -- Vid. A lltiguidade
decadetcs ..Decr. 4 Deumbro 182:!, § 3° etc.;
Circo 72, 20 Julho 18lJ6 etc. Antigttidade
de o(fi.ciaes de 1" linha. Decr_ Inst., .4 De
z'mbro 1822, S 3° etc.: Decr. Inst. 27 No-
embr'o1829, art. 3 elc.; Deer'. Insto 31 Ja

ueiro 1832, arl. 6.°, Decr. Reg. :293,8 Maio
1863, art. 2·, § 1[1; 4. Circo 72,20 Julho
'1846, te. Conducta. Decr. Inst., 4 Dp.zern
bro 'j 822, etc. Relações de credores de
commerciantes faJJidu . Cod. Com., arls.
859, 873; Decr. 73i, 25 Novemhro 1850,
arts. 173 17.&,177. Relações das doaçõe',
b polbecas, pagamentos e actos do fallido.
Decr. 738, cil. art. 165. Relacõe.<; dos deve
nore á fazenda publica reu't ttidas peJos
procuradores fiscae~ como deveráõ ser orgll-
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nisadas. OrrL 216, 28 ovembro 1850.
Relações semestraes de conducta e aoti~ui

dade como serão or~anisadas e altendidas,
Decr. Re!!.'. 772, 31 Março 1K51, arls. H.
35. Nas relações, JDllppaS ou informações
acerca de officiaes com licenço, diligencia,
commissãn on deslacamento, etc., sempre
'emencionaraõ as data dos avisosoll ordons.
Ord. do dia n. 39, 21 Março 1851 (Dia?".
8653). Relações de mllsLra devem indicar o
dia da enlrada e sahida doa officiaes e praças
por qnlllquer motivo. Av. 19 Agoslo 1851
(Dim·. 8786). Rp.lação annua] de fallecidos
qu dcixarem orphã()~, devero os subdelega
dos oprc~entar aos juizes de dil'eilo em cor
reição, Deer. Reg. 83h, 2 Ou ubro 1851.
al't. 3. Relacão de tC'slamenlos reu-islrados
ou averbados: requisitárão o ini~e de di
reito, em coneição, das reparliçõc' fiscaes.
Decr. Reg. cito art. ú3. Rela õe emestraes
dus pI'ocessos executivos como devem os
procuradores fiscaes or!!.'~1Disar. Av. 7 De
zembro '1852 (Dia?'. 6 dd853). Rplações de
dividas acLivas como devem c1assi6ca-Ias.
Av. 2lJ Dezembro 1852 (Dim'.6 de 1853).
Rl:lbções de generos dr:: fardameuto. arma-O
mento e mais material do exercito remetle
ráõ os com~andantesde corpos c como aos
das armas, e estes á secretaria da gnerra.
com deslino ii quarteJ-me'lre general. DeCl'.
Re~. H27, 26 Fevereiro 1853, arls. 7, 8.
§ 1°; '12; Decr. Reg. 2038, 25 Novemnro
:1857, art. 9, § 11. Relações e mappas que
devem 03 côrte provincias ser enviados á
ecre la ria da guerra com de 'lino á reparli

ção do quartel-meslre general tiverão mo
delo. Circo 188, 26 Outubro 185&. Relações
dos fornecedores das diversas reparLições do
Estado, porque processo de\'!'m er exami
nada' no Lh(·sol1l'fl. Ord. áL. 26 Janciro
1855. ReJacõe de e. tranO'eil'os enlrados de
cliveI' o p~nto da provincia como nevem.
cr feiLas segulldo o Decr. 1531, 10 Janeiro

1855, art. 3. h, 5. Av. 2[11, 22 Agoslo
1855. Relações dos officiaes seu herdeiros
com direilo a iodemnisações por pre a na
guerra da iodepeodencia c Rio da Prata.
Decr. Reg. 170 , 29 Dez ·mhro 185 - arl.
9°, 1.1. Relações de criminosos dos ~ellS

districtos devem o chefe de pohcia e mais
autoridarle policiaes da provincia do Ama-
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zonfl.~ remelter e como aos command,lDtes
das fronl iras. Decr. Reg. 1729, 23 Feve
reiro 1856, ilrt. 1á. E' da cUlllpetencia do
tbesouro e Ihesoul'arias multnr os escri
vães do contencioso quP deixarelIl de re
meller seme'lralllJenle as relaçõe dos pro
cessos qlle lcnhão de pflgardizilna conforme
o arl. 6, Decr. 413. 10 Jnnho 18lJ5. Ord.
169, 10 Maio 1856; pscluecida por circo
397, 31 Ouluhro 1857. Rt"lações dos pro
prios nacionaes devem Sf>r rf'JU~tlidas ao
lhesouro ;;eporadas do balanço d...{iniLivo
do exerci cio sf'~nnd() a Circo 2/' ./ullJo1854.
Ord. 222, 19 Jnnuo 185(-). nelações de
conducla rle lodos os officiaes do pXPrcito
depois de examinadas peltls cOlIlmissões de
promoção Imnldon-se fossem remei lidas ao
con. elho upremo mililar. Av. 26 Junho
1856 (Jom. 178), Relação mensal nOIll inal
do presos existenles na casa de delenção
da CÔI te enviará ~en dirf'clor ao ch..fe de
policia. Dl'c. Reg. 1774, 2 J Illho 185(j, arls.
28, 39. Re]acõ s de moslra devem acom
panhar os pr~ts. Porl. 36, 28 Jnneiro 1857.
Rf'laçõe Dominaes e quaes de nlliciaes de
veráõ os :lssislenLes do ojudanlp.'general do
exercilo enviar a f' Lp. Av. Imt. 93, 1/,
Março 1857, art. 16. Igufllmente dos recru
tas a eHe envifldos ria provincias e como.
Av. ln l. cil., art. 25. RPlações dos ohjeclos
preci os para o expedienle da direl'loria
geral das rendas do lueslJUlo. nacional como
serão formulada. Ord. e Reg. 151, 22AI.ril
1857, nrt. 5, § 10. ReL.. çães nominile,; dos
novo foreiros de terrenos de IlJarillba, e
dos cOllces,ionarills de pennas de aF:lIa no
municipio r melleril a dir~clOl'ia á re('ehe
d,q'ia do municipio. Av. e Rt:'g. cit., art.13,
S 8. Hela :ões nOlllinaes das praças das
re ]Jtlclivas gunrnições remelleráõ os com
mand,lIlle, de ai Ulas e :lssi~tp.nles do nju
danl -genernl ao q~tnrlpl-i!pneral do exer
cilo na côrle para re;wlllr-se a concpssiio
das baixas. Circo Inst. 2!O. 27 JllnllO 1857,
art. 4°, 10.- ~d. Decr. Rt!l!' '203H, 25
Nov 11101'01857, art. 7 § ~I. °1{plaçüe ullmi
Da~s do' elllpre~ado que percebeLD gralifi
caçôo e oom f]ue ordenado detPr'minoll-se
qnt' a' rpparllçõe' ujeita ao milli~lf'rio da
guerra relOeLlf'lss lU a ecrE'taria respecliva
até o mei de Maio de cada anDO. Circo 391,

29 Outubro 185:7. Relaçõps que os commaD
danles de cor.pos do "xprcito devem remeto
ler ao quarlel-!1;I'neral do eX"lrciLo na côrte,
exigirá o depnlado do ;Ijudhnle p.ener:ll do
exrrcilo. D~cr. R.. ~. 2038, 25 Novpmbro
1857, art. 7, § 10. Rt'l<ll;ões de praças de
pret da gllarda nacional rlestacada são exa
minad<lS e visadas pt:'lo assislente do "jndan
te-~floeral nfl província de Goyaz. Av. 83,
10 Março 1858. R,·};.ções de aguHrdenle re
coIbida mellsnlmente aos depositos de Bem
fica e par'liculares Dfl côrte r~meltel'áõ os
adlllinislradores á receherloria e como.
Decr. Re~. 2lô9, ::l. Maio 1858, arls. 51,58
S 3°; ampliado ao deposito na estal;ão cen
tral da t'strada de ferro de D. P..dro II no
campo da Acclamação. Decr. 2191" 19 Ju- .
nbo 1858, art. 1. Relacões dos multados
pelus parocbos por falta d'p' reRistro de tt'rras
p"ssuid'ls. -Virl. Av. 18 Maio 1858 (Jorn.
Supp. 1M). Relações de nomes e residencias
dos senhores de escravos elllprp.!!3dos como
opera rios e servenles de rep"rtições sujeitas
ao IJlinislPrio do Imperio de\'em para to
madas de cO[llas acolllpanbar as respectivas
ferias. Av. 21 MaIO 1858 (J ol'n. 151). Rela
ções alpbabeticas dos devedores da fazenda
D;lcional como serãu oq~anisadrts.Decr. Reg.
2;~5li, 16 Pevereiro 185\,), arts. 4, 5, 7, 9,
10 (Jo1'n. 50).

RELA.TOmOS n:lS juntas de justiça e relações.
Virl. e lhS pa]nvras. Relalorio rios :lconte
cimenlos no theatro da cOrte oa noiLe de28
de S,..I"II11>ro de 1831.-28 SplelIl hro 1tl51
(Coll. Nah.). Av. 1°,29. 30 Sel~'mbro;orr.
1', Av. '20, ti UlItllbro 1831 (Cult. cit.). Do
prf>sidt'nle do lrilJUnal do lbesouro so1>re a
exec.llcã" dl'sLa lei e das difficuldades e in
conv .. ;li'l:'nlps ua prnlica. L. li Outubro
1831, nl't. 116. Di< c/lixa comlllercial daBa
biil. J)pcr. Esl. titilt, 18 Jal1l'iro 1850, art.
35. § !.lo; da cOtlllllissão de exaJnt\ da fIleS1lla,
al'I. á9.·- Vid. Decr. Esl. 1763, 26 Abril
i1:l56, arls. 14, 7, Sá: 5;~ intra. Uos del~ga.
dos da c"wmissllo central de saude Jiul.li
ca na code ii me~lDa comrni:-.silo durante a
epid.. mia. Av. eR~K. li Março 1850, art. 13.
Da ill.,L,·uc~·ào do processo de quebra. Cud.
Com., a 1'1. ~19. Do pstaolo de falleneia e
suas circuwlltancias. Cod. cil., art. ~á5;
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Decr. 738, 25 Novembro 1850, art. 122.
Dos negocios annualmt'nte apresenlados nos
lribunl'les do commercio Cod. cit., lil. un.
arLs. 12. 13 ; D,'cr. 738,25 Novembro 1850,
arLs. 31. § 11 : 80. De sinistros a bnrclo se
menci'lllão DOS protestos. Decr. 737, 25
Novembro 1850, art. 3tiO, S 1. De aulos
commt'rciat's nas relaçõt's. Decr. cit. 737,
arl. 062. ))0 inspt'ctllres dO!' corpos do exer
citn. ))ecr. 772. 31 Março 18:,1, art. 3!l.-
Vid. Av. 107, 18r17, infra. ))e processos nos
crimes militares jul:racl'ls por junta de jus
tiça exLrflorclinaria. Dp.cr. Ht'~. 830, 30 Se
tembr'o 18;')1, art. 3; Dpcr. 831, 1 Outubro
18;)1. Circul.1lst;mci"dlls dos lrahfllhos das
t1J,'sollrarias qllclndo dt'vem l'~tas remetler
ao thesllul'O. Decr. 870, 22 Nllvemuro
1851, arl. 31, § 12. Dfls commissões civis
e U1ililarf'S dos ollici;lt's do corpo de ellge
nl1piro . Circo 36, 31 JaDt'iro 1852. Do es
tado dll hanco cnmrflercial do Pará. Decr.
Est. 1105, Õ Janeiro 1853. arl. .&6; de sua
comlllissão r1e pxame. art. 5l. Relalorios dos
presidentes de prflvincias serão enviados a
cada um dos ministerios. Av. 2l1, i7 .Janeiro
1853 Ponluétlldade recommendou-se na
rempssa dp. informações necessarias para o
rt'lfltorio do Illinisterio da ~uerra. Circo
193.20 Agoslo 1,..;53. Dos juizes e tl'iounaes
qlle deverilõ 3t'omp,lOhar as peti,;ões de
grflça ao poder moderador. Dt'cr. 1lI58, U
Outubro 185~. DeseolJos e areamt'ntos elc.
das ollras civis Ityclraullcas e.militares do
ministerio da JlJ'lrillu~. Av. 22l!. 29°Novem
bro 1S5.&. §§ 1. 9. Dos juizes de direito
sobre pt'lI<;ÓI-S de gra<;a dos réos cODdem
Dadlls a pena capital. Av. 29, 22 Jalleiro
1",,55. Do p.~tado ·lfI e'''coh de applic',ção do
exercI lo DOS t'<ll1J":" dlllllrlnill. fldlDioistrali
vo e disl'iplinar.l)ecr. lte~.15:~o. i.~ Jétrwiro
1855. aI I. tiO. CirCllUlslflllCiad,) da j.lcrenl:la
e 0l,erét~'()t's da cOlllpauhli-l de e/oturlJs Illi-l
rilillJos [nJe1ll1lÍs.tLlora. Decr. Esl,d.1550,
1.0 Fevpreilo 1855, "rL. h1. I)"s traballlos
da Socit'da de de esl.a ti,tica tio Brasil na corte.
Decl'. EsL. 15ti5. i!l Fevereir.. 18,');',. <lrt. 23.
Do estado tli-l COfllPfllJ.tlia /ls"ocLllção Colunial
do Rio NOI'o lia c,)/'Ie. Dt'cl'. l~~l. t 5tio, 2!l
Fe'ereiru 1855, 011'1. O, § 9. D" estado da
companhia Assucillçrio CfJ1l11'lll dI"! Culu/,isação
na, côrLe. Decr. .Es~. 1J8iJ, 2 Abri.l 1l:l55,
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art. 22. Das causas commerciaes para jul
gamenlo nos lribunaes de commercio cnmo
faráõ os desfomlHlr~adores relalore~. Decr.
1597. 1 Maio 18;;5. al'ls. 36. 38. lIO a .&3,
(declarado por Av. 278. 26Selelllbro 1855),
47. Das obras e occu rrencias que disserem
respeilo á companhi'l da e 'lr<lda de ferro da
Babia. Drcr. Est. 161!l, 9 Jlloho 1855, art.
33 : e do engeohei 1'0 pm chef!' da com l'aDhill.
Decr. e Conv, 1615, 9 Junho 1~55, art.
4. Da directoria e commissão de coola da
companhifl R/formadora, Dl'cr. E~l. 1620,
20JIlnbo1855, arls. 18. § 3: M, 53:
das opt'raçép.s e estado da compan1Jia. Decr.
Esl., cil. flrl. ;35, § li. R,·Jalorios para es
criptllrflção dos livro!l-mestres dos corpos
do exercito. Circo Inslr. 258, 12 Setembro
1855. De inlimação nos conselhos cle inqui
riçào sobre mão cUlOpurlamt'nto 1Jabitual
de officiat's do exercito. Decr. Reg. 1631.
18 Agoslo 1855, art. 7; Circo Rpg. 285, 29
Selelo bro 1~5;;, art. 7. o Dos presiden tes dos
conselhos economicos 005 corpos, Decr. Reg.
1649,6 Oulnl.Jro 18'55, ado 25. Da direcção
da companhia Esperança M01'anhense do
tabaco manll{aclllTa.do. Decr. Est. 1675, lá'
Novembro 1 55. art. 19: da com missão fis
cal, arLs. 30, fJ<-L § 3. Ila direcçÃO da com
panhia I nduslrlal iII fl1·anhen,\e. Decr. Est.
1693.22 Dezembro de 1855, arts. 13,19,
22. De reclamações de indemnisação de
presas Da ~lJerra ria incll'peodencia e Rio
da Prata. Decr. Rt'g. 1708. 29 Dezembro
18;;5, arl. 6. Da fa hrica ria polvora da Es
trella. [)ecr. Re~. 1709.29 llezelUh,.o 1855,
art. 9. o Do tomad"r' e r -visor das COIÜ,IS na
COlltadoria cip, lllariull:l. Decr. Re;r. 17:19,
26 MHrçn 1856, arls. 6, § 4: 32. 33; Av.
Reg. U3. 2 Âh, i11856. al·[s. 1;~, 18, 19,
20.22. 23. Da caixa commel'cial da B.,hia.
Decr. Esl. 1753, 26 AI'ril 1ts56, art . .&7,
§ 4 : da cnUllllissÃo de exame, uI. 53. Do
ell~enht'iro em ch ... fe da cl)1I1panuia da es
trada ue f,'rro d~ Snnlos a JllodiétllY em S.
Paulo. Decr. Cond. 1759,20 AI'lril1 56,
Cond. 28, ))0. --lllt'm'br"s do clllIsl'lh" navul
das nhservaçõt!s a que dt'rem lugar' as ins
rerções que llles forem cornnwltid.. s. L.
8/li, 23 A~osto 18M, flrl. 9. Gt'n.es dos
inspecLores dos Ct 'rpos do flxf'rcitll. Av. Reg.
107, 20 Março 18;')7, arls. 10,17,18. Do
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General Land office e outras publicações
iMeressantes á colonisação ou medições de
terras do e~tado, exigio-se do ministro bra
sileiro nos Estados-Unidos. Av. 1.22. 31
Março 1.857. Do estado da directoria geral
das rendas do lbesouro nacional. Ord. e
Reg. 151, 22 Abril 1857, arl. c. § 3. Do
andamento das obras militares deObidos no
Pará. Av. Inst. 29 M:'lio 1.857, §§ 13, 21.,
22 (Jm·n. Suppl. 192). Dos lrabalhos do ge
rente da companhia União Mercantil. Decr.
Est.1960, 22 Agoslo1.8n7, art. 13 : do con
selho de fiscalisação, art. 22. Da direcção
da associação de colonisação em Pernam
buco, Parah ba e A1agôas. Decr. Proj. de
Est. 1.979, 26 S,'temuro 1857 arls. 2~, 27,
§S 8 e 9. Da commissão fiscal e de exame
do Banco do Rio-Grande do Sul. Decr. Est.
2005, 24 OuLubro 1857, "rLs. 36,37, 44.
Da commissão fi cal da companhia de oa
vegação a vapor nos ('i os do Maranhão. Deci'.
Est. 2020, 11 Novembro 1857, arls. 31.,32 :
da directoria, art. 39, § 10. DeiS operações
do 00'1'0 banco de Pel'Llambuco. DecI'. Est.
2021., 11 Novembro 1857. arts. 23,31, § 6:
da commissão fiscal, art. 29. Das operaçõe~

do banco do Maranhão. Dec. Est. 2035, 25
Novembro 1857, arls. 42. § 9: 45, § 1. Da
commissflo fiscal, art. 4h. Dos trabalhos da
C','1 panhia de seguros contra fogo Argos
Fluminense. Decr. Est. 2079, 16 J aueiro
1858, art. 17. /)a companhia de seguro'
marilimosiVova Pe7'1nanente. Decr.Est. 2080,
16 ,laneiro 1.858, arls. i8, S 6: 28. Do an
damento do servicc> da colunia militar de
Sallta Thereza. D~c. Pleg. 2125, 13 Março
1858, al'ts. 7, S1.2. Da colonia militar de
,',IDI<I Anna de Parnahybll em S. Paulo.
Decr. nego 2126, 23 Março 1858, art. 7,
S 1.1; 22, § 5. Da Associação Cr.nlral
de Colonisacão. Decr. Est. 21.58, 1 Maio
1858, <ir!. 21.. Do g renle da C0!Dpallhia
Centro .Â{{ricola. Decr. Esl. 2193. 16 Ju
nho 1858, 3et.s. 15, 17. Da~ visitas e ins
pecções dos membros dó conselho naval.
Pecr. nego 2208, 22 Jurho 1.858. arts. 29,
43, §§ 2, 3: de propost' s de melhoramen
tos arl. 4h. Da directoria da companhia de
uavegação a vapor entre Montevidéo e Cuya
bá. Decr. Est. 2216, 7 Agosto 1.858. art. 1. 7,
Do gerenle da companhia Rio-Graudense

das minas de carvãn. Decr. Est. 2219, 11
Agoslo 185B, arts. 27. S 2; 32. De iocen
dio, ele., para receber indemoiaação da
companhia de seguros marlLimos contra
fogo, da lahia. Decr. Reg. 2252, 22 Setem
bro 1858, art. 13, § 5. Da adminisLração
du companhia de navegação a vapor Baltia
na. Decr. Est. 2258, 25 Setembro 1858,
art. 8. Do empregados da fazenda. - Vid.
Dr.cr. 2M3, 29 Jaoeil'o 1859, art. 9 (Jom.
32). Da directoria iteraI ela tomada de con
tas, al'I. 10, § 4. (Jom. cit.). Do mioislerio
da jusliça a assembléa geral,.-Vid. Decr.
Reg. 2R50, 5 Fevereiro 1859, arls. 3, S fi:
28. S 3: 30, § 2: de pre-ideoles de pro
vincia, art. 28 cit.. S 6 (Jom. 4.5).

RELA "AÇÃO de presa.-Vid. Conselho ttpt·nrw.
Deer. 21, Fevereiro 182,., etc.

RELIGIÃO: libel'dade della em consci ocia e cul·
Lo externo foi e como accordada para os
suhdiLos porLuguezes e inglezes. Trat.2°, 19
Fevereira 1810, art. 12. ToLeraocia de todas
as seitas religiosas na cidade de Gôa e suas
dependeocias igualmente accordou-se, 3rt.
23. Igualmente para o consul porlul:-\uez nos
dominios de Argel, assim como para os seus
criados e lodos os mais que quizessem.
TI·aL. 1.3 Julhu iS] 3, ar!. 10 (CoU. Delg.).
E para os subditos fr'anceze e brasileiros.
Trat. 6 Juoho 1826 art. 5.° E para os io
aleze e brasileiros. Trat. 17 Agosto 1827,
ari. 4.o E os subditos das Cidades Anseaticas
e brasileiros. Trat. 17 Novembro 1827, art.
1.1. E para o' dinamarquezes e br·asileiros.
Tra!. 26 Aurj} '182 , arL. 8. E os dos Esta
dos-Uoidos da Arnerica u brasileiros. Trat.
12 Dezembro 1828, art. 13. Forí'lo perdoa
dos Inglezes qu' haçião-sl> portado com
falla de respeilo ás cerf'w(loia da Rp,lil?:ião
rIo E~bH.lO. Decr. ]0, 13 Maio 1810 (Coil.
Nab.). E' a mais s llida colnmna pm 4ue se
firma a eslabilidade dos imperios e a segu
rança do~ povos; por isso se recommendou
aos uispos que a lhes em progl edir. vigian
do com especialidade oos parocuos e deli
go'. Circo 1", '19 Junho 1817 (CoU. Dclg.).
Para edi licação da capeIJa iogleza na côrle
ouncessões e quaes. Decr. 26 Julho 1819 e
aouexo 7 Novembro 1820 (CoU.Nab.). Abu-
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sos de imprl'nsa contra a Reli{!ião Calbolica
Rl'm:lna, e qll nl'S, Cl'mo serão punirlos. PrlJj.
2 Outubro 1~23, arl. 5. Olllnrlado observar
pf'lo Dt'cr. 22 'oveD,hro 1823, e ReI'. 1",
11 Self'mhrn 1826, suh~tilllido pela L. 20
Sf'lcrnbro 1830, arb. 2, § 5; Ú, 5, e Cod.
Crim., arl. 276, ele.: contra outros cullos.
L. 20 Setembro, ciL art. 2, ~ fi; 4. 5;
subslilnida pelo el,d. CrilÍl., al'I. 27í: 311a
ly es razollvt'is dos principios e suas reli~iões

/ são e c(lmo pf'Tlllillidas. L. 20 Seleml'ro,
cil. arl. D, § 1, substiluida; Corl. Crim.,
art.9°, § 2: perseF:uiçilo por motivo de Re
ligião ao que re,:ppil<l a do E:,t"do como é
punida. COlll't .• al't. 1í9, § 50; Cod. ciL,
art. 191 : olTensas ii I\elJf!,ião, U10ral e bons
coblurne.· como serilo p"oid<ls. - Vid. Cod.,
cil. arl. 2í6, elc. Exprcicio de culto cooce
deu-~e a ~igal'io de COI(ID05 alIl:'Dlães p;.rli
Lularrnf'nle. f' como. PlITl. 2'2 .Iant'iro 182!J
(Cuil. Nnb.). Rf'ligião Cullwlica Aposlolica
Romana contillúu a I'H a do Eslado, per
millidas lt.das as m~lis e como. Const.,
art 5. São cidarlãos I ras·leiros os e~tran

geiros nulul aliséldos, qll,.]qner lJlIe sl'ja a sua
reli~ião. Con l., arl. 6, S 5. I\ão podf'ID
er dei ulados á éls:"t'mldea l-er,,1 os que não

professarem a I\elip.iãl' do Esl<1do. Const.,
3rt. 9.5, ~ 3; 1m\. 26 Março 18i4, cap. 6,
S§ 2, 3. Reli~ião Calholira Ap0510hca
ROUJan<1 jura o Imperanlt' manler. c.onsl.
:Ir\. 103. RecoUlmenrlou-se a colonos o art.
fi da Con ·l. e al's respeclivos pl,ruclJOs es
trangeiros que se ahsli\e-sem dI' pl'll~elylis

mos reli~iosos. Porto 10.1 unho 1824 (CoU.
Nab.); P"rt.12 .Tulhudilll,i1lf1·I1. :-la('t'rdllles
da Relig:ião CaillOlir.a nHlIldoll se e contO
hav r para ct'rla cIII"nia. P(11'1.1·, 22 Junho
18:'4 (Cu Il. cit.) A Cun~tilllicJlu pernlllle a
lolrrancia rlt' cull"s. rnHS só silo I e>el'ladélS ii
Relil!>ião do Estarlo as celelUlJnias e cullu
pul,lico. Porl. 12 Julhll 1824 (Cull. cit).
Faclura d'e célsas para I.fEcills reli~iosus em
colonia. Port. ~ •• 13 .Iull.lo 18:U. (( oU cit.).
E' conlraria ii CCln lillliçãu e alé ã Rt'ligião
Cathulica AposlllJica R.,rn::.na a f<llLa dI' lll
lenlllcia dH "olras. p\,.l. 1",7 Jant'iro 1825
(Coll. cit.). Mit1i:,II'Os de estado que allenta
rem por Iraição a dl'l'truição da Rl'li~ião .
Calholica como sl'rão pUllidos. C"rl. L. 15
Outubro 18' 7, arls. i, S2: 3. Cohibirãu-se
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e como factos irreligiosos pralicados nos
templos na côrte conlra a crença, moral,
e r1isciplina. Porto 10 Maio 1828 (CoU.
Nab.). Edit. 12 dilo (Ind. Alb. Religião).
S{lbre a do Estado. - id. Áv. 29 Ja1leiro
1828. Sua religião deve o estranReiro Datu
ralisando decl::tral' e como na camara muni
cipal. Cart. L. 23 Outohro 1832, arls. i,
S3; 2, 4, 5,10 12; 2, S18. Pré!!,ar a Reli
~ião de Jesus Cbrislo se mandllo por missio
narios -:omo ás bordas de indios errantes.
Decl'. ô-B. 2á JollJo 1845, arts. 1, § 7; 2,
§ 18; 6, S5: I' explicar as élldêas as maximas
da Rl'li~ifio Catholi a, S ~O: arls. 2, § 18:
6, § 1: e fazer as feslas reli?:iosas com a
maior pompa e apparato, arl. 2, S15. Aclos
relig;iosos na casa de COFrPcçào da côrle.
Decr. ReR. 678, 6 Julbo 1850, arls. 94 a
100. As pe soas de.cnlto di\erso do da Reli
~ião do Estado porlem ter na rôrte cemilerios
particulares. Res. 583, 5 Setemhro 1850.
art. 4, § á. Re~ulou-se taxa dos caixões dos
carl;lvpres de pessoas de crenc'as diversas da
da Reli~iilo do Estado. Decr. Tab. 901,16 Ja
neiro 1852. Licença concedeu-se para erec
ção de capella anl;lirana na Bahia. Av, 26
Julho 1852 (Diar. 90(0). Declaroo-se que
àrerca de condições de erecção de lemplos
prolestanles nada mais existe senão o qoe
consla dos Decrs. 26 J ull o 1819, e 7 No
vembro 1820. Av. 28 Julho 1852 (Diar.
90(9). Quola <Jnnu"l para de,:pez"s de coIto
reli~io~o que professarem os colonos agri
colas nos terrenos pertencentes em dote á
princeza Senbora D. Francisca, em Santa
C<Jlbal'ina, concedeu-se. Res. i12, 16 Se
teoJ br() 1853, art. 2.o CI'DCesl'âl) de lerrenos
113 côrle pal'a e~tabeleclme[)lo de cemilerio
de pl'~SllllS qne professarem ..eli~iiio diversa
da do E.lado como seI á rel?-uL.da. - Vid.
Decr. Reg. 1557, 17 Fevereiro1855, art. 39.
Estrangeiros colonos aclua Imente existAotes
no IlIIperio p;lra serem reconhecido cida
dãos bl'Hsileiros decJararáõ sua religião além
dI' oulras conrliçõe;;. Res. 808 A, 23 Jonho
1851>. art.1.° Dirt'illls religiosos que c\.mpe
tf'1I) aos estran~eirJs no Imrprin. Av. 29
Oulobro 1855. S3." (Jorn. 'lia de1856). Sa
Cl?J dotes,da rt'Jigiflo de colonos mnndados
,ir de Halllbur~o~al'anlirão-see como. Dec.
Termo 1986, 7 Outubro 1~57, arLs. 11,20.
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RELIGIOSOS

Reli~ião dos colonos se inscreverá no regis
Lo das declaré'ções das condições dos culo·
nos enj?;aJados pelas flj?;encias da As~ociação

Central de Colonisação. Reg. 24. Outubro
1857, a:-t. 3.·, § 9.°, annexo ao Av. 9 Ja
neiro 1858 (Jorll. 13). O capel\ão da colo
nia mililar de Santa Theresa df'Ve instruir
os colonos nos principias da religião, expli
cando-lhes seus myslerios e sua mor,,1 e
como. Decr. Rej?;. 2125, 13 Março 1858,
arLs. 15, §§ 2°, 3° Idenlicas di""; osições de
rão-se para :l colonia milita. ua estrllda de
Sflnta Anna de Paranabyba. Decr. Re~.

2126. 23 Março 1858, art. 19, §§ 2.° 3.· ;
e do Itapura. Decr. Reg. 2200, 26 Junho
1858, a-rt. 21, §§ 2.° 3. ° Re ligiões e rnllis
corporações de miio-morta dos bens havi
dos por doação lesl3mentaria ou successão
sómente incorrem no perdimenlo passado
anno e dia, denlro do qual pro azpodem pos
suir conforme a Ord., Liv. 2:, til. 18, § 1.0
Reg-. 2 Outubro 1851, art. á9, § 2. 0; Av.
2tH\1arco 185ú; Av. 9ú, 15 Marco 1858. Ne
gocias ~elativos aos cultos não 'cathulicos a
que secção pertencem da secretaria da jus
tiça. Dpc. Reg. 23;,0,5 Fevereiro 1859. art.
5.· § 8.· (Jom. 45). Na fabrica da.. polvo!-,a.
- Vid. verbo cito .

RELIGT'1S0S. Benedictinos na côrte: applicação
d~ suas hospedarias. - Vid. Academia de
gua,·das-marinhas. Av. 5 Maio 1808. Sua
facção te~talUentaria acLiva e passiva. 
Vid. Contentos. Res. 2.' 26 Dezembro 1809
etc. Bens de defuntos etc. Res.1. a 23 Selem
hro 182() etc. Pensão a um concedida para
patrimonio de -ecularisação. - Vid. Capell.a
Imperial. Decr. 211 Março 1810. Dispensa a
reli~io:.ús carmelitas para acquisição de
terreno.-Vid. Amortisocão. Decr. 15 Outu
bro 1810. Forão numeados capellães da ilr
ma"da.-Vid. Conventos. Ord. 28 Novembro
1'810 etc. Subre injusta prisãu de um da
custodia provincial cios Franciscanos.-Vid.
Conven.tos. Provo 2.",20 Maio1816. AFrao
ciscanos da Madeira pagamento de e~mola

de cêra e sermões orde'nou-se. 'Prov. 29 N0

vembro 1.S16 (Colt. Nab.). Observancia de
suas leis ór'denou-se.-Vici. Conventos. 2
'A:v. '1.9 Junho'1817. Soldo a um reli~ioso.

·\'id. Vónllentos. Provo 4 Março 1.824. Sua

RELlGIOSOS

exclusão de voto, activo e passivo eleitoral.
- Vid. Corl,1·e?üos. Const., art. 92 etc. Sobre
pruvimeoto de rpli~iosos em i~f'eias paro
cuiaes. - Vid. Pa1'ochos. Res. 2.', 5 Maio
1825. Ap,·eselltaçlio. Res. 24. Janeiro 1826;
Res. 3.·. 21 Ahril 1.828. Beneficios. Res. 7.",
31.Janeiro 1827. Pal'ocho. Res. 30 Outubro
1.827. Bispo. Av. 29 Dezemhro 183 L. De
Nossa Senbora da Penha em Pernambuco
providenciou-se pilra il\l~ll1entarem-se. 
Vid. Conventos. Porl. 2", 2 Julho 1825.
Pensiio a ,'pligiosa. - Vid. Conventos. Res.
3", 28 Julho 1825. Nomeaçiio para pro
fessorato. - Vid. COl1vmtos. Provo 13 Abril
1.826. Pagilmento a Barbadinhos missio
narios. - Vid. Conventos. Decr. 23 Agosto
1826 etc. Seus carceres. - Vid. Cm'ce
res. Circo 15 Junho 11:127 elc. Separação
dos Benedictioos do Brasil dos de Portu-

-f'al. .- Vid. Conventos. Port. 3 Novembro
1827. Sobre parlida de religioso F,'ancisca·
no para Portugal. - Vid. Conventos. Av. 28
Fevereiro 1831. etc. Sobre iseoção a um de
entrar'para o thesouro com certa quantia e
dispensa defiaoça.-Vid. Juntas de fazenda.
Provo 1.", 6 Agosto 1831. Sohre ausencia
do cl~ustro para cu rali vo e residencia.
-Vid. Conventos. Av. 5.°, 1Setembro 1.8~1

etc. Sobre dispensa dos Antoninos das ca
pellanias de fortalezas.- Vid. Conventos. Av.
2.·, 23 Setembro 183'l. De toda as ordens
são excepluados do alistamento da guarda
nacional. L. 602, 19 Setembro 1850, ar1.10
$\5.·; Decr.722, 250ulubro1850, art.1.7,
§ 5.· Podem e cumo ser contraetacios para
capel\lles militares. Decr. Reg. 7lJ.7, 24. De
zembro 1850. art. 8.· Incumbe aos juizes de
direito em correição avel'iguar e dar conta
ao thesouro dos bens de igrejas, I'eli~iões

e mais corporações de mào-morta possui
dos sem licença além do anno e dia con
forme a Ord. L. 2°, til. 18. Decr. Reg. 8311,
2 Outubru 1851, art. 49, § 2. o Titulo de
mestre...,dolltol' e uso de soli-deo e annd con·
cedido a CarL,nelitas pelo internuncio apos
tolico declarou ·se oeces.ita,'em de benepla
cilo para ~oza,r-se. 4v. 11 Fevereiro 1857
(Jom. &9). Garantias quaes se otl'erecêrão
a religiosos Trapistas que pretendião no 1m
perio fundar colonia agricola. Av •. i3 No
"embro 1.857 (J8rn. MO).



~EMEIROS

RELOGlO e correntes por fóra da farda ou sobre
ca~aca não podem os officiaes e praças do
exercilo n~ar. Av. 21 Jul-IIO 185li (Jom.
20;J).

llELUCTANCI \ nolo~iamente infllnrlada de com
parecer peranle o cons~lhfl de inquirição
de condocla faz correr. ti revelia dll official
accusado (I re"peclivo processo. Circo Reg.
285, 29 Selemhro 1855. arl. 10.

REMADORES d arsenal di' marinha.-Vid. Ar
senal dilo. Av. 8 nvell)bl'o 1A2. De flJrlale
~.as.-Vid. «'OJ·lificações. Res. 1.',19 Dezem·
bro 181t elc. ; Av. 2 Junil" 1'21; A\'.
Jnnh01850 ele. Decapilanias dl~pOl'lCl"

Vid. Parlas. Av. 1t Dtl7.emhrll 18h~. Como
dereri[lO élbClJlar-'e ,lS I'(lçôr. a'(IS dos escalc
re~ e liln<~bas do Sl'I'ViÇll <1ft capil:\nia d(1
porto de .P dro doSlll. Av. 8~)arço,18õ5

(10m. 102). CllfllO remadores dos e'caleres
da escola dp applicação nào devem ser llm-

Precradas pracqs do halalhão dc l:\lIgenLei-t:> •
TO • Av. 236, 21 Ago.lo 1855. Aos do caes
do arsenn! empregados em lancha, esca
leres, lJrrumação de ma leiras elc., elevou
se ração a 300 réis. Av. 13 r verpil'o 1856
(Jonl. (51). Remadores da alfandega e al'ma'
zens de marinha no E pil'itu aolo elll que
lugar seriãu pagos. Ol·d. 150. JÇJ Abril
1856. Aos dos escaleres da alrandefí<l el.
Espirita Sanl9 elevárão-s' salal'io~, ces,;ao
do comedorias. ih. 7 Jllnho 1.858 (J01'/!.
167.)

REMEDIOS- Vid. ilJedicamentos. Graluitamenle
se mandou d::l(, aos po.bres na côr,le duranle
a epidemi::l. AI'. Re~. h Março 1 ÓO, arls.
!l .• 6.° a 8.° E regulou-s13 vellda de reme
dioscomposln ,simples e secreto,;, é1rl.18.

Infurmação dos ernpl"~ado~ conlra a epide
mia, art. 20. Rprnedi s prerenlivos em
obrigações c IOmerciaes em que caso ~a'

veruõ lugar. Cod. Com., 11ft. 13(i. ReUle~j()s

em que casu~ serào confiscat1fl <lOS bollca
rios e vendidos para as despezas com a sau
de Rublica. Decr. Reg. 828, 29 Setemuro
1851 , art. 56.

REMEIROS- Vid. llemadores.

IV

nEMOCÃ.O.
REMESSA de tropas das provincias par:! a côrte.

niio se deve fazer sem ordem do governo.
Av. 16 Junho 1831 (Repert. C1Lnk. Mat.,
Re1lLp.ssa.) De effeilns pelo cOll1missõlrio mer
ean lil. Cod. Com .. :trio i70. 1)e em bar~os á
concorda la qU;lndo lerú IU"éI(' para- o tribu
nal do commercio. Cod. cit., arl. 850. Para
os meios ()J'dinarios quando seja necessaria
mais alta indap;aç~lO, haverá Ill~aT na' con
teslações sobre validade de credilos ou sua
classificacão Cod. cit., art. 860. Credores
de d()mi~ill são os de remessa feitas a falli
dos para fim deterrninado. Cod. cito art.
87h. De :H1los de re\;sla commerciai como
se effectuará. Oecr. 737. 2;; NOI'embro
18ii f ', arl. 666. Salario Jos ll'l'llln;; de re
messa. Decr. 1500, :) 'hrço 18ii5, <trl. g9.
Fórma rio Iprlno ele r trle~~a de ~Iulo cri
mes. Av. Form. 2~ !\)arço 1855 (JM'n. 85.
Coll. 11. o). Reme sas feit a. pOI' Cf\n lracto~

CJlle exi~irem fiança, e as por navios e a frete
que a não exijão onde serão Jal'l'ac/as. Av.
2/,.· 23 Janeiro 1855.

RE\HSSÀO de divida <luando lem lugar. .\11'. 21
Janeiro 1809. § 3.°_ Virl. Res. h Abril
1818 (Colt. Nab. pag.317: Coli. 1.'). Re
mi 'silo de penhor. - Vicl. Cad. Com. m·t.
278. Remissão de bellS em execuçãu de deve
dores da fazenua publica. Instr. 3'l Janeiro
1851, nrls. 10,25 (Diar. 8(39). De divida de
anendamenlf\ do I'inciio elo Saicall t~[)1 S. Pe
dro do Sul pel'lencelll á fazeo la nacional.
Res. 507, 6 Agoslo 1851.. Os herdeiros ne
cessa rios tem direilo de remir as dividas da
herança, sem o OOllS da siza, sendo bens de
raiz. Av. 228, 1. Selembro i 51. Como se
deve proceder a rt'speilo de beos adjudica
dos á fazenda por execuçào a st1u~ devedo
dores qnp. seriio notificados para remissão.
Ord. 21° 25 Janeiro 185lJ. - Vid. Ord. 25
Fevereiro 1856 (Jom. 71).

RE.IOÇ-O llejllizes de direilo uavcl'aJugar pelo
lemfJll e maneira que a lei determinar.
CllOSl., arl. 153. E como Pill fjlle ca os.
Res. 55.9, 28Juoho 185,0, arts. 2.·: 3.°, 4.°,.
para cuja execoção, De r. ()g7, 26 Julho
1850. Dus l)I'esielentes e Iiscaes do Lribu
naes de comOle(cio 5..13rnpre que o bem do
serviço o exigir. Cad. COlD., ~it. lID., arl. 3.""

65
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REM _·ERAC.- O.
Corno se procederá com os juizes de direito 
que, sendo removidos. não entrarem logo
em exercicio dos nuvos lugares, ou decla
rarem que os não aceitão. Res. 560, 28Ju
nho 1850, para cuja execução, Dect'. 687,
26 J olho 1850. Remoções de empre~ados

diplomalicos que ajuda de cuslo aC0!Dpa
nbal'áõ. L. 61ú, 22 Agosto 1851, art. 6.°:
o que li applicavel aos consules que perce
berem ordenado, art. 10, exec, por Decr.
9liO, 20 Marco 1852, arts. j, 19, 22, 32,
50. De tu lor'es e curadores suspei tos iJle
galmenle nomeados, negligentes, ptevarica
dore~ P. sem fiança. Decr, Re~. 83ú, 20ulu
bro 1851, art. 32. § 6. o: dos testamenleiros
suspeitos nos mesmos casos, ~lrt. 3!c § 3.°;
e dos adminislrndllrcs de capellas eic" ar\.
LIli, § Ú. o; e das mesas re~edol'as ou om
ciaes das ordens terceiras, confrarias e ir
mandades, <n'L. 1,6, § 5. o Empregadus reillO
vidas de umas para outras repartições de
fazenda nào lem direilo ao ordenado do
lugar que deixão até tomarem posse dos
novos. Ord. 232, 26 Outubro 1853. As re
moções para outra reparlição do mesmo ou
diverso minislerio são subjeitas a 5"/. do
excesso do vencimento. L. 779, 6 Selembro
1856, flrl. 15. Salarios doS' mandados de
remoção. Decr, Reg. 1569, 3 Março 1855,
art. 97. De curador de bens de defuntos e
ausentes mandou-se requerer caso não en
trassem para o cofre dinheiros por elle ar'
l'ecadados. Ord.2li9, 31 Agoslo 1855. De
empregados de pagadoria e de arrecadação
de fazenda da Ularinha (Iue ajuda de custo
terá. Decr. Reg, 1769, 16 Junho 1856, art.
97. A juizes de direito removidos !lê! mes
ma enlrancia a pedido seu não li devida aju
da de custo. Circo 23 Outubro 185ô (JOTIl.
296). Empregados de fazenda removidos de
uma para oulras provincias conforme o art.
61. Decr. 736, 20 Jovembr'o 1850, vencem
em quanto eslão em "ia~em e como. Ord,
96,16 Março 1857. Juizes de direito remo
vidos para lugares de maior vencimento pa
gào só direitos de dillerença. AI'. L166,16
Dezembro 1857. Removidos podem ser os
recebedores da recebedoria do municipiu
neutro. Decr. 2059. 19 Dezembro 1857,
art. 3. 0 Declarou-se não haler remocão nos
cargos de presidente e secretario de provin-

cia, e que emolumentos pagaraó e como.
Av. 168, 19 Maio 1858. Sobre abono de
ajuda de (~LlSlo e ol'denado a um juiz remo
vido. Ord. 238, 3 Agosto 1858.

REMONTAS- Vicl. CaL'a lta'ria , Alv. 12 Dezembro
1.809 elc.; Part. 1.2 Junho 1823; Port. 6
Junho 1824; Porl. 23 Abril 1825; Lei :2.4
Novembru 1830; Decr. 5 Dezembt'o 1810
([{epel't. CanIl. Mat., Remonta, n, 3). Promp
tillcação dos ca 1':1 lias dos corpos, está a cargo
dos respectivos commandanle . Port.18 Ju
nho 1825 (fll'pel't. cit" n. 1). Dos officiaes
que não vencem pela massa dos corpos é
feita em tempo de paz de sele em sele an
nos, e o valor de cada um é de /,0.ti>000.
Porto :1.", li Outuhro 1 '~5 (Coll. Nab.). No
t,;aso de !ie [ ão vencer o tempo será a difIe
rença paga pela quinta parte do soldo. Av.
15 Fevereiro 1.820 (Repf!I't. cit .• n. 3). Tudo
que a ellas fÔi' relativo ineumbe á reparti
ção elo yuarlel-mestre gener;)\. Decr.lnslr.
762, 22 Fevereiro 1851, art. 1.1., ~§ /'.', õ";
Decr. Reg, 1127 26 Fevereiro 1853, arts.
5. 0. í, ° A F;erencia e fiscali ação da receita
e despeza de dinheiros provenienles das re·
montas incumbe e como aos conselhos eco
nomicos dos corpos. Decr. Reg. 1669, 6 Ou
lubro 1855, art. 6.° Valor da racão diaria
de for'agens de cavalgaduras d 'pessoa e
bestas de bagagens a officiaes. Decr. Tab.
1877, 31 Janeiro 1857. Valor c tempo de
sua duração e quanlias para :sua remonla.
Decr. 1878 dito. Reformou-se a Tab. 28
Março 1825, relativamente a gratificações
de commando e exercicio e forragens. Decr.
Obs. 1880 dito.

REMU ERAÇÃO: Ú conladoria da marinha de
clarou-se dever expôi' as razões para se con
cederem remunerações exlraordinarias que
servissem pal'a recompensar trabalhos ex
lraordinarios. Port. 15 Maio 1809 (CoU.
lVab.) Renuncia de serviços remunerafeis.
- Vid. Afins, Res. 12 Setembro 181.7 etc.
A. serven luario vilalicio do oflicio de guarda
Illór da alfallde~n.-Vid.Alfandega. Res. 27
Outubro 1818. lIabilitacões de servicos re
muneraveis se processavlio pelo juizo das jus,
tificações do Reino na côrte. Res. 1.3 Outu
bro 1819 (Coll. Nab.). Dispensa deescriptura
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REMUNERACÃO.
original de doação. - Vid. lJabililação.
Res. 4 Fevereiro 1820 eLc. Deações de bens
da corôa aindaem remuner'a ão de servicos,
por quem erão conrirmadas.- Vid. Doação.
ReI'. 11 Julho 1820. Serviços de donativos
de diol,eiro e fazendéls para fornpcimenLo
de tropas juJgárão-se remunera veis com scr
venLia d~ officio de contador e distrihuidor
geral. Res. 28 Julho 1821 (CoU. Nab.). Ha
bilitação para remuneração de serviços não
serve para oulro fim. - Vid. Habilitação.
Res. 1", 30 Agosto 1821. Dif!nos della forão
servicos em milicias edeelonnlivlIs ao gsLado.
Res. 2°, da lllesma dat.a (CoU. cit.). Reulllne
ração npgoll-se e por qll" de sCI'\'ir:o doados
e de outros pessoalmenlp. preslados em fr.'n
leiras. Re . 2°, 27 Setembro 1821 (CoU.
cit.). E concedplI-se a erviços feitos ii fa
zenda publica por brigadeiro graduaJo lhe
sameiro geral de tropas. Res. '." da mesma
daLa (Col/. cit.). Pagamenlo depensõescon
cedida em remuneração ele erviços decre
tados ordenon-se. - Vid. Pensão. Decr. 3°,
31 Outubro 1821 elc. - Vid. Recompensas.
Const.. 3rl. 179, § 13 eLe. Remuneração de
serviços doados de um Olarpchal de campo
mandou-se {'os e proces ada peranLe o cnn·
sPlho da faz nda. Res. 3°, 1.8 Maio 1826
(CoU. Nab.). Mercês deremuneração de ser
viços como serão guardadas nH conLadoria
geral de revisão 00 Lhesouro. Lei J, Onlubro
1831, art. 27, S2. o Regulon-se ::l forma por
que devem ser instruidas as petições ele
r muneração de serviços militares. Decr. 89,
31 Julho 181:1. Todos os requerimentos pe
dindo graça, lenças ou pensões pm remu
neração de erviços preslados por officiats
da armada ou ouLros individno~ da reparti
ção de marinba subiráõ á imperial presença
pela respectiva secretaria de esLado. Decr.
90, 31 .Julho 18á1. Mandou-se enlregar á
parte documentos annexos a processo de
habililnção intenlado no juizo dos feitos da
fazenda para remuneração de s rviços jul
gada improcedente, ficando e como có
pias. Av. 1.58, 9 Dezembro 18lt8. As peti
ções de graças e mercês pecuniarias em
remuneracão de servicos como serão instrui
das e rem'eltidas pel~s presidenLes de pro
vincia no governo. Decr. 632, 27 Agosto
18ú9, arts. 4° a S.o Pensõe concedidas em

REM ERAC.'O.
remuneração de serviços diversos. - Vid.·
Pensão. Res. 539, 15 Maio 1850 etc., etc.
Condecorações a officiaes e praças do exer
cito e armada em remuneração de serviços
forão i entas de impo tos e pmolumenLos.
L. 586, 6 Setembro 1.850, art. 16. Decla
rou-se comprehender titulos, honras e dis
Lincções a olIiciaes e praças do exercito>
armaela e guarda nacional em destacamen
tos, ou corpos destacados. Lei 7tH, 28 Se
tembro 1853, art. 22. Sobre de pacho de
requerimento de empregados de fazenda
pr Lendendo remuneração de sel'viços tem o
lhe ouro volo sómellte consultivo. Decr.
736, 20 Novembro 1.856, art. 3°, S 5. 0 Gl'a
Lificaçõ 's decrctadcls por lei para remunerar
e paf\';.\r serviços devem escriptul'ar-se no
exercicio em que este forem feiLos. Ord. 2°,
.& JJneil'lJ 1854. Gralificações concedidas em
remuneração de serviços prestado~ não ces
são qnando os empregado" que as percebem
estão impedidos. Av. 35,1.0 Fevereiro 185lt.
Pensão em remuneração de serviços presta
do por chefe de divisão concedeu-se. Res.
740, 1 Julho 185li : e por um desembar
gador. Re-. 750, 1.2 .Julho 185~: e por
empregado de alfandega. Res. 75lt, '\.9 dito :
e por empregado civil da annada. Res. 755,
19 dito: e por militares. Res. 76ft, 765,
5 A~osto, 784. 1~ ~etembro 185_1 : e por
contador d~ Lbesouraria. Res. 786. 12 Se
tembro 1854: por serviços militares. Res.
809, 27 Junho 1855: e por serviços medi
coso Res. 853, 2 Julho 1856: e por occasião
de epidemia. Res. 8511, dito, 855, dilo: e
por serviços na magi tratura. Res. 909, 1.2
Agosto 1857: 950, 3 Julho 1858: e por
pr(l)fessoralo publico. Res. 957, 14. Julbo
1858: e carreira diplomatica. Res. 970, 25
Agosto 1858: e por membro do supremo
tribundl de jnsliç:l. Res. 987, 22 Setembro
1858. 1001,22 Setembro 1 58. Titulo con
cedido em remuneração de continuaçãO de
serviços militares foi isenLo de direitos. Av.
i7 Agosto 1854 (Dia,-.302.). Direitos que
devem pagar os militllres pela graças confe
ridas em remuneração de serviços. Av. 108.
10 Abl·il 1. 55. Remuneração de uperarios
da estrada de feno entre a cidade de Santos
e Jundiab em S. Paul. Decr. Cond.1759~
26 Abril 1856, Cond. AO.
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RENDAS

ltENDAS - resultados das capeJlas fazião ~I'ande
parle das rendas reaes e assim uecessarias
,para as ur~e~ciil' do Eslado. Prov. 2.', 5
Selembro 180S (CDU. Na.b.). A admiuistra.
ção de rendas reaes em que casos perlencia
ao consellJO de fnl.l~llda conforme u Alv. 28
.Junho. Til. 7°, S17. Res. ja, 3 Fevereiro
1810 (CoU. cit.). Quanto devél'ião pngar
CUlllrHetadores reaes qne soífrêrflO ~I'audes

emlJaraços. Res. 22 Selembro 1810 (B.
CM'n., udd. tU). Das da capitania ua Babia
manduu-se reservar mensalmenle 35:000$
~ di~posiçãu do Erario. C. Reg. 1fOulubro
1812 (CDU. Nab.). Rendas annuaes se con
siderão e para que fim bens de raiz na Ord.,
Liv. 3°, Tit. ú7. pr. e ho, TiL hS, § 8. ° Res.
16 Fever'eiro 1818 (Coil. ciL). Recommen
don-se a Illaio r I jlriJancia na adminislracão
p arrE'cadaç:111 (f:,~ rporlas pulJlicns. Pr~,v.
26Juubo 1818 (CoU.c'Ít.). Ai'Ornmenlns adju
dicados ai) fiséo pela exlincção e expulsão
dos J psu iras fal,iãu ,ja I te in le~ril'nte das ren
das reaes em que enlendia u desembargo
do paço; na Lei de 2'2 Dezembru 1761 está
ma"rcac!a a jurisdicçãO exclusivamente vo
Juntaria e ~untenciosa em negorios elc. que
versarem sobre :jrrecadação de rendasreaes;
confirmação de doações de rendas compe
tião <10 dilo tribunal. - Vid. Res. 11 Julho
1820(Coll. àt.). U ronselbo,de fazenda pelo
Alv. 18 Junho 1808 er,l'tribun:d de adllli
uislrução e fiscali~ação das rendas publicas;
sO\Jl'e a cOllveniencia de adminisl"'I-las em
vez de cOLltrala-\as. - Víd. ·Res. 'h Fevereiro
18:22 (CDU. cit.). Res. 3', 11 Dezembro
1822, i~fl'a. 'MaJJdou-se cerlo ouvidor in
,tender-se com commandantes de tropas
de linha e milicias para bem.se regularem
as reridas m'ilital'es em Minas. Porto 6 Abril
1822 (CDU. cit.), Rendas pertencenles á
rai~ba de Pnrlul;i0l na CampanLu, em Minas,
mandou·se l'e('oll1er á junta de fazenda e
para que fim. Provo 26 Novembro 'l!:12'2
(CoU. cil.) Porcentagens de rendn do c<lmi
rího de'SaLltos ao Cnbalão em S. Paulo, CUlI

tinuando porém a da Casa Doada e comI).
i'1 • . IÍ\.I

Pro\'.1·, 28 L~ovembro 1~' 2 (CDU. cit.). Dell-
se regulamenlo r.ara· arrecadal;ã\l'das rendas
publicas. - Vid.JMesa dI: adminisl1'açáo elc.
Res. 3-, 11 Dezembro 18' 2. Aos presidenles
de provincia 'iucumb io-se dar parte ao 0-
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veroo aos abusõs'ufl a'rrecad'acão das ren
(jas. :L. 20 Outubro 1'8"23, art: 24, -s 6.°_
Viu. L. !J 'Odtubro 1'831, arl. 87, intra: uS
conselbú's Ue presiJencia tinllão á sua uis-

,posição p'ara "'déspezas ordinarias que de
mandão '0 desempeilho de suas funcções a
oilava parte oas ren&as da provincia, al'L. 25.
-Vid, L. 'lôo 112'A!'osto, e 3h, ;; Oulubro
183.&. Pelas dos conselho' se mnu duu pag:ar
o preparo de talhus, cepos e inslrumentos
pal~fl malançn'e qual!lejaçãu. - Vid. C(l7·nes.
Res. 16-Ago'sto 1'~~3 ou/Pro\'. tO 'IIvembro
182'3 etc. A diversas prol'incias ordenou-se
cuncorrerem com a parle l1Juior possil'el da
renda pnra manütenção da t:uel'l'U e credito
jlubli('o. Porto 1", '12 Janeiro 1826 (CoU.
·Nob.). Orçainento illili, idllal e annual de
lodas ao; ;endas or1denllu-se que àS junlas

. Je fazellda envias. em ao lbesouro. Prol'. 31
Jnneiro'1t>2ft (CDU. cit.). Renda que é ne
cessaria pnra ser-se serJado!'. Cónst., arl.
l!5, § hO; losll'. 2G Março 1824, C'lp. 5°, S
[)O, 11. "li; L. 387, 19 /\~oslo 18hG, arl. 82.

'§ 4.°: gUf.l para l'oUinte nas assembléas pa
rochi<les. ConsL., arl. 92, §5°; Deér.lnslr.
26 Março 18~'6, Cap. 1°, § 7°, n. 5,- Vid.
Dllcr. 1.57'lJ Maio 118h2, art. 1. L. 387, cito
IIrt. 1S;§; 5: qual'para eleilor. Const., art.
9ft, § 1o ;'))ecr. lostr. 26'Mal'ço\182ll., Cap.
2°, § 6~, fI. 1; Deér. 157 cit., ad. 1"; L.
387 cil., alI. 53"S 1.°: qual para depulado â
assem bica t\'eral Je'j!islativa. Const., art. 95,

'§ 1°; Decr, Instr. 26'Março 182.&, Cap. ti",
.§ 2°, 0.1; DecL' . .157 ciL, art. 1°; L. 387,
cito art. 75, § 1.0 Sobre arrecadação das
rendas do districto de Campos e sua forma
derão ·se providenci:1s. -1Vid. Res. 311 , 30
Jllneiro 1826 (CoLL.'Nab.); Pro\'. 9 Fevereiro
1826 (Colt. cito );'Res.ft.., 8 Abril 1826 (CDU.
cit.). I Das rendas gel'aes se maó'uou pagar
subsidio aos prOfessól'es Ide priw'eiras lelras
e lalim quando o subsidio litlerario não
bastasse. Decr. 1°, 2tiJulho 1827. ISãu res
I'0nsal'f'is os 1Jlioistros e secretari'l s de Es
lad.) que não pl'<Íli'carem lodus os meios ao
.eu alcance para ahecaâação ou c.unserva
çúll das l'eíldas dil ilaçãll. L. 15 Oulubro

t 1827, arL.'t>", §'2. ó Relaçoes oLi edilaes para
alTf'lIlalaçào das rendns publicas como pas
sarilo éI sér feitos, abulido ti correlor de fa
zenda publica. L. 22 OutUDI'O 1'827. - Vid.
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Res. 18 Se lembro 1828, infi a. 'Os preços dos
conlractos de arrecaolll:ão das 're'f1das pu·
[blicas p(lgaveis a prazos manJou-se I eduzi[' a
lelras e cllm flue condições. L.ia [ overnbro
1827, 3rt.. 1° e LI. o Para as d<'spezas geraes
/lo 'Imperio mandou-se conCOl'ressellJ as
provincial, com as sobra de suasTcodas. de
duzid<ls <I df'l'ppz<ls provincia\:s. L. '1á No
vem]Jfu 1827, art. LI.O Rendas de el'~ipe

COU10 ;;e II1'II1doLJ iii"!' cildell". 2 AI'. '22 De
7.embro 1ti27 (CDU. Nab.). Enll'egu da admi
nislração • rect>bedoria de lodas as rendas
da .. iJla d Sanlos em ·S. Pliulo, ordenoll-se
e como e para que ;, cC'rlll inJil'iouo. Prni,
2', 18 Jan ... il'o 182ti ( ·oU. ciL.). Aos adllli
nislrndol délS di\ I'S<tS I', ndas quI' ~e ar
recad~l() p la UH'Sel do cunsuladu, (Irei ·uou
se ;1 lilteral obsel'l'ancia da POl'laria de 28
de Janeiro d,' 1826. Porlo 26 I' 'veiru 1828
(Ind. ALb., \l·"b. Admillisll'tldol'es). Admi
oi~trélcflO l' al'l'ecadacão dns rendas oacio
naes ~êl Bania IIlOnd'oll-se fal.er pelas ins
ll'ucçõt>s approv:ldas e 1 is t:xisleotl' . Provo
i', ~6 Março 18'28 (( oll. Na!J.). Sobre ê1rre
mal,lcões de conlraclos de renda conlra a
Prov.' 6 Ago~l(l 1825 tlinda oão conhecida
nas Alagôas, e ulll.'rilJl' procedimenlo com
as não arremaladas. Res. 14 Abrll1828,
(CoU. cit.); Provo 7 Maio 1828 (CoU. cit.).
Sobre cl\nlraclo arl'l~JnulHdo por tempo me
nOl' que " uI·deulIuu 00 ,\lI'. j Julho 1774 e
§§ 13, 1lJ. Til. 7.° Alv. 28 Junho 1808
como e procederia declarou-se, R()~. 1",2
Maio 1 28 (Coll. cit.), I ara boaarrecatlação
das rendas oaciunaes se pl'o~idencioll 50UI e
o elUharque de genl'ros. POI'I, 2', 1 Julho
1828 (Ind. A Lb. ,Acimiltistmçâu). Annllllou-se
arrematação do conlraclu 'de uma por falta
de solemnidades e quaes do Iv. 20 Julho
1774, S 1&0; L. 15'Oulll bnl 1~27 : Decr. 19
Abril1ô9:l; C. Reg. 28 Dezembru 1686 •
L. 25 Oulubro 1827.. Prol'. 6 A:,"o~lo 1828
(CoU. Nab.). Abolido o corretor da fazenda
vigora ainda a I"p,islfl<:,ãu obre a idoneidade
e "bUIH1Çiiu dos lan ;adol't's flS rendas e por
ella se deve regular e como a :'I'l'cmal.açâo
do~ conlrélctus. IRes. 18 SeI 1111)1'0 1828
·(CoU. cit.). Em boa guarda e como farão as
cao~;lrasllDunicip"es' pôr as 'suas (lendas. L.
1 Ou tu bro 1828, a'rl. !J8: applicação q lial
1Ie fara das I'endas· municipaes. L..I0ulubro

ifiENDAS

cit., 3rts. 7!J .e 78. RcnJa. publicas consti
tnem pal'le1du pall'imuBio naciunal. Res. 2',
20 rever iru18Ul(CoU.\Nab.).ÁlTematações
de qfl3esquel' rendas puhli.ca~ forão isentas
dp propinas e ootras de~pezêls. L. 26 elem
hro 1829. AdUlioislra(,âo,u 'cai de.rendas se
rnauduu esl<Juelecer oa povoação do Rio
Graude .do {ople. Pl'ov. com inslr. 1',
3 (.)otll~l('fl 1829 (CDU. Nab.). Deu-se no\'a
i1dminl ·trtlçâo á arrecadal:ão das rendas na
cionlJes não cllulracladas na Jlha de Santa
Calharina. Prol'. 2°, 3 Ollluum ,1829 (CDU.
cit.). NUllJeuçúo de Ihesoureiru de·rendas
naciooàes nãu iocumbe as clIW'aras .munici·
paes. PorL. H No\ em IJ 1'0 182.9 (,Cott. cit.);
Por\. '1 0

, 29 larço 1830 (CDU. cit.). °em
pr6\-tatlo encarregado da aruecadação, co
brallça on adminislraçüo de quaesquc::l' ren
das «(uando cOlilmdLe cuocIIs·ào. Cod,
Crim., arl~. 135, 136. Sobre I gaJi.dade e
cun\cuiellcia dt: se ,'J'I'eUlalélrem ou admi
nislTar 'Ul cerla ',rendn pllblicas c quaes.
Vid.R s. 2a,2hlJl:'zewl.J1'fl1830(Coll.Nab.).
Providenciou-se p!:lra csc upulosa (j calisa
<;üo t: arl'CCéldllçãl. ·'Jas rendas commdtidas
ii me a de diversa~. Circo 22 Janeiro 18ô1
(Cr,ll cil.). Produc1u de.rendas em Pernam
buco. dcduzida:5 as d spezas aulo[i,;ou-se
empro'~Hr em lelms ti favor dos cOlllraclan
les tlus empL'l' ·limos. Jl'a ileiros e 1"1[' que.
PrOl'. 1', :lu, 1; Ago lo 183l tColl. cit.).
Qual a llC'cessaria no pai p:\ra que e l'U (ilho
familiil' "!ljão ali~L<J.dos na gnarda nacional.

-L. 18 Agoslo 18~H ,.a 1'1. 10, § 2.°-Vid. l'tes.
2;) OulnUl'o.1 32 ads. 30, §' 1°, 2°; bo,

'S'S 1°,2°; L. @02, 1.9 Setembro 1 '50, art.
90 , §§'1 0 , 2°· Decr. 722, 25,Ouluuro 1850,
arts. 111, SS.1°, 20 ; 15,16. lo pecção da
al'recadaeiio, ddribuicão e conlahilidade
da reDd~s publica' e decisão das questões
adwioi lrativas a re peilo OCCULTentcs in
cumbe ao Lheaouro. L. AOutubro 1831, art.
ôo, 1°: e fiXlIl' as condições e lerminar a
arrelllalncãu dus conlracLus31a recelta edes
peza oa cárIe e prol'incia dUIPlio de Janei
1'l). L. e ar\. cit.,·S 5°; e tl.xercilar loda a
jurisdicçâo VOluullllia Jo pxlinoto conselho
de Cazenda sobrt' c il1raclos-Ge. rendas pu
blicas. L. '''ll'l. cil., S 8°: e insli.tuir exa
me.do estadoida '<Icluai arrecadação e distri
bui .ãu .das t11eO{las naoionaes .da côrte e
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lmper'io. L.. e art". cil., § 9°: au inspector
geral do tbesouro a fiscalisação padicular
da arrecadadio. adminislradlO. dislribuicão
e conblbilidade das renda~ naciunacs ~m
todo o lmperin e como. L. cil.. art. 12, §
i 0: e a inspecção de todas as administra
ções, recebedor'ia' e pal!;adorias das rendas
publicas. L. e art. cil.. §!t0

: ao procurador
fiscal propôr ao lt,ilJllna.[ todas as medidas
para melhorilmenlo da adminislração, (11'

recadação. distribuição e fiscalisação das
rendas publicas. L. cil., arl. 20, . 3°: á
secretaria a esct'ipturação das condições de
contractos e administrações de rendas na
cionat::s e respectivos alvarás de corre o leso
L. cil., art. 23: ordens. resoluções e seo
lencas do lribunal sobre direccão. arre
cad~ção, contabilidade e fiscaiisação de
rendas serão e como emmassadfls e nume
radas pela conladol'Ía geral. L. ciL, art. 27,
§ 1.° : aos inspectores de fazenda das pro
vincias incumbe a fiscalisacão de arrecada
cão, administracão, dislribuicão e conlabi
lidade das renda', cda pro vinci;. L. cit,. art.
53, § 10: e a iosp .ão de todas as adminis
trações, recebedorias e pagaclorias de ren
das publicas da provinci,a e como. L. e art.
cit., § 3°: aos contadores re~l1lar o traba
lltu da escripluração c contabilidade da.
rendas e como. L. cit" art. 61: aos presi
dentes de provincia dar conta ai) tbesouro
dos abusos e desvios na adminislt'ação, ar
recadação e di-tribuição da rendas d:l'
provincias. L. cit., art. 87; L. 3á, 3 Oulu
bro 183!J. art. 5°, S 5. 0 -Vid. Decr. 736,
20 Novembro 1850, ínfra. Prazo para paga
mento aUlorisou-se conceder e qual a deve
dores em consequencia de contr-actus de
arrecadação de rendas publicas etc., e de
alcance de cobrancas de rendas oacionaes.
lnstr. 1S Oulubro 1831, art. 1°, §§ 1°, 2.°
Sobre o estauo diminuido das rendas pu
blicas e meios de supprit, deficit. Av. 2°
18, 2° 26, 13° 27 Outubro 1831 (CoU.
lVab.) Provisão de declaração de privilegio
de contractadores ou rendeiros de rendas
uacionaes, que direitos velltos e novos pa
gal'á. - Vid. Novos etc. Decr. Tau. 25 Ja
neiro 1.832. Rendas geraes e provinciaes
sepanit'üo-se e corno. L. 24 Outubro 1832,
ar t. 77, 78, 80, 83, 85; L. 58, 8 Outu-
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\.H'O 1833.' arls. 3i. 32.35.36; L. 40,3
Outubro 1834, arts. 30, 32. 35 u 39: as
provincias cujas rendas applicadas não che
p;arem para a despeza provincinl s(~rào soc
corridas pelo cofre da recp.ita f!:eral, e como.
L. 26 Ouluuru 1832, art. 82; L. 58 cit.,
art. 34; L. 40 cil., ilrts. 33, 34: quando :IS

rendlls provinci:les não baslarem para as
suas despezas COln" Ilroverião os conselhos
geraes. L. 2!J Outub'ro cito ilrl. 90. L. 58
cil., art. ú1. Sobre a repartição da con
tl'ibllição direct:l pelo' municipios da pro
vincia c (Iscalisação do emprego das rendas
provinciaes e Ulunicipap.s lep;islão as assem
bléas provinciaes. L. 16° 12 Aj?;osto 1834,
<lrt. 10, S6.° RemIas Jn municipio e cidade
do Rio d,~ Jaoeil'o ellmo pas:,árão a ser
escripluradas ü proc ssadas oa r.ooladoria
geral de revisão. Dp,cr. 25 [ ovembro 183!J,
arls. 3° a 6.° Sobra da relida geral no fim
de cada anno financeiro foi applicada á
amortisaçrLO do papel-Ll1lleda.-Vid. Moeda.
L. 53,6 Outuhro 1835. arl. 13. S 3°; Decr.
Reg. Ii Novembro 1835, arts. 79, 80. Ren
das qU:les ficárüo a cargo das mesas de
rendas e rocebedorias. Re::-. 30 iUaio 1836,
arts. 73 a 105. Qual é llecessat·ia para ser
jurado. L. 261, ;) Dezembl'o 1841, art. 27;
Reg. 120, 31 Janeiro 18á2. art. 22á . . uto
risou-se a arrematação de al/{uos ramos
da renda puhlica. Dec:r. H6. 13 ,/ unho
18l15. Foi o governo aulorisado par'a dar
por arrematação e corno alguos ramos da
renda publica. L. 5H, 28 Outubro 18!J8,
11ft. !J5: rendas com applicação especial
erão arrecadadas e escripturadas conjunta

mente com as geraes, abolida a di lincção
tia L. 109. 11 Outubro 1837. L. 51!J ciL,
::ll'l. 47. Quando se der conta ao thesouro
da arrematação de qualquer ramo de rendas
remelter-se-bão cópias das condições dos
contraclos e expn içfllJ da idoneidade dos
arremalaotes e 1iador·es. Orei. 45. 26 Feve
reiro 18!J9. Estl'anReiro pádc er arrema
tante ou sacio rle al'l'emal,lnte de I'amo de
rendas publicas. Av.lt!. :28 Pevel'eiro 18h9.
Os livros escripturados pelos arrematantes
de rendas publicas devem ser l'ecolhidos ás
thesourarias, numerados, J'nhricados e en
cerrados como os dos collector s. Ord. 65.
9 Março 18!J9. Procurador da camara pu-
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c1erá receber as rendas de la. Ord. 153, 8
Junho 18119. Qual o modo de escriptur:tr
as rendas não classificadas. Ord. 162, 20
J nnho 18á9 e llnnexa Circo 7 ovembro
18á4. Pode-se encarregar aos agenles de
correios em di.lI'ictos pequenos e distantes
a arrecadaçãO das rendas, dando·lhe· no
m eacõi'S de colleclores, Ord. 169, 30 Junho
18h!i. A renel;) do p.vento deve considerar-se
geral quando as assembléas provinciaes ::I

não lnhão i:.lcluido nas SUas I'endas. Ord.
205, 111 Agoslo 181.9. Remessas feitlls pelo
governo imperial para as p.lOvincias são sob
jeilas ás taxas ilen~rarias, pois de ou~ro

modo de-falcar-sc-Ião as rendas provlIl
ciaes ou !oe prejudicarião as emprezas. Re~.
em Av, 235 13 Outubro :1.8.49. Laudemlo
devido ii fazenda naciollal ainda que inclui
do oos êlrli"'os de renda geral não é revesti-

I:) • b
do da natureza e caracler de Imposto su -
jeilo ás leis fio3nceiras em ludo, sendo uma
especie de renda e provei lo parlicular do
dominio e propriet~ade fll'mado em direito
meram nle civil. Decr. 656, 5 Dezem
hro 1849. Resolveu-se ~obre a intelligencia
e execução de providencias decretadas em
leis qu~ regem a auministração da fazend3
nacional e fi cillisacão e al'l'ecadacão de
sua renda~. Decr. 657, 5 Dezembr~ 18á9.
Nas arremat.cões de rendas se deve incluir
a ela usula esl~belecid3 no Av. 30 Agosto de
18.48; em arrematação se mandou pôr ou
tras rendas e quaes no Ceará. Av. 20 Junho
1850 (Dim'. 8h37). Dividas de rendas anlE
riores a arrematação como poderáõ ser al'
recadadas. Ol'd. da Illesma data (Dia!". cit.).
Renda de pl'edios ruslÍcos para pagamentu
tem hypf\lheca lacila e a qual nos fructos
pendentes, Cad. Com., arl. 877, S1.0 Ca
mara municipal da côrle não deve admitlir
licitante algum Das respectivas rendas sem
que se mostre previamente habilitaclo cow
Jiadores idoneos. Av. 69, (j Julho 1850. Aos
al'l'ewatantes de rendascumpeleo mesmo di
reito que aos collectores a quem ~ubstituelll,

para a imflosição das Illullus e arrecadação
executiva. Ord. 20á, 15 Novembro 1850.
Como relida se mandou escriplurar o se110 e
outros direitos de litulos remetlidos das se
crelarias de e~tado. Ord. 208, 18 Novembr:o
1850. O lribunal do lhesouro tem volo con-
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sullivo sobre meios de corrigir abusos intro
Juzidos na 31Tecadacão, dislribuicão e con
tahilidade das rend~s publicas. Decr. 736,
20 Novembro 1850, art. 3° § 10 ; Decr.
23á3. 29 Janeiro 18.59, art. 5° § 70 (Jorn.
32): e incumhe·lhe propôr todas as medidas
que julgar conducenles ao melhoramento da
administração, 3 l'l'eca daçãtl , distribuição,
fiscalisação e contabilidade da~ rendas e
e como e quando. Decr. 736 cit., art. 4°,
S 5. o: directoria geral das rendas publicas
é uma das estações do lhesouro nacional.
Decr. 736 cit., art. 13: incumbe· lhe a
inspecção e fiscalisação da arrecadação e
adminislr3ção das rendas geraes que se 1'ea
lisarem pelas reparlições subjeilas aomini 
terio da fazenda. Decr.736 ciL., art. 16,
Si 1.0: ao procurador fiscal seu assistira to
das as arrema lações de bens, rendas ou
contractos que se fizerem nu thesouro, ou
por ordem du miúisterio da fazenda e fisca
li5,1I' sua legalidade. Decl'. 736 ciL, at'L 26,
§ áo ; 27. - Vid. Decr. 870, 12 Novembro

. 1851 infi'a. Os 2 POl' "/0 do v.dor das causas
appelladas para a relaçãO perteocem á reu
da geral da provlOcia a que pertencer a
demanda. Ord. 235, 14. Dezembro 1850.
Regulou-se comu se faria oa thesouraria
geral e pagadoria do thesouro o movimento
de fundos proveniente quanlo ã receita, da
enh'ada das rendas remetlidas pelas repárti
ções de arrecadação da côrte e provincia do
Rio rleJaneiro. Ord. Reg. 253,21 Dezembro
1850, art. 10

, SL° Enlre os artigos da re
ceita publica se comprehende o produclo
dos bens de defuntos e ausentes. Av. 3á,
23 Janeiro 1851. Conlra os rendeiros alcan
çados como procederaõ os procuradores fis
caes conforme os termos da L. 22Dezembl'o
17tH, Til. 3°, S4° e seguintes_ Instr. 31.
Janeiro 1851, art. áo (Dim'. 8639). Salarios
de Afl·icllnos são verba da renda geral, e
por isso deve-se tirar porcentagem. Ord.
90, l.'S Março 1851. Como se procederá na
arrecadação de dividas adi as, de renda lan
çada, na recebedoria do municipio, na côr
te. Ord. 123, 27 Março 185'l, art. 1.° Sobre
prazo para os collectores enlrarem com as
rendas anecadadas nas lhesourarias. Ord.
181, 7 Junho 1351. Conforme o cap. 119,
01 d. 17 Outubro 1516 o escrivão de ,dmoxa-



( 520 )

RENDAS

rifndn de colonia !1óde fazer psC'ripluras pu·
blicas d(! arrendamenlo, rendas (' ollll'O';
con lrnclos rela li 1'05 ils ren das n acionaes.
Orno 18~. '11 Junho 1851. R(~!!;lllnll-Se co
mo se prflcerieria na nrrecaciaçftn e e crip
tnr<tciin das rendas dI" foros c I:.udemin dus
lerr~no~ ele marinha. 01"{1. 193. 12 .fulho
1851. Hend .. de 'lue e:':crcicio finallcciro se
c·)n.iridrn P. lJuando :I taxa de hpnnças e
lct:ados. Ord. 209, ~OJulho 1,51, §§2.", 3."
J~ualmenle n c!ivld'l do imp<lslo sohre os 01'

deu;,doi' conforme ii T.. 30 ~O\"emhro 18LJ1
aindn não co!>rad<J. Ord. 2.10, 30 .Juluo
1851. Não havendo pessoas nomeareis col
leclol'cs arrematará a lbesouraria as rendas
conformp n Decr. 13 .J;meiro '18!af>. Ord. 25
A~osto 1851 (Dim·. 8786): AI'. 13 Mélill
1857 (Jom. 1[17). I ão frIO conlf'mpladas
como renda ordinaria do Eslado cerlos di
nbeiros e <furtes; nHm VOl,lrlH SOlllll1a para
seu pagamenlo, con!'ervanrl ..-se porem nos
orçampnlM as l'uhriC:Js :ó, spm quantia dc·
finidfl. cm c<lpiluln esppci;i\ c como; e como
na de peza: e como serão pagas. L. 628,17
Selemhro 1.851. arls. ltO, LJ1. H polhpca de
rendas foi acamara monicipa I di: córle au
lorisada a celebrar p:lra f'mprestimo e a que
destinado e a que condições subjeilo. L.
ô28 cit., arts. li5, li6. Em falla de orçamen
lo provincial molivado pela rps!lf>ct.iva as
sembléa legislnliva manciaril o pre5idenle de

,. província anecad' l' a renrJa pela lei finan
ceira antecedentr. Ar. 253. 20 Oulubro
18M. Na occasião dn remessa das rendas
do quarlel deveráõ enlrar nos cofres das
lhesourarias as quantias provenienles de
multas impostas pelo COllselb" de qualifica
dio oe O'oarda nacional. OnJ. 273, 17 N(l
~embro 1851. Sobre rendas vid. CoO\'.
21 Novembro 1851. (Aur. Paul., n. 33,
1852). Ás thesourarias de fazenda pertence
propôr Iodas as medidas que jLlJ~arem

conducentes ao melbor:lmenlo oa ,ldmi
nislracão, arrecadacão, di 'lribuicno e COTI-
labilid(Jde das rend~s da nação. Decr. 870,
22 Novembro 1851. art. '1", § 18· Decl'.
23LJ3, 29 Janeiro 1859, ar!. 21 (JOt·/!. 32):
ao inspector exercer a mais sever" fiscali
saçào a respeito da arrecadaçi\o de rendas.
Decr. 870 cil.. arl. 31, S8,° : ao procuradol'
fiscal assistir a torlas as arrematações de
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bens, rendas, ou contl'aclos feitos na llJp
sOllnria e fJscalisar sua h''''alirlrtdr. Decr.
8iO cil.. ar!. 33. ~ á.o-Vid. Ord. Reft. 151,
22 Abril 1857, i"fra. Re,1'tulon.so ii fÓl'llla de
Jiqllidnçiio da divid3 <Icliva e él arrecadação
aulÍgavel e judici,t1 das rendas e comn. Ord.
280. 10 Dezem!Jro 185'1. R.P"oi!~rãO-se ins
trllcçõcs dadas peln lhp~ol1ral'ia do AIll:lzo
nas IH1ra :lITer:1r1nçfltl das rf'ndac; e por que.
Av. 101, 13 Al)j-il 1 52. A~ ppnas de resi
0110 pel'lcncem á renda ~eral. Ord. 128, 17
Maio 18ft2. Os 2 por "/" dp. dizima de chan
-cellaria pl'rlenCetn á rer:da geraL a elles
eslá. nl,jt'ila a fazenda prol'incial. Ord.2M.
25 Oulnbro ~IS52. Proviril'ncias ~e derão
sobre contliçõ.,s par;) cei hr3çiin dt' conlrnc
los de arrpmalncão de r(·'nrlns. Ord. 1 5,
16 Al?;flstn 1853. Os e01ollllllcO[05 e imposlo
pa~os nas repartiçõ"s gn<t) I" 'pcciaes d3
terrflS puhlica's Ser~1l1 nl'l'pcadndos como ren-
das do Esladn. Decr. J{Pg. :1318,30 .Janeiro
185ú, arl. 8. ° Sohre dl'spacho de rendas dc
filó de al~od~,o. Ord. 7G, 15 Mnrço 185h.
Sobre re\'alidaç;1f) ti, scllo de liluloli de ar
remalação de rl'L1das ffiunicipnes. Ord. 135,
15.Tnlb0185'ú. Asml1lla~dr.3 pnr%doart.
3"2 Reg. 15 Junho 18LJlJ que comliluem
rendas da DflÇão escriptnrito-.-e. Ord. li8.
1úOutnbl'0 1S5li. Arr'lJ1é1lacão tias rendas
do mercndo da praça de lIflrn;nnia na côrte
como poderá ~er feiLa. D(·cr. Cnod, 1488,
16 Dezembro 185ú. 16'; .D,..cr. Est. 1577.
10 [\]arco 1855. ar!. 2." As camaras muni
cipacs pela especialidfede le suas funcções
nada lem com él arrf'cadacão e fiscalisacão
das rCÍld<Js publicas. Ord. 'Gt, 1ú Fl'vereiro
'1855. Sociedade para estalisliCél das rendas
puhlicas. Decr. Esl. 1565, 2ú Fel'ereiro
1855, (lrt. 7. 0 Mandou- ..e prpj'erir na dis
tribuição de acções 'dn f'slrada ue ferro na
côrte, e como, individuos e quaes que as
pl'etende'isem para conservél-Ias como I'en
Ôi\S. Dec. Imlr 1598,!') Maio 1855, f11'1. 9.°
Renda das h<Jrrl'il'H5 e IrHI1~rorlcs devera
recolher e como ao banco nacional o em
prezario da esll'1'Ida de MaogaratilHI. Decr.
Esl. :16:13, 9 Janeiro 1855. 31'1. 0: e de loua
a ,'endrj'preslaril :onLas P como. art. 12.
Como se deve proceJer parti cobrança de
collectados ra Ilidos.. Ord. 7 ,Iulbo 1855.
Dividas de porcentagem de rendas inlernas
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arrecadadas pelas alfandc~as. Circo 63. 31
Janeiro 185(\. As autoridades jucl.ieiaes de
precadas para pri ão de rendláros remissos
~ omissos de.em limilar-se a cumpri-las,
sem conhecerem do molivo e relaxarem os
presos. Ord. 128, 28 Março 1856. Acto 11
legal não póde conslitull' elemenlo legilimo
de renda. Ord. 143, 1lt Ab,'iI1856. Renda
liquida que obtenha a companbia de estra
da de ferro de Santos a Jundiahy em S.
Paulo que ncslino terá. Decr. ComI. 1759,
26 Abril 1856, 19°, § 3.°: resgate la e 
trada como será calculado pelo rf'ndimen
lo. Cond. 36.· §S 2°. 3. ° Idem quanto á
estrada de ferro eID Pernamuuco ligando o
porto de Tamandaré li p:lI'te inf'eriOl' do
Una. Decr. 1980,28 Setemuro 1857; Cond.
20." S§ 2°,3. 0 Coulribuição de caridAde ar
recadada por mewa de renda' mandou-se e
por que permanecer na massa das rendas
geraes como deposito alé reclamação e de
quem. Ord. 20 Setembro 1856 (Jom. 279).
Alfandega de Santos permillio-se que pro
\'isoriamente arrecadasse c como as ('endas
provinciaes. Ord. 22 Olllu bro 1856 (J01'/1.

325). Deposito se perde ou ão cohradas as
letras para as rendas pulJlicas, não se pro
vando descal'aa de generos nacionaes no
porto de AlbuquerquE', ido de outros do
Imperio. Decr. 1833, 25 OLltubro 1856,
:lrts. 2", 3.° Como renda do Eslado se man
dou cobrar as multas por falta de registro
de terras. Av. 392, 22 ll ovembl'o 1856. Na
guia de entreaa do rendimento das mesas
de renda devem ser incluidas as multas ar
recadadas conforme o art. 95 do Reg. 30
Janeil'o 1854. Av. 10,9 Janeiro 1857. As
l'endas do Estado pertencem as multns 00

caso de contrabando. Ord. 24. ° 2'2 Janeiro
1857. Sobre cerlo' artigos de renda geral
sobrecarregados indebitalllente pela assem
bléa da Parahyba, conlra o principio que não
podem ellns lançar impostos em objectos
que a assembléa geral fez materia contri
buinte. Avs. 125, 2; 12 , 129, 3; e 1],5, 17
Abril 1857; Av. 340, 20 Novembro 1858.
Deu-se regulamento ii. directoria geral das
rendas. Ord. e Reg. 15t,22 Abril 1857.
Vid. Decr. 2059, infra. P~nniltio-se a feitor
de alfdndega da Parahyba Cllurar rendas
per teocentes á província do Rio-Grande do

IV

Norte. Av. ftOl, 3 Norembro 1857. Desi
~nárão-se as renelas qne podem ser robl'a
das no domicilio dos cnnlribllinles. Decr.
2059, 19 Dezembro 1857, allerano por
Decr. lnstr. 235ft, 16 Fevereiro 1859 (Jurn.
50). - Vid. Decr. 23ft7, 29 J:loeiro 1859,
in(ra. Os emolumentos dos titnlos dll~ novos
empregado' das secrelarias de policia devera
~(>r arl'ccadadns e consicierad'-Is cnmo rpnda
geral. Ord. 221, 16 Julho 1858. Para a
renela <reral passá I'ão os emoln mentos que se
cobravão no lribnnal upremo militar e de
jusliça. Res. 977, 11 Setembro 1858,
art. 3.° :\0 ministro dos negocias da fazenda
exclusivamente compete conheceI' das ques
lões que versarem sobre o cumprimento,
interpretação, validade, rescisão, e elreitos
dos conLr3clos sobre quaesquer rendas pu
hlicas. Deer. 23á3. 29 Janeiro 1859,art. 10,
§ 2°; 30 (lO1"/!. 32) : o tribunal UO lhesouro
conlinua a ter voto deliberativo nos recur
sos das repre;;eotações fiscaes que versa
rem sobre lançameDto, applicação, isenção.
arrecadação e restituição de quaesquer reo
das publicas e com qne rt:cl1l'SO. Decr.
23ft3 cit., al·ls. 3' § 1°; 27, §§ 1Q

, 2° ; 30.
Derãu-se inslrucções para a liquidação e
cobrança da dil'ida activa, alterad. Inslr.
28 Abril 18j6, arls. 1° a 8°, e Decr. 2059,
19 Dezemhro 1857; Decr. Instr. 2356, 16
Fevereiro 1859 (./01'11.50).

RENDER-SE::ao inimigo em que extremo, e éomo
entendido, poderáõ os commanuantes dos
navios da armada na fórma do al't. 11!l C n
firmado pela Res. 25 Selembl'o 1799. Alv.
30 Outubro 1819.

RENDIMENTOS destinados pela assemblêa gl'ral
legislativa aos vlll'ios ramos de pulJlica Hd
minislt'ação: ao Doder executivo incumbe
decl'elar sua applicação. Con. t.. art. 102,
S13. Das barcas de agua, cavallos dt>o pas
sagem, querenas e pedras do diqne erão em
pregados nas obras do arsenal de mal,jnha.
Avs. 3 Novembro 1828; 20 Dezembro 18:30
(R(~pert. Cunh. Mat. Rwdimellto). Rendi
mento bruto de fazend<ls tl quaes dett'('lui
na a eslilnação do preço da avaria. Clld.
Com., art. 77/', Ao ere,lol' ctltnmel'cilll
adjudicataría se imputão os rendimeo tOi

66
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que por negligencia deixaI' de cobrar. Reg.
737, 25 lovembro 1650, ar!. 565. A adju
dicação dos rendimentos não impede a
nrremalação da propriedade por E:xecuçào
uperveniente, mas o adjudicalario será e

corno conservado. Decr. í 37 cit., art. 567.
É licito ao exequente requerer pagamenlo
pelos rendimentos e como. Decr, 737 cit.,
art.568. Avaliacão dos rendimenlos deve e
como preceder' a adjudicação. Decr. 737
cit., arl. 569.. Prisão devem os juizes de di
reilo em correicão delerminar dos tulores,
curadores e ad~inistradores que houverem
dissipado ou extraviado os bens c rendi
mentos dos orphãos etc. Decr. ReO". 836, 2
Outubro 1851, art. 32, § 7. ° Rendimentos
de empl'eza funel'aria. foi a adminislração da
Sania Casa de Misericordia da côrle aulori
sada pam hypolhecar e para que fim c como.
Decr. 1567, 2h Fevereiro 1855. De contar
juros, premias ou rendimenlos que emoln
mentosvenceráõ os contadores. Decr.RegiOl.
'1569, 3 Março 1851, art. 161. Rendimento
como servirá para determinar-se avaliação
de indemnisação de predios subjeitos á de
cima desapropriados para estradas de rerrl1.
Decr. Reg. 1666,,27 Ontubro·185f>, art. 1.3.
IA. taxa do usufructo consistente em predios
subjeitos ii '(]ecima urbana deve ser calcu
lada sobre o rendimenlo annno que servir
de base para e'le ultimo imposto. Urdo 11,
13 Janeiro 1857.

RENo.ViA,ç.ÃO de insluncia commercial. - Vid.
,Decr. 737, 25 Novembro 1850, ar!. hOk
-De praso para decisIlo compromissoria.
Decr.737 cil., arl. h64. De eJeicões feilas
conlra fórma do c01Dpromiss~s. Decr.
.!leg. 834, 2 Oulubro 1851, 3rl. ftG, 5 6. °
Renovacão de transaccão na caixa commer
eial da '.Babia. Decr. i~st. 66h, 18 Janeiro
1850, a\'t.. U, 5 3. o

RE ClAS de j~rejas pertencentes a mosleiros
co.mprebelldidos no contl'aclo celehl'ado
com a congregação de S. Bento em 1578
ficão nullas sendo feitas em regia con
'entimento e dos D. Abué'des. AlI', 22
Novembro 18U (CoU. J\'ab.). Sobre anli·
guidnde das lenças concedidas em .idas ou
por via Je renuncia. Port. 2h Setembro

RBNUNCIAS

'1816 (CoU. Delg.). Renuncia de sarviços
l'emuneraveis.~Vid. AfTills. Res. 1.2 Setem
bro 1817. Reouncia de propôr excep .f1O.
Vid. Res. 1",6 Novembro 1823 (CoU. Nab.).
Renuncia de fôro de domicilio para processo
e julgamenlo crime. Av. 2°, 25 Junho 1831
(CoU. Nab.). Renuncia de officios de justi
ca e fozenda. - Vid. Novos ele. Decr. Tab.
25 Janeiro 1832. HenLlnci~ do beneficio de
isencão de execucão das fabricas de mine
racão e de assuca~ e lavouras de cannas.

.Vij. L. h6, 30 Agasto 1833, <Irt. 3. ° Renun-
cia de interposição de revisla. - Vid. Decl'.
20 Setembro 1:S33, arls. 6 a 1.2. Renuncia
de direilo contra contribuintes feila por ar
remalantes de diúmos na Bahia dispensou-os
de entrarem para os cofres com II melaue
do preço da arrematação. Res. 223, 15 Ou-

. lubro 18h1. Renuocia a todos os casos for
luilos ordinarios ou extraordinarios, e a
lodos os solilos ou insolitos, cogitados ou
não, conforme a L. 22 Dezembro 1761, Tit.
2·, § 3°, acei taráõ as arrematações de ren
das. Dec. h16, 13 Junho 1845, ar!. úo,,§ 6.·
Renuncia do afrelador ao contracto.-Vid.
Cad. Com., art. 59ft. Renuncia de quaes
quel' privilegias e do fôl'o domiciliaria do
passador e garantes como será feita nas
lransacções da Caixa Commercial da Bahia.
Decr. Esl. - 66.L. 18·Janeiro 1850, ar!. 1lI
S 3. o Renuncia de direitos por accionislas
da companhia de seguros Nova Permanente. '
Decr. Rs!. 779, 1.5·AbriI18ó1, art. unico.
lJem peJos da Reeupel'adom. Decr. Est. 791,
30 Maio :t851, art. 35.'Rennocia de religio
sos' Buneciiclinos a tirarem litulos de afora
mento de marinhas. Ord. 212, 15'Setem
bro 1852. Renuncia de herdeil'o ou cessio
nario de credor da fazenda não póde ser
.de parle da divida e porqne. Ord. '-200, 29
A~oslo 1853, Renuncia á garantia de juros
pl'l::t companhia da eslrada de' feno de
Pedro 11. Dec. Conlr., 1599, 10 Maio 1855,
art. 17. Renuncia da. garanlia de juros por
parle do governo-pela companbia ela e~lra'

da de ferro da Bahia. Decr. Est. 1614, \J
,Jnnho 1855, arts. 51, 57°; 52 i Decr. CaD\'.
1615, g·Junho 1.855, art. 7.° Renuncia é
admiltida aos senhorios dil'eclos do favor
c~ncedido pela Ord. L. 4°, Tit. 36, 5 1°, e
TLl. 96, 55 t)0, 23, e Alv. 6 Março 1669. Av.
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19'11 Janeiro ~856. Ileoonci, de ga""lia r
de juro p.e1o g.ovel'llo pela companhia drt es
h;ada de Santos a Jund~ahy em S. Paulo.
Decr. Caod'. 1759, 26 Abri11B56. 23." Re·
nuncia do cargo não faz o juiz de paz por
haver interinamente exercido os lagares de
promot.ol· publico e procurador fiscal e paI'
que. Av. 371,19 Oulubro 1857. O excr'cicio
de juiz municipal substituto não importa a
r nuncia dI) de vereador, e vice·versa, com·
quanto incompativel a accuLDlllação. Av.
378, 21 Olltubro 1857. Rp,ouncia a diL'eitos

p,or aocionislas da companhia de se~uros

maritimos Espemllçn. no Rio-Grande de S.
Pedro. Decr. E tat. 2273, OOutubro 1858,
art. lt1.

RÉ.OS miliLal'es quando gozão de fôro como são
pl'oces ados. - Vid. ili ililar. Provo lt Maio
1809. Rréos exlradiccionandos. - Vid. Exlm
dicção. Réos presos. - Vid, Prisão. Réos pre
sos pela justiça e achados com insignias ou
provando que são militares, são logo remet
tidos aos seus corpos com as culpas: nem
um ppde ser embargado achando-se preso
á ordem do governador, Av. 31 Janeiro
1813 (Repert. F. Th., Réos 377). Réos mais
faccinorosos de Minas-Geraes mandou-se
não remelter para a I'clação e nnle- sen
tenciar pela junta de jusLiça. Carl. Reg. 23
Selembro 1813. Rol de culpados devia o
juiz de róra permillir ao ouvidor m correi
ção examinar. Provo ia, 23 Julho 1814
(Goll. Nab.j. Réos civis ou militares perten·
centes a expedição pal'a Pernambuco,
mandou-se não continuassem a ser proces
sados durante a au eneia. Decr. 10, 21 Ahril
1817 (Goll. Nab.). Réos na rebellião do Pel'
nambuco: como ácerca de seus bens se
mandou proceder. Decr. 2°, 21 bril 1817
(CoU. cit.). Réos conclemnados á pena ulti
ma, - Vicl . .llorie. Réos de quaesqner cL'imes,
exceptuado de lesa-mageslade de primeira
cabeço, ecclesiasticos ou militares mandou
sr. {'os'cm julgados qUilOdo e como em S.
Paulo pelajonta de jusliça para i5'0 creada.
Carl. Reg. 23 Agosto 1820 (GoU. Nab.).
Róos perdoados. - Vid. Pel'dão. Héos a
llnem forão commntadas pena'. - Vicl. Pc
na~. Réus degradados. - Vid. Deg,·cdo. 01'
denon-se á junta provisoria de governo cio
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Rio-Grande do orle fizesse acompanhar
por escolta militar e por que réos que tiohão
de ser julf!;arlos em Pernambuco. Provo 1.,
20 Dezembro 1822 (Coll. Nab.). Réos mili
tares niio SflO obriO'ados ús custas dos PI'O
cessas de crimes militarE's, nem aos podes
de correio dos mesmo .-Vid. Ord. do exer
cito de PorLu~al 27 Junho 1823 (Repert.
Ganh. j]j'llt., fléo). - Vicl. Av. 2°, 22 Junho
1831, in{l'a. Réos militares para que mais
rapidamente fossem processados derão-se
provideocias.-Vid. Auditor de g1L1J1Ta. Av.
7 Agosto. 182S.. Réos condemnados a penas
pecuniarias como as ati farão.-Vid. Mul
ias. Réos são e qual1do oltos, ou presos.
notificllllos e accllsados e como em crimes
de liberdade de imprr:nsa. Proj. 2 Outubro
1823, arLa. 3 t a á3 mandado observar pelo
Decr. 22 1l,)vembro 1823 e Res. 11 Setem
bro 1826, substituidos por L. 20 Setembro
1830, arts. 21 a 36. 39, 45, 61, n.-Vid.
Cad. Proc., art. 238 etc., intra. Réos pro
nunciados no Pará pelos acontecimentos de
14 e 16 Outubro 1823 e que ahi deverião
ser julgados mandou-se o fossem e por que
na côrte. Decr. 10 21 Janeiro 182& (Goll.
Naó,). - Vid. Decr.10 Setembro 182lt, inf1'a.
Réos presos em flagrante delicto. - Vid.
Fla")'ante. Réos em que crime se livrão
soltos ou com f1ança.-Vid. Fiança. Dos
réus nem uma pena pa .artl, nem a conlls
cação de seu bens terá lugal' nem sua
iofamia se transmitlirá a s 'us parentes.
Consl., arl. 179, $20. Suasep31'ação na
prisão conforrne a natureza e circumstancia
dos crimes. Consto cito § 21. Como se pro
cessarião os auto~ para liVl'amento de qual
quer réo pronunciado, l)1'eso afi Inçado 011
seO'nro. - Vid. A /tios. Decr. 26 A.briI182!l;
L. 22 Setembro 1.829. Cod. Proc. Crim. Réos
pronunciados eLO Pernambuco por moLivo
de rebcllião em 182l~ mandou-se fossem e
como julgado na côrle. Decr. 10 Setembro
18211 (Cott. Nab.). B.éos sentenciados pela
rebellião de Perllambuco semandoll execu
Lal" os pronunciados remeU r ao fóro ordina
rio, e os não pronunciado amni Liar. Decr.
7 Marco 1825. - Vid. Av. 31 Janeiro 1826.
ilt{ra. •Réos amni tiados. - Vid • .Ál1l1listia.
Réo militarmente accusado em consequen
cia de officio etc. de seu superior sendo

66'
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ahsolvido por falta de prova como poderá
proct'oel' a respcito rlp~le. - Vid. Conselho
de ge!C1Ta. Provo 23 NO\'cmhro 1825, ele.
Réos de CI imrs ci\ i~ mandon-se f(Js~em

processados e jull,wdos nos seus respecLivos
f,'lro,:, (' nfJo mais remellirlns parn a côrte.
i\\'. il1 J;IIlPir" 18:26.-Vid. A... 2°, 25 Ja
Ileiru 18:\ I, i/l{ra. Uélls ministros secreta
ri.·,:. e c.,nsl'llIcirlls dp. csladn como serão
rl'uce,:,udos e j "'g:lc!os. L. 15 OUlubro 1827.
1\1'1,. 1 j n 51;. Hens prJ';lnle IIS juizes cle paz
CIIUlII "rno pr· nllTlcitld"s c jIlJf'adns. L. t 5
Olllohrtl'1827. 111'1,:. O·,t 12, 13.-Vid,
Cod. /)I'OC, Cl·im. Réos sPfllcnciarlos a Ira
\,;,lI,"s ]>uIJlico,:. - Vid. Obras, Galés. Aos
j II irl's cri minaI'': p€'la (·xl.i ficção do desem
I [lI i!" elo pllÇO ficou PPllt'llcenrlo di,:pensélr
da I,'~irll:'"cin pnn' I/'~ilillw impedimento os
r!\I'" 'lUf' 111-" ;lufe l>jJ ... " lilj~~sspm. L. 22 Se
i. II hrr, 'lK18, :tl'I, 2°, § 3.° Bens militares
1I'III"I'l'i:"lo1S;o 1r;.h~lllOs d... fortific:tçiio que
'( 1 ( III ",do< f"'rt'~b/'r~õ.- Vid. Alimentos,
I' P UI'. :206, 1!L -\~OSt(l 1869, in{rtl. fieos
lJ <tndllll-~p, r ~St'11I I't'cehidos nos paqnetes
cI ... 11I,~s;lg"'lI1 pnl'a os seus destinos por or
.II rn do: presidenLf'':. Circo 7 Janeiro 1830
'Cvit. !'tub.). De réos rrp~os se mandou
) II 1t:1i r pl'OCt'SSO~, suspensos /1S dos afiançad os
f' "I'j.:III""'. A,'. 1(->J:llleiro 1830 (CoU.lVab.).
I é"s podiã l ' f"zcI' recusações nl)S processos
i ... il,.~ !,«'I'anle as jllnlr-ts de jusliça. Re.'.9

0\1'1/11'/'(1 1830, arts. 4·, 6.0 Autoridade
II' e IIlo I:'mpreg«r par'3 a prisão ou castigo
li"" Illlilrt'illlrl:'s ou réos de crimes publicos
o~ IlI ... iI'S ao ~eu alc2nce COIDO será pllnid::t.
<'1,01. Crirn .• art. 1;,8. Nos processos crimes
('III qlle o procllrador da corôa rôr' autor ou
Iro e li "~I(:' inlitllCloa lcrisla inlerposta para
II ~/I111 «'1110 Iril>ullal ele j/l~liça. Res.20 De
~.. lol'ro 18:iO, ;111. 17. Heo Hcerca do quql
ulllidfln. 11111 jlliz dll crillle "rocl·der PO\' tCl'
\ IIldo ue rÓl'a do tel mo, TlJ;1I111t,u-sc pôr a
or"cm da in!t'IH!encia lia policia. Av. 1°,
20 M"rço 1831 (CoU, 1 (lb,). Proce so crime
de ct·rlo ,éo nllilldoll- e pro/TIo\'er, pagas
as cU!'t:tS pl:'lo cofre da n,laçiio ('O!1l regresso
p~r;t o IIlPsflllrO nacional. Av.2o , 22 Junho
1831 (CoU. cil.). fiéos vjnd •.s de provincia
paI a éI côrtE:' [,,'erilo OpÇfHl de renunciarem o
fôr(l do dl.micillo, OLl SHcm ::t elle reroetli
dos para prucesso. Av. 2°, 25 Jl1nh 1831
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(CDU. cit,). Mandou-se convocar relações
quantas necessarias para andamento de
processos dos réos accumulados nas cad~as.

Av. 1°, 19 Julho 1831 (CoU. cit.). Guardas
naciontles fornecem destdcamenlos fóra do
municipio para conducção de réos, e para
c11.[eza de incursão de ladrões e malfeitores.
L. 11; )\l'!o~l() 1831. nr!. 107, S§ 1°. 2°; L.
(j0~, H> 5etemb,'o 1853, art. R7, §S 1°,2.°
Prisão de réo militll(' em ,irLude de pro.
nuncia do sllprPlllO Iribunal de justiça cou
forme o Alv. 2l OUlubro 1763, deve ser
deprecalla, Av. 3°,26 Oulubro 1831 (CoU.
NI/b.). Réos come, silo jnl~adus pelo jury.

, Cod. Proc .. :1rl.s. 238 u 2í4 cit.: L. 261,3
Dt'wmhl'o 113/'1, arts. 5á a 68: Reg-. 120,
31 .Janciro 1842, al'ls. 318 a 385. Réos de
crillles de responsabilidade perante as rela
ções como serfto processados c julgados.
RpJl'. 3 Janeiro 183:~, arts.10 a 2&. Fazenda
pubJicll spndo ré represenlada pelo procu
rndor dn corôa nas relaçót's neccssita a pre
spnça desle e para que fim conforme a L.
18 Selembro '1828, arts. 16,17. Decr. 9
No\'emurtJ 1830; Heg. 3 Janeiro 1833, art.
60. Nos juizos dos fl'ilos da fnzenda de pri
meira instancia. - Vid. L. 2lt2, 29 Novem
br'o 18hJ. arts, 1°, 13. 14; Ord. 6°, 1:!
Janeiro 1842, art. 1. ° fiéos civeis são e
quando e corno subjeitc no pngarnento elos
2 por % subsLilnlivo da dizima de chan
cellaria. - \lido Chancellm·ia. Decl'. 31
Agosto 1836 eLc. Beos de abuso de liberda·
de de expressão do pensamenlo como se
mandou processar. Dccr. 18 Março 1837
revogado: Decr'. 24 Set('mbr~l dilo. Regu
lou-se a mnneirá de e cobrarem porles dos
alllos crimes de réos notoriamente pobres.
-Vid. Co,·,·cio. Dl:'cr. 314, 12 Julho 1863.
núo de criule élffiançavel em qualquer
tempo querendo e admillido a proces~ar a
fiança solto. Av. 9 Agoslo 18LJ4 (Gaz, Trib.
11......). 8ulebdos condemnados a seis ou
mais ílnnllS de pl'if>flO a quc veslual'j() e ali
melllos cal'iiali\'os lem direito. Prov.206)
14 A.f-\oslo 18M>. A liquidação de multa de-
e fazer ,se nn juizo das execuções do lugar

em que os reo~ e:,tiverem. A\'. M., 5 Auril
lb50. rlé~s rOlldemnados a pri -ão com tra
halbo.- ido Casa de C01'1'ccção: Pl'isão. Decr.
fi g. 678,6 Julho 1850. Citaçilo ou iolirna-
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ção de protesto :J devedores de herdeiro
commom não interrompI" a presumpção
contra os mais co-réos da divida. Cod.
Com., art. "'5l,. Réos passageiros de emhal'
caçôes etc. - Vid. Prisão. Cod. COIl). ciL,
art. !l98. Réos commerciaes demandados
por soldadas de mar e como não serão ouvi
dos Eem depositarem a quantia pedida. Cod.
cit., art. 56á. Réos cOlllOlerciaes achando
se f6ra do logar em que a obrig~cão foi con
lrahida, ou os capitfte-, me~ll'es: consi na
tarios e sobrecargas no mesmo caso, em !lua
pessoas podcrbõ ser cilados. Cod. cit., Til.
unico, art. 25. Réos sãn absolvidos dn
inslancia do juizo civel, se os aulores na
cionaes ou cslra n~eil'as residenle' fOI'a di)
Imperio ou que de'Jle se au elltarem duranle
a lide não prestal'em fiança ás custas e 2
por % de chancellaJ'ia. nes. 564 10 J ulll,)
1850. Aos l'éos condemn3t1os a ~alés na
ilha de Fernando não é applicavel o arl.
311 do Cod. Crim. e por que. Av. 22 Julho
1850. Réos de crimes excepluados perante o
juiz municipal e de direilo como serão pro
cessados. Becr. 707, 9 Oulubro 1850. neos
de illicita imporlaçiio de Africanos por quem
e como e com que recursos serão processa
dos e julgados. D cr. 70S, tá Outubro
1850. fiéos de deserção da <lrmac!:l, dpcla
I'ou-se como crão processad s e jnlgados.
Pro\', 18'1, 22 Oulubr'o 18'>0. Despeza com
o curativo de réos mililares IIIbora lenhão
sido e duidos dos respeclivos corpos do
exel'cil , perlence á r'pparliçiio U.I "uem.
Ar. 207.15 loremhl'o 1850. Héos commer·
ciaes onde forem enconlrados, ainda róra do
domicilio, podem ~pr chamado a cuncilia
ção. Decl'. 737. 25 .",o\'embro 1850, art. 2h:
t! lamb,lU e '1lHlnuo 1':11' editos, arl. 25: e
por procllr<ldores 'lD qnaesquer dos dilo
casos, arl. 26: a petiçãu CJue condições deve
conler, arl. 27: Cluae- devem ser os I'I~OS

citados sendo socieclades 011 companhias,
estnbelecimentos ou fabricas, nl'Ls, 28, 29.
Cilação de réos para causas commerciatJs,
por que modo e como se faz e quaes suas
consequencia . Decr. 737 cil. arLs. ;'0,63.
§ 10; .&5, §§ 1°, 3°; fJ6 a 59: como serão
demandados por acção ordinaria, ads. 66a
73. Excepção do I'éo sendo rejeilada assig
na-sc-Ihe novo lermo pora conleslaçi'to, art.
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80: quando o reo ni'io triplicar no termo
assi~nado ficará a causa em prova e como,
art. 102: reconvenção do réo como so pro-

, cessa, arls. 103, 105, 106: quando e comI)
exerce autoria, arts. 111 a 115: como é
excluido pelo oppoenll.', 3l'ls. 118,121.,122:
corno é soccorricio pelo assislente, art. 123:
quando u reo deixar de restiluir ou apresen
tar deposito ou penhor, 011 quando alienar
cousa lili~iosa lem lugar o jnramenlo in Li
tem, arl. 1,2: nas allegações fiscl1es diz o réo
depois do aulor, arl. 223: nas acções sum
marias a peliçflo inicial que condiçôe deve
ter relalil'as ao réo e como se process:J, art.
237 e § 1°; 2:,8, 239, 2M. 2.42: quando e
como é subjeilo ã acção de assi~nação de
10 dias, arls. 246, 269. 257 a 259, 262 a
26G: comlJ e quando á de deposilo, arls.
269. 271 a 280 : e como á excussão cio pe
Ilhal', ar\.:;. 283, 28!t. 286, 287: e como á
de soldadas, arls. 292. 294. 296. 297 : e
como á de seg;uros, arts. 301, 303 3 305 :
e ns acções ex~cutivas, a ts. 310 a 313,315,
3i7: e á exhibição de linos de escriptura
çã" commercial e balanço. arls. 353, 355:
que direilos elc. tem no deposito em paga
menlo. ar!. 398: réo juiz arbilro accusado
de conluio corno será ouvido, art. úúl: réos
no elilo juizo quando com a contestação
juntarem novos documentos de que o autor
não faça mençào. lem este para replicar e
aql1elles par'a treplicarem, novo prazo e
qual, ad. H9: e inquire ;;ua testemunh'as
e como, arl. 1151: comocon lra reos commer
ciaes se executara senLença sobre acção real
ou 'ousa cerla ou lU especie, arts. 5/1 a
57ft: que faculdades lem nas appellaçõe~,

art. 650: quando o juiz nflo condemoar nas'
causas de assignação de 10 dias o réo por
que provou os embargos ou lh'os ,'eceber
com condemnação lem elle ap;gravo. arl.
ô09, S !l.o: nulliuéldes relalivas rundadas na
preterição de solemnidade' em favor ele réos
e aulores 50 podem seI' allegadas e propos
las por elIes e seus herdeil'os, salvo caso
expresso na L. -art. 687: documenlos qne
estiverem em poder dos réos não é o aulor
ourig-ado a apresenlar jurando -o, art. 7~0

§ 2.°; da rnemHl ol'le o réos, art. 721. São
sllhjeiles ao julgamento ti revelia os ré os cle
crime saffiançaveis não comparenles, lenhão
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00 não preslado Dança e assigoado termo de
comparecimento, e os accnsados de crimes
em que se possão livrar soltos e sem llança.
Av. 220,5 Dezembro 1850. Réos crimes na
formação da culpa podem e como apresen
lar prova documental ou testemunbal que
os justifiq~elll ou mostrem innocenles. A.v.
2!t3, 17 Dezembro 1.850. § 1.0 Sentenças
do conselho de guerra contra réos militares
não se puhlicão antes de decis'iio da supe
l'ior instancia. Prov. 10 Janeiro 1851 (Dim·.
8626). Réos quando pareça convenienle e
quaes p6de o cirurgiflo chefe do corpo de
sande do exercito prender, e obrigar ao
i'erviço ordinario. Decr. Rej1:. 763,22 Fe\'e
rciro1851, art. 1°, S3.° Réos degradados c
vagabundos não se admillem nos paqueles
para o Norte e Sul do Imperio. Decr. 767,
10 Março 1851 ; Cond. 13." Declal'ou-se
revogada a Ord. Li\'. 3°, Tit. 67, S 3° que
isentara de custas os processos civeis em
que o procurador da fazenda fos~e aulor ou
réo, I'i~t o art. 50 L. 28 Outubro 18118.
Circo 2h l\Iarço 1851. Réos de crimes cre
dores de punição no sen paiz não adrnitlirá
como colonos a Associacão Auxilindora de
Colonisação no llluni.cipio de Pelotas no
Ric-Gl'ande do Sul.' Decr. Est. 813, 16
Agosto 1851, arl. 13, O~ chefes de policia
não são compelenles para processar réos
não domicilia rio na cllpila! da provincia,
ou que·ahi não commellêrão o crime, s;d\'o
quando eslejão no domicilio dos réos, ou
do delido, ou quando mandados especial
mente para instaurarem o processo. Av. 20
Agosto 1851. Réos militares CJnaes exc~p

cinnalmente sel'~o julgados pela junta de
jusliça militar em vil'lnue da L. 631,18 Se
tembro 1851. Decr. Re~. 830,30 Selembro
1851, Art. .&0; Decr. 831, 'l Outubro 1851.
Roes de clllpauos são presenles em correi
çiio aos juizes de direilo. DecI'. Reg. 83lt,2
Outubro 1851. 3rt. 27, S2°; podem os dilas
juiles mandar proceder a novos processos
para conhecimen~o do deliclo c dos reos c
cm que casos, art. 31, S lt.o EXll'adicção
de réos e quaes e como convencionou-se
com o ruguay. Tral. 5°, 12 Outubro 1851
(Dil11-' 8857). Aos <igentes cammer<;iaes per
lence tomar conhecimento e como dos de
lictus commellidos a bordo dos navios de
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sua nação por individuos da lripulação uns
contra outros durante a viagem, não sendo
sllbditos do Imperio e p,orque. Decr. Reg.
855, 8 Novembro 1851, aris. U, 15, 23:
agelltes referid.os sendo. réos são e como
subjeitos á jurisdicção do Imperio e os desle
ás do paiz em que esliverem, arts. 17, 20.
Mililares de primeira e segunda linha quan
do tenhão de ser processados e julgadGs por
crimes civis não dclvem ser exceptuad,os da
regra do art. 60 C.od. Proc. Crim. Av. 275,
21 Novembro 1851. Declarou-se qtle o art.
10, § 1° Cod. Crim. é npplicavel aos réos
escl'avos subjeito {) L. 10 Janeiro 1835.
AI'. 190, 17 Julho 1852. RéQS militares
cumprindo ou nilo senlenças como venceráõ
a ~ratificação igual ao soldo da prill)eira
praça de que lrala o art. h~ L. 53!c, 3
Maio 1850. Provo 28 Agoslo 1ó:J2 (Diar.
91(0). Exlradicção de réos e quaes conven
cionou-se com o Perú. Coov. 23 Outubro
1852, arls.3", !c 0

, 8° (Dim·. 9t32.). Réos
ansentes fóra do Imperio ou em logar não
abido processados em crime inafiançavel

não devem e POI' que ser julgados. Av. 279,
27 Dezembro 1852. Oode dever<iõ ser in
quiridas as teslemunha~ da formação da
culpa e do plena rio cenlra réos de crimes
de re ponsabilidac1e pelos juizes de dil'eilo.
Av. 21 Janeiro 1853. Héo e quaes forào
perdoados. Decr. 25 MF\rço 1853 (Dia?'. 8~.).

Sendo ,lppelJaveis com clfc~ito suspensivo as
senLen.;;Is de absolvição pele. jury de réos
innfiancaveis conforme o art. 84 L. 261,
não de~em ser executadas sem d~correr o
praso do art. 310 dQ .cod. Prac. Av. 178, 5
A~oslo 1853; Av. 5 Selembro 1853. Pro
cessos de,l'éos sentenciados pelo jnry e em
CJue elle prolestarem por novO julO'aweolo
devem seI' e porque senlenciados pelos jui
7..es de dil'eilo. AI'. 16 Agoslo 1853, S 3.°
E. licito aos l'éos <{ne interpozerem os recur
sos dos SS 3°, 4°, art. !c38 Reg. 120 junlar
ÚS razões e traslados outros dqcumenlps es
tranhos ao processo de formação da culpn.
Av. 2!c7, 15 Novembro 1853. Reclll,mação
de porluguezes criminosos incluidos na ma
lricula dos navios de Sua nação que sahirem
da côrle. - Vid. AI'. 15 Novembro 1853
(Dia!'. 31ft). Sen julgamenlo no jury adia
se quando para formação do conselho seja
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neces ario adl11iUir jurados já recusados, o
que não póde ler lo~ar. ÁV. 6°, 10 Janeiro
185[,. -Em que casos unicos convém saa de
pol'lação.- Vid. Av. 12 Janeiro 1851. (Diu~"
16). Réo crime é inlimado da pronuncia
anles de ter vista o promotor publico para
formar o libello, excepto no caso de ser tam
bem pronunciado a prisão quando nã-o Le
nha pre-lado flnnça, e nem seja admissivel.
Av. 12.° 12 Janeiro 1.834, § 3.° O "enbor
do I'éo escravo é responsavel pela pena pe
CUl1il'lr1" em que esle incorrer. Ord. 13. °
12 Janei 1'0 1854. - ido Av. 109, ".13 Abril
1855, infra. O juiz formador da culpa não
é competenle para cnnhecer das circu01
slaocins justificalivas dos reos on para pro
nnnciar uu rdOl'mar a pronuncia em grúll
de recllrso. Av. 46, J6 Fevereil'o 1856. Re
gulou-se como devem ser presenle ao po
der moderador as petições de graça c rela
tarias dos juizes nas causas de réos de pena
capilal, e como devem ser julgada confor
mes as amnisLias, perdões e commula:
ções. Decr. 1458, 1lL Outubro 185l~. DUVI
das solvêrão-se sobre ('eos sujeilos e para
que aos 2 % de decima ele cbancelJaria.
,Av. 227,29 ovembro 185&. Declarou-se
que o Decr, 1458 supra só comprehende a
pena ullima, sendo que nos casos de ?utras
incumbe aos réos inslruir seus l'equerlLlltlO
tos com os documenlo que julguem a bem;
mas que a·lodas é applica elo art. 50 e .e
~uintes, obre a conformidade 'Av. 29.°,22
Janeiro 1.855. E' legilima a pratica de opinar
o promotor publico pela pronuncia ou ~ão

dos réos processados. Av, 6.&. 1.5 Feveroll'o
i855. ada leval'áó os escrivães pelo lança
mento do réo no rol dos culpados e sua recom
mendação na caclêa. Decr. 1569 3 M8.I'ço
1-855, art. '137. Juizes por costa excessivas
ou inde.bilas lêm a' rela óe a L"aculuade de
punir ou não com pe~as disciplinares e
como v. 92, 10 Março '1855. Guarda oa
cionalréú por falla commetlida não é cha
mado a serviço ernquauto não cump.rir a
pena imposta; muior, d' 8 dias de pmão,
50 os conselhos de disciplina podem im
pÔI'. Av. 93, 10 Março 1855. Escrivães réos

.por praticarem excesso de escripla nlls sen
te,nças, cartas e p~peis que lransitão pela

. chan ellaria, podem os presid ntes de rela-
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çóes puoir e como com penus disciplina
res. Av. 9h, 13 Março 1.855. Juizos nãopo
dem suspeoder escrivãe' com clausula de
responsabilidade e por que meio correccio
nalmente e como. Av. 95, i3 Março 1855.
Formularia de notificação de réo, pal'a .vir
debaixo de vara ti. presença do juiz,:para ser
conduzido preso, de cerlidão da notificação,
e de ua condocção debaixo de vara, de
qualificação; de juramento ao seu curador
sendo menor 00 miseraveJ. Av. Form., 23
larço 1855, n . 9 a 13 (J01'n. 85), de

seus inLerrogalorios pronuncia ou não pro
nuneia, sostent.lção ou não, mandado
Ile prisão, auto, recebimento. sollura, ter
mo de recurso. Av. cito ns. i7 a 23; do Pl'O

cesso de fiança n. .31; julg-amenlo no jUI'Y
n. 32, 35 a 37 elc. A multa nos escra
vos commota-se e para que. em açoites. Av.
109, '13 Abril 1855. Na iod~gação das pro
Vas de processo crime contra réQs como
devem os juizes proceder, etc. - Vid. Av.
116, 30 Abril 1855. Providencias e quaes
approvitt'ão-se para sanar dilliculdades em
captura de criminosos por falta de seus si~

naes caracleristicos. v. 117, 30 Abril
1855. Réos pI'esos como serão lraosporla
elos pela companhia da estrada de ferro de
Pedro II. Contr. 10 Maio 1855, art. 32,
anoex. Decr.15!)9, 9 Maio dito. O presidio da
ilha das Cobras na côrle é competente para
os réos militares cLll1Jprirem sentença de
prisãO com trabalho. Av.12V l1l\'Iaío 1855.
Conselhos de disciplina e de gUI rra a deser
tores de navios da estação naval podem ser
feito oas divisões ou estações em que os
retls liverem delinquido. Av. 'LL Maio 1855
(Jorn. 238). Como devem as ,auloridades
civis reqni iLar officiaes preso á sua ordem
em forlale7.as e quarteis, e como as autori
dades militarp proceder em taes casos.
Av. 191,17 Julho 1855.~Réo proonocado
em qualquer crim não póde ser solloipor
habeas-col'pus. Av. 219, (5 AO'osto 1855. Réus
militares praças de pret excluid,as do ser
"iço por sentença não Lêm direito a veoci
mento desde a dala da dila sentenca. Av.
272, 21 Setembro 1855. Militares I:éos ci
veis e quando podem ser presos pelas auto
ridades civis, independenle de refluisição.
Av. 275, 22 Setembro 1855. Reo pra-
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ça imperial marinheiro, perceberá sol
dos cumprindo senteoça se esLa o não tiver
condemnado ao pel'(hmento dclles. AI'.
309. 12 Outubro 1.855. Dcfinirào-se a ar
IDUS cujo levamento con titlle aggravação de
deserçüo de praças de pret do exercito, e or
denou-se que os réos de deserção e auseocia
iodemnisem as peç:ls de equipamento e
fardamento não vencido desenc~minhadas

por tal motivo. Decr. 1671,7 Novembro
'1855. Réos suspensos pelas a sembléas ])r'o
viuciaes Gcão privados do exercicio de seus
empregos durante a sentença, e impedidos
de outros quü não sejáo de eleição p'lpulal'
conforme o ar!. ~8 Cod. Crim. AI'. 373. 1
Dezembro 1855. Sobre pa~amento de CIlS'

t:.JS de "éos pobres. Av. 9 Dezembl'o 1855
(Jonl. 25 de 1856), Credito para d!lspeza
com a conducção e sustento de presos. Decr.
10í2, 25 Dezembro 1855. Réo despronun
ciado em recurso pôde ser novamente pro
cessado pelo mesmo motivo; réo que não
recorrêrão podem ser despronunciados por
de pacho em virtude do recurso interposto
por co-réos. Av. 396, 27 Dezembro 1855.
Réos de crime de responsabilidade, commis
sarios, escl'ivães, despenseiros e encarregado
de geoeros e dinueil'os da fazenàa nacio
nal a bordo de n:\vios da armada estão su
jeitos á jUl'l-dicção militar. Av. 400, 27
Dezembrc) 1855. Réos de moeda 1'111,a pC/du
guezes e brasileil'os accordou-se como serião
punidos. Decr. '1707. 29 Dezelllbro 1855 e
Com. ano 1. Setembro 1855.- Pregão dos
réos no jlll'Y que sal<lrio importa ao porteiro
do auditOl'io. Âv. 6L. 30 Janeiro 1856, §
6.° Áv. á~5, 9 Dezembl'o 1857. Se sentenca
de absolvição em gráo de appellação peia
relação apl'oveita aos demais co-réos ou
s6 ao que appellou da sentença, mau
dou-se consultar. Av. 5 Fevercil'o 185G
(J om. á4). Ordenou se que o juiz e direito
execotasse como enlendesse de direito o jul
gamento, constante do aviso p,'ccedente. da
relação. que annullando todo o processo em
qoe farão 2 réos condemnados e um absol
vido. malldou proceder a novo j ury. Av. 74.
8 Fevereiro 1856. Declarou-se qu. a Ord.
6 Junho 185á refere-se aos I'éos que têm pri
vile~io de IOro da fazenda publica, e a Circo
18 Outubro dito a quaesquer l,éos sujeitos
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ao fô,'o comml1m. Av. 180,15 Maio 1856.
Extradicçào de erimino os e qnaes accordou
se com a Confederação Argentina. Decr.
1iS, 1á Julho 1856 e ann. TI'. 29 Abril
1856, art. 9. Réos de crimes disciplinares
militares n110 sejão afastados dos logares dos
delictos sem IHI'el'em receuido a punição; e
<tuando algum depois de julgado em conse
lho, oel'a ser removido e communique ú
secretaria de estado para I'e olver. Av. 29. o

26 Janeiro 1857. Estatistica criminal, mili
tar e civil, e como incllmue ao ajudante-!!;e
Deral do exercito. Oecl', Reg. 1881,31 Ja
neiro 1857. alt. 1. 0

, 6°; 2 e 9; e pl'Opôr
ao governo os ofllciaes de miÍ conducta ha
bituai para ser m processados; e o' em que
houvel' motivo pal'a serem a;.;gregados, art.
1° cit., § 7°; 2 e 9: e pôr cumpra-se na sen
t"ença do conselho supI'elllo, do réos ele to
dos os corpos do exercito, 3I'L. 13. l{éas por
não pagdmento oe multa originada de in
fracção do regulamento das e5tradas de
ferl'o. - Vicl. Decl'. Reg. 1930, 26 Abril
1857. art. 52 a 60: e pai' outros factos, <.Iri:,
96, 97 9 , 99, 100, 10~, '104, 135,136 e
137. Transporte de réos e seus gnardas em
can'os da companhia da estrada de ferro eo
tre a barrl:l dlll'io Camoei e a cidade da Gran.
ja no Ceará. De~T. 1933, ;) Outuhl'o 1857,
Cand. 25.· olução deu-se obre execução
do Decr. 707, 9 Oulllbro 1850. á Lei 2 Ju
lho do mesmo e upplicaçãa do recursO do
art. h99, 20

, 8.e;. 120, aos réos cnodem
nados á morLe ou ~alés perpetuas. Av. .&10,
'J 6 Novembl'o 1.657. Penas commntad.as a
réus cantão·se da data do decreto e não da
em que farão presos. AI'. 16 Janeiro 1858
(.forno 19). Réos gual'das policiae - da côrle.
- Vid. GlLal'llas 1nrmicipaes e D .cr. Reg.
2081. 16 Janeil'tJ 1858, art. 29 a 82, 131.
Réo p"aça de pI'et condeulOad.o a seis annos
de prisão e por i so excluido do exercito não
lp.m direito a vencimento al(i;um militar. Av.
19 Junho 1858 (.forll. 208). Réos conduz a
companhia de navegação entre o Maranhão
e cidade da Forlale'"a, no Ceará, e Belém no
Pará. Decl'. 219725 Junho 1858. Cond.7,·
Ao director da colonia do Ilapura incumbe
mandar pl'ender os criminosos desertortJs
sete., que fÔl'em encontrados. Decr. Reg.
2200, 26 Junho 1858. art, g, § 9. o Réos bra-
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sileiros e oLLomanos accordou-se cl)mo serião
julgado'. Decr. 2268, 2 Outubro 1858 e
'Inn. Trat. 10 Abril 1858, art. 7.° Perse
guição de delinquentes nas fronteil'as accor
dou-se com o Paraguay. Decr. 2269 2 Ou
tubro 1858 e anil. Trat. 22 Setembro 1858,
art. 16. Por occasião de haver um delegado
de policia p,'ocessndo e proounciado admi
nislrador de re~istro em razão de haver
apprebendido aoimaes dp. fallecido devedor
fi cal, havendo o presidenle de S. Paulo
méllldado ficar sem e(fpil.o ° processo, de
clarou-~e CJue n~lo era do poder executivo
intel'vil' ainda indireclampnle no curso e
decisão dos processos civeis ou crimes. Av.

14 Outubro 1858 (Jom. 288).

REPARACÃO de damno cau ado. - Vid. Indem
nis;ção. Reparação de oavios da armada
britannica no' porlos e babias do Brasil, e
como accordou-se. Tra t. 19 Fevereiro 1.810,
art. 6. Credor de quantia para reparação
de predios ru ticos ou urbanos é privilegia,
do. Decr. 737, 25 Novembro 1850, art.
621 Reparação de gravame proceclente de
sentença de juiz ecclesiaslico dá lugar ao
recurso á corôa. - Vid. A.buso. Decr. 1911,
28 Março 1857, art. 13, S1: 22.

REPAROS de fortificações. - Vid. F01·tificaçães.
Decr. 22 Janeiro j 820 etc. De edificios
pelo mioi~terió da guerra. Lei 70. 2:2. Ou
tubro 1836, art. ó, S8. De navios se men
ciooão no diario de nav\'gação. Cod. Com..
art. 506 : jlélra elles de qnc recursos podem
os capilães lançar mão, e quando e em que
circum 'tancias. Cod. ciL arls. 515 e 516:
o navio ou da avaria da carga autorisão a
descarga em porto de a1'l'ibada. Cad cil.,
art. 7Mi. Para as de eI)) 1nrcações, tendo
prel'ereocia as da marinba illlperial, conce
deu-se privile~io ao eslabelecimento 00 porto
da capilal da .Bahia de uma cale hale,' 00 po..
tellt slip. Decr. Cond.. 151.7. 3 Fevereiro
1855. Dos parqups de arti Iharia no art'enal
de guerra da côrte iocnmbem ao 3° ajudRnte
do inspector. Decr. lostr. 1913, 28 M!\rço
1857, art. 3, § 3. Nas estradas d~ fel'l'o do
Im'PeriG. Dêér. Reg. 193'0.26 Abl'il1857;
arb. 20,26,28, 30,1.9,50,75,80,96,97,

IV

126 a 128, 137 e 138. ia estrada de [erro
União e Industria. Decr. Cond. 1998, 21
Oulubro 1857, 16",19.& No caes coutrac
tado com rua de-de a praça da Gloria até
a lravessa dos Carmelilas na côrte. Decr.
Cond. 2062, 23 Dezembro 1.857, 9. a

REPARTICOES - da fazeoda e da mari nha; direc.
ção dos I'equerimeolos de Sf\US empregados.
OIT. '2 Março 1810 (CoU. Nab.). Do almi
rante ~eneral da armada. - Vid, Annada. I

Ord. 11 Outubro 1810 etc. Av. 6 Novembro
dito. (CoU, Nab.) Civis do exercito: ~radua

ções P. patentes de empregados. Decr. 3
Dezernhro 18H (Diar. 170, 1.85k) - Vid.
Empl·egados. Porto 9. Janeiro 1812. Milita
res e civis.-Vid Empl'egados, Av. 26 Janei
ro 181.2. Cidadãos. Decr. 2°, 18 Agosto
183'1 etc. De fazenda. - Vid. A1'senal do e::cel'
cito. Res. 30A hri11814, Pensões. Port. 2' 3Ju
lho 1828. Publicas.-Vid.Imp,·ensa. Porto 30
Julho 1824. Av. 22 Fevereiro '1826. Emp1'e
gados, Portaria 2", 28 Maio 1824. Res. 1a,

3 Fevereiro 1.825 elc. Portaria 1a , 20 Abril
1825. Circo 31 Oulubl'o 183lt, 10 Janeiro
1835. Ord. 260. 10 Novemhro 181.0 etc.
Av. 8 Maio '181.6, 29 Dezembro 1848.
Decr. 632,27 Agoslo 1849. A1'senal de Ua
rinha. Av. 2 Abril 182õ. Escl'avos. Res.25
Junho 1831 etc. Cidadãos. Decr. 2°, 18
Agosto 1831 etc. Alfalldegas. Rea • 22 ,J u
nho 1836, arl. 235. Do ajudante-general
e quartel-mestre-general do exercito.- Vid.
Qllllrtel-mest1'e elc. Decr. 13 ~larço 1821,.
Decr. los lI'. 762, 22 Fevfreiro 1851. Decr.
Reg. 2038, 25 Novembro :l857.-Da ~uer

ra. - Vid. Pensão. Port. 'ln, 3 Julho 1828.
- Extinctas. - Vicl. Empregados. Lei 30
Ago lo 1828 etc. Res. 17! ovembro 1828.
Circo 19 Novembro 1833. O,·d. 26 .Tulha
IBM etc., 22 ovembro oito. Decr. Reg. 4
Novembro 1835 ele. Lei 70, 22 Outubro
1836, art. j 7. Ord. 1.2 Julbo 1839 elc. Reg.
112,22 Dezembro 18/d, art. 11. L. 317,
21 Outubro 18lt3. al'I. 6°, §§ 2° e 3.° Ord.
17 Janeiro '1844. 2ú Abril dito, 1.3 Julho
dito l'tc., 19' 28 Fevereiro 1866. Av. 6 [ 0

vembro dito, 2.4 Julho 1.868, 31 Janeiro
1869, 'l6 Abril dito.-Militares, civis e ec
clesiasticas.-Vid. Cidadãos. Decr, 2°, 18
Agosto 1$31 elc.-Do lmperio.-Vid. Em-
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pregarios. Circ. 21 ,Julho 1833. Decl·. l~eg.

3fl(~. 30 Março 18ú&, art. 1lJ, § 2.· Circo h
Dezemuro 1.8lJú. 7 Fevt:'reiro 18&5 etc.
Da guen'a. - Vid. E77tpt·egados. DeCl'. PJ.
350, 20 Ahril 18/.4. arl. 12. Decr. lastr,
378. tá Ap;oslo 18H. art. 2, § 2·; 6. §
6·; 9, 19, 20,37. -Fiscaes. - Vid. Em
p1·egados. -Ord. ti!, 16 Agosto 18H.-Da
justiça.-Vid. Emp1·egados. CifC. 28 Agosto
18'.8, Av. 5 Março 18&9 etc. -De fazenda
provinciaes. Av.:2.5 Splelllbro 18!,8.-ne
partições pnblicas ordenoll-sl' manda~selll

imprimir Da typu~raphia Daciollui lodos os
edilaes. conhecimentos e papeis de seu ex
pedipnte. Porl. 5 Oulubro 1826 (Coil.
Nab.).- Repal'lições extinctas: seus em
pregados mandou-se continuassem a vencer
ordenado e fossem preferidos e como em
oulrus empregos. Lei Ú Outubro 1.831, art.
93 e 94. Aos presidentes de provilJcia in
cumbe inspeccionar todas as repartições
p<lra conuecerem o estado deHas e providen
ciarem legalmente. L. 38, 3 Outubro 183ú,
art. 5, § 3. Recursos para qualquer aulo
ridade ou repartição publica das decisões
dos presidentes, como serãu enviadas na
reslH'cliva secretaria d'E, tado. Decr. 632, 27
Agosto 18lJ9, arlo 2. § 3. Repartições pnblicas
podem j'eguisitar á casa da moeda os exames
e contrastes ex-oflieio exigidlls. Ol,d. 230. 29
Setembru lS.&9. Rcpartições de fazenda;
pê'peis por ella elLpedidlls se cOllsicierãn para
isenção de St 110 os ducllmentos originados de
contractos com a fazenda nacional. Ord. 31",
3 Abril 1850. R~plrliçflo das avarias grl1s
sas cumo Sf' fhl'3. Cod. Com., arl. 783 a 787,
789, 790,792 a 79ft. Repartiçi\u da guena:
serviço prestado l'stranuo a eJla não se con
ta 30S oJTiciaes militares j)'1ra promoção. Lei
5H5, 6 Setembro 1 5U, art. 9: graduações
a empre~ados ele repiJrlições milit ... rp.s forào

. proh;bidas. Ad. 11, ~ 3.°' Repal'lições pu
b\ic.s: seus chefes e er.npregr,dns pudem o
gov~rllO e presidentes de província e quao- _
do dispensar do serviço da guarda naciunal.
L. 60:l, 19 ~I'tembro 18;')0, 3rt. lS. Hep"r
tições geral e especiaes das terras publicas.
- Vid. R, gisLro UnS tenas possuid'l·. Es
tabel~cel1-se no Maranhão. Decr. 1378, 22
Ahl'i I 185!1; 1)ell-sP r"~II1n mf'nto pt'-oviso
rio para serviço de suas secretarias e
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dos seus delegados. Reg. em Av. 95,24
Abril 185h : e para a medição e demarca
çào das terras dp.volutas e particulares. Av.
98, 8 Maio 185.& : mul\;Js do art. 106 do
Reg. 1?>18 como se imporáõ. Av. 1°. 31 Ju
lbo 185.& (Di01·. 272). As autoridades men
cionadas no ar\. 2g do Reg. como o cum
priráõ. Av. 2·,31 Julho 185.& (Diar. :?72).
Creárão-se repartições especiaes no Ama
zonas. Parana e Pará; D cr. 1431 a 1.&33,
23 Setembro 1856. Recommendou-se exe
cuçiio do ,\v.12 Oulubro ullimo. Circo 3
Novembro 1854 (Jom. 11 de 1855). Mar
carão-se os emolumenlos das r'partições
geral e especiaes. Decr. TOlb. 1h73, 8 No
vembro 185.&. Declarou-se que lodas as ter·
ras não pussuidns por particulares ou ap
plicadas a uso publico au tempo da lei con
siderào-se devolutas e laes são as medidas
para engajados ao serviço do exercito e ou
tras e quaes; com' as reservadas se deve
proceder na rórma dos arts. 12 da Lei e 88
do ReguJ. Av. 21 Dezembro 185!, (Jom.
29 de 1855). Declarou-se como se proce
deria a respeito das 6 leguas de terras de
v(,lutas concedidas ás' provincias pela Lei
28 Outubro 18ú8.-Vid. Av. 27 Dezembro
1.8M (Jom. 29 de 1855). Se os terrenos
como hortas e quintaes dentro de povoa
ções estão sujeitos a registro; COIIIO se mul
taraõ os possuidores residentes fÓra da fre
guezia e da provincia. Av. 31 Juneiro 1855.
Approvoll-se o contracto de venda de lerras
devulutas 1I0S Ulunicipios de llapemiriID e
BeneH:nle do E-pirilo Sanlo; e a de Ú ter·
ritorios no Riu-Grande do 5111. 2 Av. 8
Fevereiro 1855. Av. 1ú dito. Ficilt'àu acar·
go do ministerio do Imperio as doações de
terras a que têm direito os voluntarios do
exercito. Av. 26 Fevereiro 1b55. Quacs
os vencimentos provi<orios do inspector
geral de mediçõt's e agrimensores. Av. 8
Março 1855 (Jom. 118). Declarou-se CuIDO
se procederia a medições no Paraná. Av.
12 Março 1.855. A um soldad,> em Santa
Catburina mandou·se designar duta de 150
braças em quadro. Av. 1.5 Mar'ço 1855. No
registro de lel'l'as possuidas inc1l.em-se de
clarações de quaesquer inrlividllos q le se
digão possuidores. Av. 22 Março 1855.
Regulou-se a medição de certas lelTas ven-
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<lidas. Av. 1lJ Abril 1855. Approvou-se
contracto de introducciio ele colonos e aber
tnra c1'esLrada l'm Sa~ta Catbarina. Av.21
Abril 1855. Approvou-se conlracto deinlro
dllcciio de50 coJonossui~sosemMacahé. Av.
21 Abril 1855. Como severificaráõos venci
mentos das férias cios IraLHdharlores na me
dição; quem deve fazer os pagamentos. e
como, c ('('mo remeltido o dinheiro. Av. 31
Ahril 1855 (Jo1'Twl 158). Colonos flue se
apresentarem com gllia da reparlição geral
das L€;ITaS puhlic<ls Clnanto pa~aritõ na~ vi3.~

fcrreas. Cootr. 10 Maio 1855, ad. 31 ,10.

ao Decr. EsL. 1599, 9 Maio 1855. ,Juizes
mlloicipaes podem ser l\!)(ueados joizes
cOIJ)UJissarios de medicão. Av. 1l Juoho
1855. AI provou- se c~lllraclo para intro·
dncção de lt,OOO colonos em tena de SS.
AA. principe e prioceza ue Joinville em
Santa C<ltbarina. Av. 25 Junho 1855. Item
de 2250 na colooia D. Francisca na mesma
provincia. Av. da llleSmfl data. Como se
deveria proceder oa povoação de Santa Phi
lOlDena em Piauby em que algum proprie
tarios abaslauos e pessoas pobres se ião
apossando ue lerrenos devolutos para crea
ção de gado vaccum. Av. 27 Junho 1855.
Aulorisou-se a companhia de oavegação e
culllmercio do Amazonas para medir e de
IDflrcar lerritorios concedidos e como. Av.
da mesma dalEl. Sohre pagamento dos ven·
cimentos dos empregados da reparlição es
pecial de lerras na pr'ovincia do :\ mazonas.
Av. 2lt Jnlho 1855. Ql1 rn deve registrar os
terJ'eoos perlencenle, aos encarregados do
regislro. Av. 27 Jidho 1855. Ordenou-se
conservacão de m'ltlls em Pernamhnco e
AJagôfls.. Av. ~6 Agoslo 1855. Como se
devem registrnr os lerrenos (lforados pelas

. camaras municipfles. Av. 29 Selembro
1855. Declarou-se quanto seria vendido em
terras a cerlo individuo que allegava ser
viços ii integridade do Imperio elc. Av, 29
Setembro 1855, Creou-se a reparlição es
pecial nas Alngôas. Decr. '161.8, 29 Selem.:
hro 1855. Av. 2:> Oulubro dilo. Deferia-se
I'!nlrega c1~ 20 lerritorios de h lp.gllas cllda
um á companhia do Am'lzona,. Av. 15 Ou
tubro 1855. 2 Av. 23 dito. Sobre preslação
de fia nça nos contraclos para venda de ler
I'~S e inlroducçào de colonos. Av. 23 Ou-
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tubro 1855. Derão-se instrucções ao enge
nheiro encarregado da medição e demarca
ção de terras contrflctadas no Rio-Grande
do Sul. Av. 31 Ontubro 1855. Elevou-se
a gratificação do inferior escrivão e almo
xarife da colonia militar ele Obidos. Av.24
Novembro 1855 (10m. 337). Direcção e
fiscalisação da colonia militar de Anhflme
passar para a presidencia de lVIallo-Grosso.
Av. 27 Novembro 1855 (.rOl·n. 337). Ses
maria e concessão dos governos provinciaes
sendo slljeitas ii Lei 18 Set'lmbro 1850 etc..
eslão fóra da alçada das ai:ísemhléas prnvin
ciaes. Circo 30 Novembro 1855 (J07'l1.
i337). Mandou-se a certo Clll'a renovar ad
moestações dos flrts. 98 e 99 do Reg. e ap·
plicar as lDultas do 95. Av. 21 Dezembro
1855 (101"11.7 de '1856). Sobre vencimentos
de empregado cm me:Jição de terras pu
blicas em dias sem trabalho. Ord. 75, 8
Fevereiro 1856. Repartições especiaes creá
h'to-se em Santa Calharina, Babia ~ Per
nambuco. Oecr. 1722, 9 Fevereiro 1856: e
~m S. Paulo. Decr. 1726, 20 dito. Man
don-se dar O mesmo andam'3oto á nomea
{(lia de juizes commissarios e providenciar.
para que não seja estorvada ·a medição e
demarcação das terras possuidas, Av. 1ld.
iO Abril 1856. Creou-se reparlição espe
cíal no Espiril.o-S'lUto. Decr. 1758, 26
Abril 1856. Impector geral ele medição tem
gratificação meosal e hraça~em e qual; e
est'l os agrimensores. Av. 8 Maio 1.ti56
(Jorno 160), Os foreiros e cli reelos senho
rios têm ohrii!:ação de relóslr'ar lelT'\s e
como. Av. 19 Maio 1856 (Jol'n. 1(->0). As
chacal'as são sujeitas a registro; os vi~arios

devem conrorme (I arl. 92 Reg. cootinuar a
aceitar declarações para o mesmo. Av. 30
Maio 1856 (Jo';'n. 1(0). Possuid01'es que en
t1'árão na posse de suas telTas findo o 10 prazo
do l'egistro não são, l'esponsal'eis peln omissão
de seus Llntepos-suid07'es. Av. 217, 16 Janho
1856. Resolveu-se a l'espeito do registro das
tP.lTaS possuidas /Ias fregnl1zias sem paro
chos. Ali. ~23, 20 Junho 1tl56. QlIanclo
empre;!Hdo de repartiçãu fôr suhstituido e
não receber vencimenlos. devt:m esles ser
pagos ao suhstiluto. Av. 23 Junho 1856
(Jom. Suppl. 187). Ord. 232, 26 ,Junuo
1856. Av. 236, 28 ,fnnhl) 1~56. Lista dos
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multados por falIa de regjstro de terras re
melte-~(' á repartição gl'l'al nll provincia
do Rio de .laneiru emquanto se niio estabe
lecer repartição especial. Av. 19 Julho
18fi5 (Jo1'n. Sltppl. 219.) Em falta de vi
gario filra o registro o subdelegado, se não
estiver encarre~ado da parocbia o vigario
vizinho. A \-. 19 Julho 1856 (Jom. Suppl.
219). Sobre os vencimentos do~ juizes com
missa rios, escriviies, agrimensores etc. Av.
265. 5 Agosto 1856. Sollen-se duvida a
respeito do rl'gislrn de uma posse na Ti
juca. Av. 296, 11 Selembro 18G6. Empre
gados de medição no Maranbão decla
rou-st' não poderem receber vencimentos
desde embarque na capital para o seu des
tino. Av. 8 Outubro 1836 (JoJ'n. 308). A's
relaçõe das pessoas mulladas se devem ac
cre. cen tal' observações sobre a cu] pa biJidade
da omissão. Av. á Novembro 1856 (Jon~.

337). Que direi tos se de.vem cobrar da venda
dlls tenas publicas. Ord. 369, 10 Novem
hro 1856. Sobre vencimentos do escrevente
da inspecloria de medições no Maranhflo.
Av. 386, 20 Novembro 1856. Sobre venci
mento de agrimensores quando emprelTados
na medição das linhas de a ltribuição ex~lusi.
va do inspeclor. Av. 387, 21 _ ovembro
1856. Para cobrança das multas por falta de
registL,o de lerras. Av. 392, 22 Novembro
18~6. Approvou-se compra de dous terri
101'1011 em S. Pedro. Av. 5°, 5 Janeiro
1857. Resolvêrão·se duvidas sobre registro
de terras possuidas. Av. 5°, 5 Janeiro
1857. Vi~arios nedhum conhecimento têm
a lomar das escusas dos multados por filia
de rf'~islrO, procedendo como; teITf'DO pro
indiviso cOUJO SI"' registra. Av. 5 Janeiro
1857. (J01'll. 38). Recommendou-se no
meação àe juiz c(lDJlllissario no mnnicipio
em que se acuar o inspector geral de me
dições afim de proceder á legitimação e
revalidação das pos~es e sesmarias. Av. 14°,
1á J;.nelro 1857. Appruvou-se d~liberação

sobre dispensa de Ires escreventes desne
ce sarios ao serviço da inspector·ia. Av. 15°,
1lJ Janeiro 1857. Solvêl'ão-se duvidas sobre
vencimentos dos medidores de corda. Av.
22·, 22 Jan iro 1857. Reso'lvêrftn-se duvidas
sobre o numero e vencimento de escrevenles
da inspectoria. Av. 48,10 Fevereiro 1857.
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E sobre registro de terras. Av. 69, 10 Fe
vereiro 1857. SobrA veorimenlo de agri
mensores no Pará. Av. 69, 20 Fevereiro
1857. Sobre competencia de passar os ti
lulos de nomeação dos empregados de me
dição. Av. 70, 21 Feverfiro 1857. Compe
tencia de aulllridllde para conbecer do re
curso de multas por falta de registro. Ord.
73. 26 Fevereiro 1857. AppI'OVOU- e coo
(racto com a sociedade Monlravel, Silveira
e C.o Av, 78,28 reverei/,o 1857. Marcou
se a etape cios colonos de Santa Maria no
Espirilo-fianlo. Av. 85. 9 Março 1857. Sa
cerdoles par,1 calechese e civilisação dos in
dígenas maudou-se conlractar e como. Av.
1.0 ,9 Março 1857 (/om. 98). Juizes commis
sarios do art. 30 do Reg. não podem proce
der á legilimação ou revalidação de terras de
filhos ou ~enros seu, nem de collateraes alé
2°gl'áo. AV.3.0, 9 Março 1857 (Jol'n.98). Âv.
91,13 Março1857. Agrimensores têm direito
aos seus vencimentos por inteiro quando se
em pl'egarem em qualquer serviço pertencen
te á inspectoria de medições. Av. 90, 12
Março 1857; 13 dito (Jorn. 98). Nenhuma
despeM da repartição das terras publicas deve
ser paga sem o listo dos respectivos dele
gados. Av. 94, 1ú Março 1857. São incom
paliveis os cargos de amanuense da repar
tição e subdelegado de policia. Âv. 95,16
Março 1857. Deu-se o nome de S.I'I Leopol
dina ácolonia fundada junto ao rio de Santa
Maria no Espirita-Santo..h. 113,27 Mar
co 1857. Celebrou-se com fi Associacão
Central de' colonisaçiio conlraclo fl q~al
para im porlação e r.ecepção de 60 mil co
lonos, Decr. Terro. 1915, 28 Março 1857.
Requisitou-se remessa do relatorio do
General Land o(fice e outras publicações
que dizem respeilo á éolonisação e medição
de terras do estado. Av. 122. 31 Março
1857. Na colonia militar de J atahy man
dou-se execular o Regu!. de 22 Dezembro
18á9. Av. 127 , 3 Abril 1857. A diçer
SIlS provincias manduu-se organisar regis
tros eSIDeeiaes e adaptados ás circumstan
cias das colonias militares existentes. Av.
3 Ab.ril 1857. (Jo1'n. Suppl. 128). Ap
provou-se conllt3clo para medição e de
marcação de 200 lotes de terra na co
lonia Santa Leopoldina. Av. 132, 4 Abril



( 533 )

REPARTIÇÕES

1857. Para Minas recommendou-ae não
marcasse prazos l1laiores de um annl) para
legitimações de posses e revalidaçóE's de ses
marias. Av. 133, ti Abril 1857. Creou-se
repartição especial na p rovincia do Rio de
Janeiro. Decr. 1926. 26 Abril 1857. Ap
pro\'ou-S conLracto com a companhia
União e Industria para i mportação e es
tabelecimento ele 400 familias de colonos
e apnde. Av. 160. 27 Abril 1857. Como
de.verá o vigario proceder a respeito de rec
tificações de omissões em registro apresen
tnda po.teriormenLe pelos possuidores. Av.
161. 27 Abril 1857. Marcou-se gratificação
para viagem do director geral dos Indios
aos aldpamentos no Amazonas. Av. 170, 2
Maio 1857. Vencimentos de escreventes de
inspectorias. Av. 25 Maio 1857 (Jorn.
Suppl. 157). Mandou-se dividir em lutes
urbanos uma área ufficiente para li futura
cidade de Albuquerque. Av. 207, 16 Junho
1857. A's thesourarias ordenon-se remet
tessem nota especificada de todas as des
pezas que fizessem com os differentes ramos
de serviço a cargo da repartição geral. Av.
Circo 221, 27 Junho 1857. A' disposição do
presidente de Santa Calharina pôz-se quan
tia para a construcção da casa de detenção
na colonia D. Francisca. Av. 229, 7 Ju
lho 1857. Approvou-se contracto para me
dição e demarcação de terrns no Paraná.
Av. 241, 15 Julho 1857. Duvidas sobre
agrimensores e escrevenles em S. Paulo
olvêrão-se. Av. 253.29 Julho 1857. Ap

provou-se contracto para m dição de terras
no Maranhão. Av. 266, 10 Agosto 1857.
Approvou-se nomeação de juiz de direito
para servir de delegado do director geral das
terras em certo processo de medição. Av.
275, 18 Agosto 1857. Sobre approvação de
proposta de nuvo desenhlldorpara empeitei.
ro de medições, em razão de ser militar.
Av. 277. 22 AgosLo 1857. 'A respeito das
medições das terras devolutas á margem do
a~to Taqllary para patrirnonio da pl'ovin
C13. Av. 307, 10 Setembro 1857. Appro
VOu-se a escolha da imperiel quinta do Cajá
para bosp daria de emigr:,ntes. Av. 311,·
14 Setembro 1857. Recoll1OJendou-se a re
messa de todos os esclart'cimentos aos con·
8ules do Imperio nos portos de proceclencia
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a respeito do destino dos emigrantes. Circo
312, 1ft Setembro 1857. Os missionarios
de que trata o :ut. 11, ln. lI'. 25 Abril ul
timo. que vencimentos perceberáõ. Av. 1ó
Setembro 1857 (Jorn. 281). Sobre creaçao
na praça do Porlo de estnbelecimenlo des
tinado ao recebimento e sustento de emi·
grantes subvencionado pell) governo do
Bra iI. - Vid. Av. 22 Setembro 1857 (Jorn.
281). Sobre revalidação de posses e 8esma
rias. Av. 327. 23 Setembro 1857. Autori
sou-se o presidente de S. Paulo a nomear
inlerinamente quem substilua o impedi
men lo do ofl1cial da .·eparliçHo especial.
Av. 2ft Setembro 1857 (Jom 281). Creou
se repartiçãO especial pm S. Pedro do Sul.
Decr. 1984,6 Outubro 1 57. Approvou-se
conLraoto com a associação de colonisação
parn Pernambuco, Parabyba e Alagôlls.
DecL'. e Term.1986, 7 Oulubro 1857. Sobre
revalidação di) posses e sesmarias. Av. 357,
8 Outubro 1857. O direito de que trata o
art. 9° Lei 23 Outubro 183~ não é devido
pelos colonos que oblêm gratuitamente
cartas de colonisação. Circo 360, 12 Outu
bro 1857. Concedeu-se vencimento por
inteiro a agrimensores DOS dias em que
deixarem de trabalhar por motiv(ls alheios
á sua vont'lde. Av. 404. 12 Novembro
1857. Av. 17 dito (Jorn. 321). Circo ft28,
27 dito. Registro de terras de freguezia
depois de annexada como se nolará. Av.
13 Novembro 1857 Jom. 340). Preços da
mediçnodas terras publicas como seavalião.
Av.18 Novembro 1857 (Jom. 3ftO). Mandou
se no Rio-Grande do orte demarcar as ter
ras pertenct'otes aos exlinclos aldeamen
tos. Av. 12 Dezembro 1857 (Jorn. 1.4 de
18~8). Determinou-se fórma de medição
de terras 00 Paraná. Av. iS Janeiro 1858
(J01·n . .HJ). Pruvidencia para conservação
de terras devolulas 00 Espirito-Santo. Av.
19 Janeiro 1858 (Jonl. 44). Creou-se re
partição esppcial em Minas-Geréles. DecI'.
2083, 27 Janeiro 185,8, e no Piauhy, Cea
rá, Rio-Grande do Norle, Parllhyba. Sergi
pe, Goyaz e Malta-Grosso. Decr. 2092. 30
Janei.'o 1858. Marcou-se como se procederá
com as contas de adiautamentos a empre
gados da inspectoria de medições, delega- .
cias, colonisação, catechese e civilisação dOI
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indige.nas. Circo hú, 9 Fevereiro 1858, p.x,
plicada por Av. 100, 23 Março dito. De
clarou-se da alçada dos juizes commissarios
do art. 30 Reg. as queslões de limites de
todas as posses e sesmarias que confinarem
com terras devolutas. Decl'. 21.05. 13 Fe
vpreiro 1858. Circo 81, 9 Março 18iJ8. Ar
rendalarios de terras não são obrigados a
re~istl·a-las. Av. 5h. 15 Fevereiro 1858.
Eslrlo sujeitos á milita do art. 95 do RegaI.
os possuidores de terras nas sesmarias dos
Indias por tilulo de fôro. Circo 55. 15
Fevereiro 1858. Deu-se re:;nlamento á co
lonia militar de Snnta Tberesa em Santa
Catharina. Decr. Reg. 2125, 1~ Março
1858. Creou-sp lima mililar na estrada de
Conslinição ,I Snnla Anna de Parnabyba,
em S. Paulo. Df'cr. Reg. 2126, 23 dito.
Sobre os emolumenlos que devem perce
ber os peritos empregados pelo juiz com
missario de medição. Av. 121, 8 Abril
'1858. A respeito de legitimação de posses
pertencentes a pessoas pobres. Av. 1.26, 10
Abril 1858. Approvou·se decisão relativa ás
po ses transferidas a segundo occupante.
Av. 127, 10 dito. Declarou-se extensiva aos
agrimpnsores a dia ria por inteiro quando
f'stivcrem na ca pila I em consequencia da
,>:;Iaçâo invernosa. Av. 128, 10 Abril 1858.
Legações e cunslllados nos auxilios ás asso
ciações de colonisação não devem estorvar
as empresas particulares. Av. Circo iO
Abril 1858 (Jorn. Suppl. 16ú). Creação
de aldeamento Je indigenas na Lagôa Ver
melha em S. Pedro do Sul autorisou-se e
porque. AI'. 17 dilo (Iom.cit.). Fixou-se o
pra7.n durante o qual dp.ve Ser tolerada a
aosencia dos a~rimeosores do serviço das
medições. Av. Circo 139, 21, Abril 1858.
Manduu-se pagar inte~ralrnenle a br<lçagem
do inspeclor e agrimensorps seguodu o,. :Jrls.
12 e 13 do Rf'g. 8 Março 185fl. Av. 152,
30 Abril 1858. Approvár;jl)·se estatutos
aceilos pela assemblén geral da Associação
~entral de Co!onisaçãll. Decr. Estnt. 2158,
2159, 1 Maio 1858. Deu-se Re~nlamento

para o lransr',rlp de emi~ran~l's. Dpt:r. Reg.
2168. 1 Maio 1858. Sobre multa pur falta
de re~istr(j de terras e da mesma cobranca.
Çirc.165, 18 Maio 1858. E' compalivei o
exercicio do cargo de juir. municipal sup-
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plente com o de delegado do director ge
ral das terras publicas. Av. 189,9 Junho
1858. Creon-SfI a colonia militar d,) ftapura
em S. Paulo. Decr. Reg. 2200, 26 Junho
1858. Ao govP.rDO imperial compete mar
car prazos para a medição e demarcação

• das posses e sesmarias etc., embora não
e5tejão sujeitas á legitimação e revalidação
as quP. confinarem com terrenos devolutos.
Av. 256, 31 A~nsto 185. Resolveu
se sobre o cnmprimento do Av. 26 Ou
tubro p. p. que acompanhem rf'lações de
multados por f<lhas de re~i troo fim ra1.ão
de ler sido extincla a lhC\souraria do Rio
de Janeiro pelo Decr. 736, art. 39. Av. 7
.Janeiro 1859 (Jom. 36 SILppl.). Repartições
fiscaes: cópias de traducções de manifestos
precisas e applicadas ao expedient.e daquel
las são isenlas de sello. Ord. 137, 30 Se
tembro 18'50: igualmente os livros dos trapi
ches alfandegados e sua despeza. Ord.139 da
mesma data. Reparlições de fazpnda:
questão de competeocia e conflictos entre
seus empregados, decide o thesoul'o. Decr.
736, 20 Novembro 1850, art. 2°, S 1.0 : e
julO'a os recursos das decisões das ditas
repartições, art. cit., § 2°: e suas contas.
Art. cit.. § 3. 0-Vid. Decr. 234.3, 29 .Ja
neiro 1859 inf,.a. Ao director ;,eral da des

peza publica perlencia def.:'I'ir juramento e
dar posse aos empregados das repartições
subordinadas. Av. Reg. 25h, 21 Dezelubro
1850, art. 13. § 8. ° Repartições suhordina
das ao ministerio do 1m perio remelteráõ meo
salrnen te á respecliva secl'etaria de estado
uma só folba para pagamento dos empre
gados com .r1ous allestaJos de rrequenci:l.
Circo 53. 6 Fevereiro 1.851. Derão-~e

inslrucções sobre os li vros de talüo de
que fazem liSO as repartições arrecada
dOI'as. Ord. 122, 27 Março 1851. Da
cootadoria geral de guert'a e da guerra
e fazenda. - Vid. Decr. 778, 15 Abril
1851 e art. 8°, S 12: 71, 8;~, 86. Em qlle
casos o conselho de estado não lama conheci
menlo dos l'eClL1'Sos íllte1'[Jostos do thesoltro
sobl'/; os das 1·epal·tiçõl's fisclles. - V. Res. 17
1lfaio 18;')1 (Dta1'. 8702). Os tt!1'mOS de fiança
escn'ptos 110S livl'os das 1'epm'Úções publicas niio
estão sujeilos a seilo. O,.d. 166. 2h Maio 1851.
Repartições publicas receberáõ moedas de
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ouro de h:tb e como. Ord. 205, ::!It Julho
i851. As quantias a que a fazendfl naciooal
tiver direito na execução dos II'~tamenlos

são e como rcmellidas ás repartições fis
C<les competentes. Decr. Re6' 83J" 2 Ou
tubro 1t)51, art. 35, § !lo : a e\las requi~i

taráõ os juizes de direito em correição
relação e qual de testamentos. Decr. 83&,
cil. art. 43. Nas I'f'partiçües quaesquer oão
podem os collecLores fazer exames pa ra
averi~nar falias de pagamento de sello,
devenrlo proceder e como. Ord. 240, 6
Outubro 1851. Inlerpreles do commercio
;I respeito rle certidões e traducçnes que
liverem de ser apresentadas a repartições
commerciaes. Decr. Re~. 863, 17 _ ovem
hro 1851, art. 10, § 1°; 11. Instrucções
para expedieote interou e economico das'
repartições de fazenda expedem as tbesou
rarias. Decr.' 870, 22 Novembro 1851, art.
1°, § 19: como se correspooderáõ com as
repartições suas depend ntes. Art.42. Na
repartiçüo do consulado devem ficar cópias
dos manifestos e despachos. Ord. 1á3, 9
Junho 1852. Marcou-se provisoriamente o
prazo para o recur o de multas das repar
tições fiscaes. Ord. 175, 3 Julbo 1852. A
Ord. de 15 Dezembro 1851 não obriga
o governo D conforma r-se com as propostas
dos chefes das repartições para empregos
(Iue serão e como olicitados. Av. 178. 12
Julho 1852. A's repartições competentes
comproruetleu-se o goveruo fazer recom
mendações para prot1Jpto de~pacho dos
vapores da companhia ele navegação da
côrte a Cal'avel1as etc. DI'cl'. Cond. 1065.
13 Novembro j 852. 5. n Mandou-. e que na
contarloria geral de guerra se nüo dt'lllol'epor
mais de 3 dias O processo do conhecil1len
tos de ~eneros fornecidos ás repartições su
bordinadas ao ministerio da guelTa. Av.
115, 4 Maio 1853. Ponluali;lade na re
messa dfl informações de todas as reparti
ções subalternas do ministeriu da gup-rra
ordenon-se e como para o relatorlO. Circo
193. 20 Agosto 1853. Cópias de termos
de l:htnça prestada nas repartições sujeita$
á reparliçflU de f\uerra mandou-se e como
Ternellel' ás thesonrarias de I'azencla. Circ;
28 ~ovembro 1853. Repartição da marinha
approva e como os machinistas e machinas
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das barcas de vapor. Decr. Reg. 1324, Õ
Fevel'eiro 185ú, e [lrt. 1..0 Requerimentos
pedindo empregos de repartições de fa
zenda devem ser acolllpanltados de decla
ração si estão vagos. Av. 155.16 Agosto
185.&. A pre5cripção não corre contra a
divida passiva do Estado, quando a demora
do reconhecimento e pagamento provém do
thesouro ou repartições a qne::n incumbe
fazê-lo. OrJ. 207, 9 Novembro 185!l. Os
militares fardados porlem eotrar arma
dos nas rerartiçõe5 pnblicas em acto de
serviço. Av. 21.°,18 Janeiro 18;')5. P,'ocesso
que se deve seguir no exame das relações
dos fornecedores das divf'[sas repllrtições
do E tado. Ord.!li. 26 Janeiro 1855. 1\'5
repartições do municipio da côrte limitou
se a aceitação das 11ota~ do banco do Brasil.
Av. 50, 31 Janeiro 1855. As lf'is que im
poem ao Ibesouro e thesourarias a obrigação
de tomarem as contas de todas as repartições
que arrecadão e dispeodem dinhpires publi
cos não allerárão a legislação que rege oS
correios. Ord. 61, U Fevereiro 1855. Pe
las thesoul'arias se deve fnzel' observar a
Ord. 8 Julh') 1853 nns repartições arre
cadadoras. Circo 2 Maio 1855. Ias repar
tições fiscaes de S. Pedro do Sul só se
devem receher as moedas nacionaes e bi
lhetes da caixa filial do ba oco do Br-asiJ.
Av. 134. 22 Maio 1855. Av. 2ô3. 18 Se
lembro 1855. A todas as repartições depen
dentes do mlnisterio da guerra maodou-se
descontar os vencimeoto~ dos empregados
nos dias em que faltarem sem causa jus
tificada. Av. 252, iO Setembr" 1855. Oh
jedos que sobrarem das ubras publicas
como se veodertlõ, modificado o regula
mento. Av. 29 Outubro 1 '55. Empregados
da repartição da gu.erra cllmo os da mari
nha gowodo gradu;lções honnr<lria- não po
dem pass[lr procuTaçiio. Av. 402. 19 Dezem
hro 1855. Emprrp,-ndos qnaes se devem con
siderür de repartiçflO extillc/a, Ord. 51,204
Janeiro 1S56. Continuos d(ls rf'p(lrtições pu
blicas da côrte e provincia do Hio de Janeiro
t~m passap,em ~r'(Itllita nns vap'.rt's da com
panhia de Nlc1hel'ny. Opcr. C, od. 1737,
19 M(lrço 1856, arL. 13. Repartições civis
e militares da marinha: a$st'ntamento e
matricula de seus empregados. Decr. Reg.
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:l739, 26 Março 1856 art. 2°, § 7° : assen
tamento e escripturação de tndo " activo
da reparLÍção de marinha. Decr. 1739 e art.
cil., § 9°: guias de quantias por ella arre
cadadas. Decr. 1739. cil. art. h. § li: as
sentamento dos empregados das repartições
do serviço central de marinha. Art. 7°, §
1°: relatorio dos trabalhos das diversas re
partições da marinha. Arl. 11. § 8. 0 : con
curso entre seuS empregados pnra os luga
res de hO' escripturarios. Art. 3h: na pri
meira reofl!anisaçào autorisou-se entrarem
empregados habilitados das differenLes re
parlições de marinha e outros. art,. 37 e 38;
empregado aposentado em qualquer ouLra
repartição como adquirirá nova aposenta
doria. A1'1. H. § 5. o As caixas filiaes do
banco do Brasil não são repartições subor
dinadas ás thesourarias; as estacões 'fiscaes
podem pngar com as suas not~s aos cre
dores do Estado. Ord.127, 28 Março 1856.
Av. 22 Julho 1~58 (JOnt. 255). ~ecompen

sa pela denunCIa de contrabando de dia
mante compeLe integralmeflte ao que teve
~ prioridade em da·Ja aos chefes das repar
tIções flscaes. Av. 114.. H Abril 1856.
Corresponqencia das repartições de marinha
com a secretaria de esLado sel'á em papel
;.llllassn. Av. 29 Maio 1856 (Jorn. Suppl.
156). De 'lue reparLições serão nomeados'
os empregad.os civis ou militares para ins
lructol1es commandanLes' de secção e chefes
de turmado corpo de bornbeif( s da côrte.
Vid. Decr. 1775, 2 Julho 1856. art. 8. °Pro
hibio-se que pela repartrção da f!:uerra se
fação despezas co III qual:teis de desLacamen
tos, salvos casos extraordinal'ios ou em pro
víncias fronteiras. Circ, 258, :llJ Julho 1856.
Repartição ecc1esiastica da guerr<l foi o g-over
no autorisado n elevar a hO seu pess'oal. Lei
862, 30 Julho 1856. art. 5°. § 6.· Sobre
arrecadação de eilioJumentos de certidões'
passndas pejas repa rlições de ma rinha. Av.
26/', 31 Julho 1856. Conselho naval enten
de so~r~ o estabelecimento. organisação
e lidmlOlsLvação de arsenaes etc.. ~ quaes
quer outras e~lações da repartição'ia mari
nha: Lei 874.,23 Agosto 1856, art. h·, § 6.·
-Vld. Decr. Reg. 2208,22 Julho 1858, art.
9°, S6: e contabilidade, arrecndação, distri
bl'liçã,(J,e fiscalisaQào.do material e dinheiros
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l!1espendidos pela repartição de marinha.
Decr. e art. cit., § 8. 0-Vid. Decr. Reg.
2208.22 Jul'ho 1858, art. 9°. § 8°: e cons
trucções navaes etc" e obras civis e mili
tares da reparLição de marinha. Decr. e art.
cit.. § 10.--Vid. Decr. Reg. 2208. 22 Julho
1858, art. 50, \}O, § 10: chefes das reparti
ções de marinha podem ser chamados a
tomar parte e como nos trabalhos do con·
selho. Decr. cit., ad. 8.° Sobre publica
rem-se só no Jornal do CommeTcio e com
que excepçiio os annuncios das repartições
e commissões do ministerio da marinha. Av.
29 Agosto 1856 (J01'n. 2~7)_ {~apitania de
POI'tO comql1anto repartição militar está
sujeita á jorisdicção fiscal. Ord. 351, 23
Outubro 1856. Pl1'ra pag<lmento de emolu
mento~ de paLentes militares devidos á repar
tição do conselho supremo militar, Provo 26
Outubl'o 1850. (.Tom. 9h). Autorisação da
repartição da marinha devem pedir os com
mandantes de navios da armada para trazer
car~a particular a frete e em que casos. Av.
26 Janeiro 1857 (J01"/1. 38). Ás com missões
do 'estado-maior de ~a classe são as de etc.,
repartições administrativas e fiscaes do pes
soal e material do exercito. Decr. Tab.
1880, M Janeiro 1857. Obs. 5", 9.' Sobre
pagamento de dep()sito de carvão d>e pedra
comprado para a repartição de marinha. Av.
27 M.aio 1857 (Jol'n. Suppl. 157). O thpsou
ro nào p6c1e dirigir os chefes das repartições
na decisão das LJuestées de nattlreza conten
ciosa que se moverem nas mesmas reparli
ções. Av. 29 Maio 1857 (JoTI1. Sappl. 167).
Ordenou-se que nas sext'ls-feiras depois de
auEliencia todos os chefes das di[erentes re
partições do ministerio da marinha compa
reção na secretaria de eslado e para que fim.
Av. 3 .Jnnbo 1857 (JoTn. 160). Declarou-se a
que autoridades e repartições devem ser
remettidos os exemplares das ordens do dia
do ajudantE' general do exercito. Av. 256.
30 .Julho 1857. A despeza do expedienLe
da repartição dos terrenos diawlmtinos não
póde correr por conta dll faz~nda nacional.
Ord. 318, 17 Setembl'o.1857. ReparLições
sujeitas ao ministerio da guerra na eôrle re
metteráõ á seoreLaria de eslado da guerra
alé Maio relação nominal dos empregados
que petcebem, gratilloações, com peclaração
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do ordenado. Circo 391, 29 Outubro 1857.
4.llIpliou-se aos empregados de reparliçõe
da marinha o DecI'. 1995, 1.& Outubro
p. p., ~obre "encirnento dos empregados
de fazenda nos casos ele Fub ·titllição e
exercicio interino. Decr. 2041 2 1\0
vembra 1857. As licenças devem-se con
tar do -cumpra-se - do chefe dn repar
lição. Ord. á36 ú- Dezeull'>fo 1857. Pro
videnciou-se e corpo a bem da tomada de
contas f lativas ás férias dos operarios e er
ventes da~ repartições sujeita' ao ministerio
do Imperio. Av. 21 Maio 1858 (J01"l2.
Sllppl. l51). A' repélrt~ção do qUéll'lel-rnes
tre genr.ral .e rcmf'llf'rá nola da pl'llvora
consumida nas pnll inciéls. Circo 1 O, 1.
Junho 1858. Reparti .ões publicas preslão
e quando informações ao conselho naval.
Decr. Reg. ~20 ,22 Julbo I 5', élrl. 6,20:
as da <trmada dão e como esdarccimeoto'
para organisaçã< do quadro do pessoal mi
litar da armflda, art. 12: propostas dos
melhoramentos que necessitarem. Arl. ú-h.
Pela repartição da ~uerra sempre se consi
derou a pa~ou como soldo a Saoto Antonio
do convento d S. Prtlnciscn da Babia o
vencimelllo ql e não póde senito por lei pas
sar para o ministeri() da fazenda. A... 29
Julho 1858 (Jom. 2(2). NoLas para u. o de
casa commercial não podem ter as :lrm:l:;
imperiacs, emblema privativo da ca~a impa
l'ial e dils r"partições publicas. Av. i3 Oll
tub/'o1858 (J01'1"I. 314). Recursos dos che
fes d:1S repartiçõe' fiscaes da côrte e provin
cia do Rio de Ja.neiro são conhecidos pelo
ministl'o da fazenda oos casos em que a
deliberação lhe pertencer. Decr. 23á3, 29
.Tao iro 1859, al'I. 2 (Jom. 32) : em que
casos (I the1/ouro tem volo deliberativo nos
recursos çfati decisõe das repartições fiscaes
m ~aleria conleociosa. Art. 3, § 1°, 2°;

o dito tribunal consulta sobre as questões
dl' competeocia e copflicto de jnrisdicção
que se moverem Clillre empr"!l:3dos da~ re
padições Je ra~enda. Art. 5°. § 1°: Sllbre os
recursos inlerpostos das ç1eci,;ões das :.IlIto
ridades adll;ljnislrativas e chefe~ de reparti
ções fiscaes q\.1e não competirem ao mesmo
tribunal. A rt. ci l., § 5°: provisoriamente
os pre'idenles de provincia decidem as
que We do art. 1°, § 1.0, Decr. 736, enLre

os chefes das repartições fiscaes e cnfiO.
Art.20: das decisões elos chefes das I'epar
tições fiscaes da côrte e provincia do Rio de
.fanpiro para o thesouro ha recurso e em que
casu . Al't. 27, § 10: deci ões administra
tivas t'm materia conLenciosa pelo thesouro
on ch"fes de repartições fiscaes em que
casos podem ser annulladas p [u conselho
de e,;lado, art. 29; f:m que CIlSOS podem
os negocias decididos pelos ditos chefes ~r

devoh'idos ao dito conselho ou ao tht:lsouro.
Árt. 30: das repartições de fazenda quae.
quer empregados podem ser nomeados affi
ci<le~ ele gabinete do ministro da fazenda.
A1'1. 33: seniços nas reparlições dI;' fazen
da provinciae são levado em conta aos em·
prega.dos de fazenda para aposentadoria.
Ar!. ú : emprep;ados removidos de umas
para outras repartições a seu pedido não
têm ajuda de cnsto. Art. úá. Serviço pro
vincial ou municipal como é contado para
aposentadoria a empregados da secretaria
de estado dos negocio. da jusliça. Decr.
2350,5 Fevereiro 1859, arl. 17 (JOnl.ú.5).
Ces~on f) recurso para os preóidenles de pro
vincia interposto das decisões das lhe
sourar i 5 em maleria de apprehensão por
de caminho ou contrabando. Circo JO Fe
vereiro 1859 (Jorno 50).

REPERGUNTAS de Lestemnnhas. - Vicio Cont1'a
dietas, inlen'oaato/'io, Teslel1umhas.

B.EPERTORIO da le~i51açào militar pelo <7eneral
Raymundo José da Cunba MaUos: man
dou-se rever, additar, emendar e <.:onlinuar.
Av. 27 Janeil'o 18&5 (Jom. Sltppl. 51);
Av. 2 Abl'iI18ú-9 (Dia/'. 807á); Av. U dito
(Dia7'. 81.11); Av. 8 Agosto 18á9 (Diat· 8181).
COD3l.Jendio e codific.llçào da legislação mi
litar. Av. 11 Julho 18á8 (Gaz. Off. 155,
volo 3); :3 Av. 1(j Outubro 18h9 (Diu/'. 82;;0).

REPETIÇÃO - cabe ao permptante vencie o na
ev' cçãu. da cClusa por ella da~a. Cod. Com.
art. 223. O devedor que paga juros não es
tipulados não póde repeli-los. salvo ,quando
Cad. cito art. 251.
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RÉPLICA verbal perante o jury, Proj. 2 Outubro
1.823. art. 38; mandado observar pelo Decr.
22 No\'embro 1823; Res. 11 Setembro 1.826;
Lei 20 Setembro 1830, art. 30; Cod. PI'UC.
al'I. 265; Lei 261, 3 Dezembro 1841. ado
5ll; Reg. 120, 31 Janeiro 1842, ad. 358.
Réplicas e lréplicas cíveis furão revogadas
as leis que permiLlião. Disp. Provo , art. 14,
I'evog. pela Lei 251. cit., art. 120; em
processo commercial quando lia lUf!;<lr.
Der.r. 737, 25 Novembro 1850, art. 1.01
e 102; dando-se tambem rectlnvenção,
art. 10&. 1ú5, 106; e opposição, art. '121;
sobre elJ<l se inquirem testemunhas, art.
1.79; réplica no juizo arbih'al, 3rt. áú9;
poderá ser, e quando articulada, ad. 719;
termo de vista para ella como e quando cor
rera, art. 72!J. Por ella que salario vence
ráõ os advogados. Dec. Regim.1569 3 Março
1.855, 3rt. 6.&. No crime perante o jury.
Av. e formo 23 Murça 1855, § !J4, 18.·
rJ onl. 8;)).

REPOLHO ~algado como se despacha pelo ad.
901 da nova tarifa. Ord. 335, 26 Setem
bro 1855.

REPOSIÇOES são artigo de renda geral. Lei 2l.l
Outubro 18.32. art. 78. § 21; Lei 58,
8 Outubro 1833, art. 31, § 21. Lei 40. :1
Oulubro 1.83&, art. 36. São arrecadadíls nas
recebedorias de rendas internas da Bahia,
Pernambuco e Maranhão as reposições e
restituições á fazenda nacional de rendas e
<1espezas geraes a carp;o da recebedoria.
Reg. 30 Maio 1.836, art. 76 § 14: nos outros
pOI·tos do lmperio que tiverem alfandegas
serão por estas arrecadadas, art. 77. Como
se proceda nas thesouraria . a respeito de re
posições e restituições. Ord. 163, 17 I 0

vembro 1847. Aulorisou-se o ministro da
filZenda para despender com reposições e
restituições no corren le exercicio 30 contos
de réis. Dec. 580, 27 Janeiro 1849. Reposi
ções de avarias. Cod. Com., arl. 772. Reposi
ção não ha Jugar de .oldos iJJefol.itimamente
recebidos em boa fé, em vista da Provo 21
Março 1825, nessa Res. 25 Setembro 1850;
iem ffecti\'o retroactivo. Av. 31 Janeiro 1851
{Dior. 8623J. Reposições e indemnisações

a que sào e quaudo obrigado' os testa
menteiros constiluem residuo para ser ap
plicado ao cumprimento dos testamentos.
Dec. Reg. 83lJ, 2 Oulubro 1.851, art. 35
S1. Reposição fulura de quantia de multa
dislt'ibuida pelos empregados de repartições
fiscaes. Ord. 175, 3 Julho 1852. Reposição
de pagamentos indevido podem as thesoura
I'ias ordenar. Ord. 68, 7 Março 1853. Res
tituiçào de diffel'ença de novus direitos de
nomeação de escrivão de subdelegado. Ord.
2[,0, 22 AO'osto 1855.

REPOSTEIRO. - Vid. Casa (['ed I). Av. 28 setem
bro 18'18, etc. Res.2.". 1. Fevereiro 1825.

REPREHEl DI<.:R- mandOll-5f' ollicial de marinha
por parlicipar que havia repetitlo por vezes
suas representações. Orf. !J Março 1809~

(Repert. Clmh. ~lat., Rrp"esclltação n. 2).
Repreh nder mui sisuda e asperamente e
mandou e porque o bi-po de Elva . C. Reg.
2 Março '1810 (Colt. Nab.). Reprehender pu
blicamente podia o mestre os alumnos da
Academia militar e quando. C. Lei !J Dezem
bro 1810, tit. 9. S 3. Dec. Est., 22 Outu
bro '1833, 3rt. . 14.&. Repreheodel' se
mandou um vigario por excesso e desco
mec1inlrnto em ;;el'miio. Provo 5 Abríl1821
(Colt. lVab.) 1 iio podi3, du {Jlle foi adver
lida. a junta da fazenda d(l~ arsenaes do
exercito fabricas e fundições a officiaes mili
tares e governadore de praça, e porque.
Porto 1á Dezembro 1821. (Colt. NClb.). Cerla
camara foi estrunhada por alliciar ao go
verno da capital em eSlylo de superior quan
do reprehende subdilos, devendo de outro
modo e qual proceder. Porto 1." 1 Setembro
1823. (Colt. Nab.) Exceder a prudente facul
dade de repreheodcl' suba1tel'nos,dependen
tes ou qualquer pessoa em razão dt: afficio é
crime e como puniveJ. Cad. Crim., art.1.lJá.
Simplesmente ou com menção-na ordem do
t1ia lJudem os conselhos de de~cipliDa da
guarda nucional e quando os guardas, etc.
Lei i8 .\gosto 1831. ad. 82, ~1 e 2; 83. 8.&.
113, 114. Res. 25 OUlubro 1832, art. 19
S1 e 2; Lei 602, 19 Setembro '1850, arl.
g!,. § 1 e 2; 95 e 96. P6de o inspector ge
ral do lllesouro os empregados em que en-
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conLrar negligencia, falta ou defeito e como
Lei h OuLubro 1831. art. 1.2, § ·h.-Vid.
Decr. 736, 20 Novembro 1850 inrra. Parli
cularmente ou em frenle da companhia,
quem podia os ftuardas tnunicipaes perma
nenles. Docr. 22 Oulubro 1831. art. 7 e 19.
EsLudanles de Clll"OS jllI'idicos. (rllem e em
quem casos podia. Res. Est. 7 Novembro
1831., Cap. 1.1.°, ado '1.0 e 16. P6de o admi
nisLraclol' da mesa ele diversas rendas, cus
emprel!:ado.• e em que casos. Rl'~. 26 Março
1833, art. 36. Re~. 30 Maio 1836, 3rl. 52.
Igualmenle o inspeclO!' de alfandega. ReI;. 22
Junho j 836.• art. 50. Reprehehder quem
póde o alumnos do colle~io de Pedro lf, na
côrte. D~cr. EsL. 8. o 31 Janei 1'0 1838. a!'l. 1,
§ 13: e o empreO''lclos; art. 5, § 7.-Vid.
Decr. Reg. 1556, 17 Fevereiro 1856, art. 17
e 18; Decr. Reg. 2006, 24 OlJllubro 1857,
art. 25, e S1. E os aprendizes menore do
arsenal de guerra da côrle. Av. Est. 53. 22
Março 1838, art. 12. E os aluOloos da escola
miliLar na côrte. Decr. ReO'. 29. o 22 Feve
reiro 1839, art. hO. E o empregado da se
cretaria de estado dos negocios do imperio.
Decr. 256, 30 Novembrc 18h2, 'lI'L, 8: 273,
25 Fevereiro :J8h3. art.2, § 5: e 3lI6, 30
Março 184h, al't. 30. E os da da Fazenrl:l,
Decr. PI. 3h8, 19 Abril 18M., art. 6. Av.
Reg. 254, 21 Dezembro 1850, n~·l. :!.
Reprphensivel declarou- e, dirigir-se pro
curaclor fi cal por porlaria a iu~peclor de
Lhesúllraria, pelo que mandou-se que este
o ad erli se. Av. 7h 11. Outubro 1.8h3.
Os presidentes não lem direi Lo de ré
prehender os inspecLores de lhe. ourarias.
Av. 29.° 20 Março 1846; Av. 31 Outubro
'1850. (Diar. 8544.) Advertir e I'eprehen
der podem os chefes superiores das diversas
estações no tbesouro e os in pcctores das
lhesouraria , parlicular ou publicamente,
os empregado que :Jcharem em negli
~encia ou falta. Decr. 736, 20 Novembro
1850, art. 63. E os cirul giões-mürps cio
exercito "s. us subordinados. Decr. Re;r.
763,22 Fevereiro 1851, art. 3; Decr. Reg.
1900, 7 Março 1857, arl. 38. E os chefes
superiores elas diversas reparlições de fa
zenda do ministerio da guerra, particulal' ou
publicamente, o empregados em que :lcua- .
rem negligencia ou fahas. Decr. Reg. 778,

REPREHENDER

15 Ahri11851, al'!. 83. Advertir, I'eprehen
ner, etc. quando póde o cirurgião em chefe
da nrmada o seus subordinados. Decr. Reg.
783. 24 Abril 185t, art. 3. Decr. PI. 1981,
30 8"lembro 1857, :Jrt. 15. O direilo de ad
vertir, reprehender e suspender empregados
que compele aos inspectores de thesouraria
pelo art 63 Decr. 736, não compl'elIende
o conlador e procurador GSCll. OrJ. 212.
12 AO'osto 1851; 251, 15 OUluhro 1851.
Reprehender publicamente e adverlir o~ em
pl'eg~elos negligentes pôde o reitor do colle
~io de Pedro II. Decr. Reg. 923. h Março
i85:!, art. 8, § 22. Inspeclor aeral da ins
trucçfto publica na côrte julga as infracções
disciplinares a que forem imposlas as penas
de admoestação e reprehensão, etc. Decr.
Reg. 1331 A, 17 Fevcreiro 185~, art. 2,
§ 10: 11., § h: 124: para os meninos a
reprehensão é meio disciplinar, art. 72 e
75: e aos professoras, art. 115, 1.16. PorL.
Regim. 317, 20 Outubro 1855. art. 30,
33. Reprehender quem e como e em que
casos póde o alumnos das faculdades de
direilo. Decr. Est. 1386 28 Abril 1854. art.
115, 118 1.20 a 123. E os das de medicina.
Decr. Est. 1387, da mesma daLa, art. 151 7

155 a 158. E os do instituto dos mt'ninos
cegos. Av. Regim. 2lt2, 18 Dezembro 18õh,
arl. 3, § 6; 55, 56. 57 58. E em parlicu
lar 011 mOlivada em ordem do dia, ao' alum
nos na flscola de applicação do exerci lo na
corte. Decr. ReO'. 153ô, 23 .laneiru 1855,
art. 40, § 1, 2; 41, 42. - Vid. Decr. Reg.
2116, 1.. Março 1858, infra. Reprehen
der póde e quando o presidenle do tribunal
do commcrcio os empregados deste. Decr
ReI;. 1597. 1. Maio 1855. ii rt. 9. E os profes'
sares da Academia das BeIlas Artes aos res
peclivo· allumos. Decr. E t. 1603, 1.4 Maio
1.855. ado 146.151, 152. ReprelIender póde
o cbefe de policia no Amazonas os dele
gados e subdelegados de policia que com
meLlerem omissões, erros ou abusos ácerca
de passaporles. Decr. Reg. 1729. 23 Feve
reiro 1856, art. 11.. Póde o conlador geral
da mal'oIlha e quando advertir particular
ou publicamenle os emrre~ado achados
em ne~ligencia ou falta. Decr. Reg. 1739,
26 Marçl1 1856, ar!. 45. Representação de
officiaes alumnos da escola de applicaçã()
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(lo exercito contra reprébensão applicnda
-pell seu director, reprovou-se e porque. Av.
8 Abril 1856 (Jo-rn. 99). Reprehender etc.
pMe a caix.a comhiercial da B<lbin, seus
empre;::ados que revelarem operações rela
tiV(I. a p~rticulares. Decr. Est. 1753. 26
Abri I 1856, :1rt. 74. Ilem a do banco do Rio
Gr(lnde dd Sul. Decr. Est. 2005, 2li. Outu
bru ~LR57, art. 89. E a do Mâranbão. Decr.
E~L 2035. 25 NovemblO' 1857, art. 57. E
os professores do instituto commercial na
corle e em que cashs os alumJ1os. Decr. Est.
1763, 1li. Maio 1856, árt. 50, 55, 5ti; e a
junta dos professoreso quedelinquir, 3rt. 69;
o director aos etilpregados, art. 76, § 1i.
Reprehender podem os inllmdenUís t:: ins
pectores de marinha cllmo chefes da arreca
dação de fazenda ela marinha nas provin
cins os empregados élue achare b em ne
j2:1il!·pncia ou falta. Decl" Reg. 1.íô9, 16

.Jurlbo 1856, art. 99. Repr-ehender em pu
blico póde e quem os pre ds da casa de de
tenção da corte. Decr. Reg. 1776, 2 Julho
1856. (lrt. .3ó. Reprebénder mandou-se ci
l'uq6ão militar que esquivárn-se sob pretexto
de molestia a convite do commàndante do
corpo para a~l.o de civílidade militar pat'a
com a primeira autoridade da provincia.
Av. 22 J'aneiro 1857 (JO?rn. 26). Os inspecto
res de corpos podem advetlir'e reprehender
os encarregados de execuçólls de ordem e
instrucções que fa1Larem aos seus devet'es.
Av. Reg. 107,20 Mllrço 18B7, att. 20,21.
Advertir e l'eprebendêr póde ó subd·irector
no (besouro os empre~adõs da JJj.rectoria
qoe faltarem 1\s suas obrigaçõês, e quaes.
Ord. e Reg. 151, ~2 AbTi11857, art. 3 § 12; 5
§ 16. Heprehendér severamen·e o inspector
da alfandega dé Sergipe man nu-se o ins
pedor (Ia tnesourari por irregular proce
dimento. Av. 16 J·unho 1857 (Jo·r11. 172).
Na â1fandf'ga da côrté m3'ndou-sé silspender
um guàrda por não ter bastado a reprehen
sã soffrid pàra pUbi lo da fallà de respeito
aogua'rila'-m6r. Av. 6 J ulho i~57 (Jol'n. 199).
Rt'prebender se mandou u'fi 1° tenente da
armaJa por 'Pedi!' dispé'nsa de comm.8ndo
em consequerlcia de e'star desgostoso de sua
actual posição. Av. h Janeiro J858 (Jom.
Suppt. 13). Reprehender pa'rticlllarmente ou
em ordem do dia os aluIllnos da e cola cen-

Iral militar quemp6d . D'eci'. Reg. 2116,1.°
Març01858,art.l1lte 1.°;115,191,§ 1.°;
1~~: (la "é cola óíililar e de applicação, art.
128,129,130,191, § 1.°; 192: e do escola
militar preparat ll'ia do Rio-Gra de do Sul,
art. 177, H)1, § 1.°; 192. E aos ria e cola de
marinha. Decr. Rer:. 2163, l.ij MAio 1858,
art. 1:31, § 1.° Reprehénder póde u director
geral da secretaria das ii gflcios da jusliça,
os .8US empr'egados. Deér. 2350, :> Feve
r iro 1859, art. 26 (101'1/.. ú5).

REPRES~LlAS: carladellas e marca.- ido 'rrat.
3.° 19 Fevereiro 1810, arL. 5.' Extinguio-se
o juizo do tombo da represalia. Res. Cons.
em Port. 26,. Outubro 1818 (CoU. Delg.)
Sequestro Oll confisco a tilulo de represa
lias.- Vid. In,;Lr. 3 Setembro 1827, art. 6,
10 .. (CoU. Nab.) Isentas são as llpolices da
divida publica, possuídas por estrangeit,os, de
sequestro t:: repl'esaJia no caso de f;uena enlre
() imeperio e a nação a que elles pertencerem.
Lei 15 Novembro 1827, art. 35. Sobrj) in
demnisação pedida de escravos tomados para
servico da armada. - Vid. Res. 21 Janeiro
1828' (CoU. Nab.) Represalias aeco-rdou-se
com os Estados·Unidos da America não se
ordenar ou 811lorisar antes de re<!il?roca in
tel1illiencia ácerca da violação allegada. Trat.
1:2 Dezp.mbro 1828, art. 33, S 3. Provocar
e como represalias é um crim~ e como pu
nivel. Cod. Crim., art. 73.

REPRESAS: l'retes dle návio @ortugl!lez apresado
e depois rétOlíllido ipot poten'cia alliada. Ed.
3unt. Com. 15 Jul11tl1815 (13. Ca~'n. Add.
2.°). Ao éó'nselho suprémo mili'tar tílandou·se
entregar lri'pél'ação de navibs poi'tuguezes
tomados por Argentinos e retomados. Decr.
21 Agdsto 1820 (CoU. Nab.) São validas as
représas dêTitro d'e 2ft hó'ra's ; fóra desle caso
e prazo é u'oa apreslJ. Alv.Í\eg., 30Dezembro
1822, Cap.~, rt. U. &éprésas ou c1iques:
teri.'enos paro. elles nec.éssarios á ('orn\)auhia
de na~e~açào do R.io Doce COGG detão-se e
Colno. Hes. 23. a 17 Setembro 1835, art 8.
Quaãdo nos casoS de presa coá' tal' que o
navio foi ré,uomado antes de 'intim'tldo °
abandono não é éste atllilissi\lel; sall 'o si o
dl1mno sl)lfrido por causa tia présa e h des-
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peza com II premio de retomadia ou salva
gem importar em 3/4 pelo menos. do va
lór segul'O, ou se etn comequenclà da re
presa de efTeilos . eguros tiverem pàssado fi

don1inio de terceiro. Cad. Com., art. 758.
Represas diques notãd- e nos memoriaes
de terra, devolutas medidas. Porto 385, :19
Dezemhro 1855, art. 37, § 17.

REPRESENTAÇOES: foi reprehendido um officiaI
de marinha por participar que havia repe
lido por mais vezeS suá representações.
Officio lt Março 1809 (Repel't. Cunh. lIat.,
Representação n. 2). I eprescntaçõés de mili·
tares a ,s coroo eis dos r gilllen tos, generaes,
et::. como eruo informadas e en~aI1linha

das. Av. 3 Março 1812.-Vid. PI'OV. 11 iVlaio
1829, infra. _\.0 juiz ordinario e camara de
Al'eas em S. PauJo declarou-se que devião
executllr ordens expedidas pelo desembargo
do paço em LloqJe do rei, porque depois
tinbão sempre salvo o recurso de repre-

sentar qualquer inconveniente. Próv. 27
Maio 1819 (Coit. Nab.) Vutar para consti·
toição da representação naCional podião os
officiaes tanlo de patenle como inferiores,
sargenlos e [urrieis, não os cabos de esqua
dra e por isso lnesmo os anspeçadas, que
l'ão praças. - ido Decr. 4 Fevereiro, Res.
6 Setembro 1 20 (Rcpel·t. ciL) Provo 26
Outubl'o 1820 e I 60 Hepresentação na 1'e
pnbtica auLol-is;l os priviLegios dos 2.°' ca o
Jeles. Provo cit., 4. Representàção dos
negociantes e officiaes de Otil'ives offerecen
do éUS sen'iços para a conservação do
Printipe Rrgente. 2 Janeiro t8:?2. Decla
rou-se á camara da cidade do Nalol que,
quando o governo tomas e medidas opposlas
ã portaria de 2h dé Ma\'çó, ero que tecom
mendava harmonia entre os povos, çum
pria-Ihe repreSéilLal' e nã repi'eherrder, e
quando desaltendesse essa repl'esé'ntação
dar parte a '. M. para providén 'ial'. Purt.
1.", 1 .. etémbro 1823 (Cott. Nab.) Re
pre aManles da nação ht'!lsileil'a são o Im
perante e a as emblén gata!. ConSL, art. 11,
O Imperante é o primeiro representante da
nação. Const., art. 98. Hepres nUlr póde
qualquer cidadão por escripto a-o poder le-
islativo e aO execlltivo reclamàlfbés, quei
li ou pe liçõ 's, e até e~põr .qualquet infrac-

HEPTIE, ENT!ÇÕE

ção da constituição rel{uerendo a eífecliva
respoosabili1ade dos infr::ldores. Consl. art.
179, § 30. A representação nacional furão
admiltidos tudu os cidaàãos que ti'-erem as
qualidades marcadas na Insto 26 Março
18211.-Vid. Elúrões. Iosl. cit., etC. Repre
sentações extemporaneas fio probidas e só
no caSll de faltarem as ulltól'idades á exe
cuçno da lei 11a lugar representar. Porl.
25 1 ovembro 1824 (Repert. CanIL. Mato,
RepTesentação). Determinações imperiaes se
mandou cumprir, sem que podesFelO ob tal'
quaesquer r presentações POI' mais qualifi
cadas que fossem, poi eslas só devião, depois
da execução das ordens recebidas, subir á
Imperial presença pára serem atlendidas
coroo fqsse justo. Porto 3 Fevereiro 1825
(Coll. Nabo) Represenlações en ia! as das
provincias ao governo para honras. mercês e
objectos interessantes a cnusa publica, como
serão documen ladas, 'Jegalisada -. remettidas
e alisfeitas. POl't. 27 Abril :1825 (CoU.
Nab.).-:- Vid. Decr. 632, 27 Agosto 1849,
infra. As Camaras municipaes é prohibido
todo o ajuntnmento para tratarou decidir ne
gocios não comprehendidos no seu regimento.
como propo ições. deliberações e decisões
em nome do povo e por isso nuIJas, incom
peientes c contrarias a Const., art. 167.
Lei 1 Outubro 1828, at'l. 780 Todos os re
querimentos e represelltaçõ 5 de militares
devem o commandantes d" arma enviar
com informações suas aos presideotes da
provincia. Provo 11 Maio :1829, § 3.- ido
Decl'. Inslr. 31 Janeiro 1862, art. ô, infra.
Quem de representações tirar autos, es
criptu'ras ou papeis entregues em razão de

, oflieio commette prevaricação, e como será
puni-dó. Cod. Crim., árt. i29, § 8. Como
será punido quem derrrorar p.xecuçào de
ordem ou requi i~ões a respeito della, salvo
em que casos; e como repre enlaTa. Cod.
cit., art. 155. R-epresenttlção de alguns re
presentanles da nação ao lrnpérador o
Sr. O. Pedro 1 para providenciar sobre a
acrualidade das circum tancias. 17 Março
1831 (CoU. iVab.). Do imperador o Sr. D.
Pedro I á As-embJéa Geral depois de abdi
car. 8 Abril 1831 (CoU. cú.) Rep'reseutações
á Regencia mandou-se. los em feitas como
ao I perador. Lei 1!J Junho i831, al'I. 21.
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C()['POS das guardas lDooici[laes farão inhi
bielos de retloir- e para fazer representações
~ sob que p 0:15. Decr. 1á Junho 1831, art.
12. Dos CIdadãos brasileiro~ residenle oa
villa da Praia·Grande ao governo. ReI' 20
Jolh01.831 (CDU. Nab.). Represenlaçãll con
tra quulquer official d" gnarda nacional
como podia produzir nspensüo deste pelo
governo. Lei 18 .\goslo 1831, arl. 60. So
bre abotlroação de um escaler brilanicu por
um brasileiro, e prisão do official e lripo
lação claqoelle. Notas 30 Setembl'o .) 31
(Coil. Nab.) Represeo tações de olliciaes mi·
lilares ao ~oven:o recebiãn, informavflo e
remeltiãn os commandanles de chsses.
Decl'.lnstr. 31 Janeiro 1832, art. ô, § 3, 4.
- Vid. Decr. Rp.1:\". 293, 8 Maio 18~;), infra.
E os president~s de provincia infurtllaràu a
que por seu iotermedio se fizerem ao gOI'p.r
snu. Lei 38, 3 Oulubro 18M. 'Irt. 5, § 13. Re·
presentar quanlll jldgal'em coovenienlp COll

tra dirtilos nlIendidos pur estatutos LI 'cla
rou-se podel'em os estuduutes da escola de
medicina da côrte sem deixarem ele assislir
ás lições. v. 1á Maio 1835. Representar
podem os pl'esos das cadêa' <lOS inspeclores
dellas a respeito do cal'cereiro obedecenclo
lhe porém devidamente. Re?;. 120, 31 Ja
oeir{J 1842. art. 166. Represenlações como
S ,rão extracL<ldus na secrelaria da ju liça.
Decr. PI. e Re~.178 B, 30Maio 1842, art. 3.
Represenlaltõe~ de individuos do exercito
pedindo graças e mercês ou expondo queixas
e gravames subiráõ á presença da autoridade
a quem pertencer, informão segundo o Av.
3 Março 1812. Decr. Reg. 293, 8 Maio 1.843,
art. 2 § 6; 8. Representações na secretaria
do Imperio como érão preparadas. - Vid.
Decl'. Reg. 346, 30 Março 18áá, art. 12,
§ 3. Na da Justiça. Decr. Pl. Reg. 347. 19
Abril 18lt4, art. 2. Foi o governo autorisadu
pal'a e como tomar em consideração as re
presentações que lhe fóssllm .feitas por oili·
ciaes dn. exprcilo e Ilrmada. em consequen
cia da Lei 260, 18á L Res. 3úO, 26 Feve
reiro 18á5. ReprJ.' 'enlações 'obre eleições
como subiraõ ao ~OVP.I·UO POI' interll edio
dos pre identes. Av. 1.5 Fevereiro 18á7 (Gaz.
Olf. i/ai v.1.). De repartições ou autoridades
de marinha COU10 enviaráõ os presideules
ao governo. Circo 6 Maio 1847 (Gal.. Off. 10,

REPRESENTAÇÕES

'J. 2). Dos consules brasileiros ;Ís aulorida
des locaes e ~overuos do, seus disLricltlS como
el'ãoconceIJida,. Decr.Refí. 520. t1,Junho

18.47, arl. 76. Espolio e Ill'rança de diplu
mata brasil,·iro fallRcinn representão-nu. Av.
9 Dezem bro 1847 (Gaz. cil. 10). fia ra facili lar
meios de fazei' chegar ao conhecilllenltl [mpa
"ial repr'e 'eulaçôcs /"fIle d,:vão ler andamen
to pelas secrelarias de p.;ladr. deriio-se pro
videncias. Decr. 632,27 Ago'll) 18~9 pr. e
art. j, 3. As representaçües dirigidas contra
alguma determinação, deci 'ào nn oulro qual
quer aeio que emanar dn podei' executivo
não virúõ por intel'medío dos presidentes,
ad. 2, § 1 ; Cllmo as contra rjlJ;.a1quer func
cionario publico, nd. 9: soluções como se
cummunicarúõ. arl. 10. Ordcnou-se que na
secretaria da presideocia da Bnhia não se
reccbe~se nem nésse decisão a represelJla
ções cujos documentõs não cstives em sella
dos. Av. 3. Janp.iro 1850. Uepl'esel1lanles
do manelalario commcrcial I'aJlecido como
deveráõ proceder. Cod. Com. al't. 1ô1.
As sessões do tribunal do comml'cio ~erão

publicas quando lie tratar de representar
obre infracções e abl1~os. De-::r. 738, 25

Novembro 1.850. art. 3 § 3: 19 § 1. : Repre·
sentações ao tribunal rlo cOlllm'.)l'cio que
tratamento lhe dp.vern d'lI'. J)ecr. 738 ciL.
art. 17. Junlas de commercio dc\-em dí"jn-ir
ao tribunal do commercio da capil~l do Im
perio as representações mencin.l<!1l III)~ n.O'
1,2, do art. 19, e como. Decr. 738, cil. art.
78. Os juizes de direito vizitaráõ em correi
ção as prisões e como, afim de dirigirem ao
governo úu presidenles as repl'Osentações con
venientes. Decr. Reg. 83/',2 Outubro 1851,
arl. 31, § 6. Mandou-se eSlranhar um viga
rio pela manr;ira insolita por que se dirigira
ao governo imperial, a pretexto de repre
sentar contra o regulamen to dos registros
dos nascimento e obitos. Av. 14 Janeiro
1852 (Dia?" 8917). Despezas de representa
ção dos ministros diplomaticos. Decr. 940,
20 Mnrco 1852, al'lS. 20, 28, 31, 35 a 37.
50; De~r. 1216. á Agosto 1853; Decr. 1239,
30 Setembro 1853; Decr. 1592, 17 Abl'iL
1.855. Represenlação de voto de accionis
tas de hancus e companhias, e dos ditos es
tabelecimentos pelos seus conselhos e di
rectores. - Vicio Bancos e Compauhias Re-
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pr esenlações, ele., }\le lenha de dirigir aos
poderes do eSlado a \s.ociação Central de
Coloni açào ser~o assignadas pelo presi
d"\nle e direcloria. Decr. Est. 15Sá, 2 Abril
1855, art. 38: do presidente á Assemhléa
Gerol, sobre sllbsliluição de dil'eetores,
ad. 3n. Represenlal' pode o colleclor e
como :'l rrsveilo de nomeação de curador a
heranca j;lcenle de eSlr:mgeiro faneeia •. Av.
2á6, 28 Agoslo 1855. Represenlação podem
os aeciuni las da companhi<l Esperança Ma
ranh8nse do tabaco manufllcturado fazer ao
presidenle p,lra con~oc;j(Jl(I da Assembléa
Ceral. Decr. BsL 1675, ilil oveLlJbro 1855,
art. 12, § 2. Represenlações e oflicio s dos
chefes de policia. juizes de direito, munici-
pars, le1egado' e sobdel ~adus das provin
cias expondo ao gO\ erno duviJa', obslaeolos
e lacunas na execução du Cod. Crim. e PIO
ce so, comu dev(·'m vir imlruidlls e informa
das. Av. íO, 7 F \ereiro 1856. Represenla
ções do clJefe de. ecção ao con lador geral de
nJarinha.- Vid. Decr. 1739, 26Março 1856,
lIrl.4, 6;5S;ô:6§J.:7 6: 13§á.Repre
sentações separ;,das ~obr o mesmo objecto
dirigida' por aluUlnos da escula de app1i
cação a S. M. o lm1lerador conlra seu direc
tor forão reprovadas POI' diversos molivos e
ainda por não serem le\'ada~ ols autoridades
intermedial'ias ao me-mu director e aS. M.
Av. 8 auril 185ô (Jom. 99.) Declarou-se
qUI:! um Looladol' de tbesouraria devia e
como ordenar ao inspeclor assignar uma cer
tidão de qu ~e tratava, visto como si a jul
p;ava iJlegal devia nàu oh tanle cumprir-la
e represenlar depois ao poder competente.
Ord. 172, 12 Muio 1856.-Vid. Av. 23 No
vembro J857 (J01'11. 329). Declarou-se o
que se dele praticar na apresentação dos
reguerim ntos ou representações que se
tenhão de dirigir á secretaria da mal'i1Jha.
Av.134 6 Abril 1857. Circo 22 Abril 1857
(Jom. 130). A . 2 Maio 1857 (Jom. 132).
Os feitores do consolado devem represeutar
quando nflO se conformarem com os termos
médios dados aos preços dos generos de ex
portação. Av. 153, 22 Abril 1857. Repre
sentações podem os commandaoles de ar
mas, assislente do ajudante-general, e su
periores militares de dislrictos dirigira'ls
presidentes de provincia e como sobre 01'-

dens deste' que lhes pareção oppostas aos
regulamenlos em vigor. Av. e Circo 235, 13
Julho 1857. Represenlaçã'o da companhia
de ~eguros lYova Pennltllfnte. Decr. Est.
2080, 16 Janeiro 1858, arl. 3. O delegado
de policia é compelenle para entrar em
qualquer lhealro afim de inspecciona-lo,
quer a l'epresen iação se dê media n le paga,
quer por convile. Av. 61, 22 Fevereiro
18b8. SoLI.'e insufliciencia de "'D1pre~ado

par3 o ~ervlço represenlãu e cumo ao res
pecli, o ministro os directores de secção da
secrelari.a da jusLiça. Decr. 2350.5 Fevereiro
~1859, art. 34 S 3 (Jorn. 1,5). Vid. Bequel'í
rnentos, Petições.

REPRE E TA TES. - ido Repn'sentações.

REPRESSÃO elo trafico ele eW';lVOS.- Vid. Afri
canos.

REPRO\' AÇÃO de coo las de capeHas: seu aulo
a que salarios é ~ujeiLo. Decr. Reg. 15f:i9,
3 Março 1855, art. -129.

REPTIS veneno os uu quaesc]uel' animaes eio -ectos
devoradores de plantlls: sohre sua exlirpa
ção pl'overáõ e como as camara mUllicipaes.
J...ei 1. Oulubro j 828, art. 06, S 5. o

REP BUCAS de Bolivia e Parall;uay: lodos os
a::tos de amizade pralicados'" para.com ellas
pelas autoridades do Imperio forão do agrado
do Imperador. Porto 12 Julho 1828. (Gotl.
Nab.) Indios da Republica do Perú não po
dem passar para o lerritorio do Imperio
sem passaporte ou guja da competente au
toridade peruana; e como regre saráõ.
Decr. Reg. 1729, 23 Fevereiro 1856, 3rt.
17.

REPUDIAÇÃO de herança.- ido Bens de defuntos
te. Decl'. Reg. 160 9 M<lio 1 42, art. 3°,

S 2.°

REP TAÇÃO: injurias ou calumnia que a pre
Judiquem COIlJO sei ão punida. Pl'oj. 2 Ou
tubro 1823, arl. 13, 1á, mandado observar
pell) Decl'. 22 Noremhro 18:23 e Res. 11
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S"Lemuro 18:W, suhstilui, () pela L ,i 20
Setembro 18:~O, art. 2°. ~ J3: !Í. 5, Coei.
Crim., art. 236. Rel>utação do coq,j l~lili

lar a que perterJcel'em devem ler '.'1Il lista
os wembrns df15 conselhos eCl)nom1('i\~ dos
('orpfl~ arrep;inwntaclos do t'xr~n:il(l. f)ecr.
Reg-. 1649. ti (Julul>l'o 1855, art. 19. Hepu
tação cio s{'l!nrado compete il rlir,'cç~lo da
compnnllia de ep:uros e riscos maritimos
Pl'oL'idellcia da cidade da Bi.hia inda~ar para
contrarLal'. Decr. E,t. 1688,12 I)Pl,l'i lbro
1 '5r, art. 22, § 1.°

REQUERENTE:S. - Vicl. Requerime.Jltos. PrOCllTrt

dor de ((udisol'ios.

REQCEl'IME lTOS d(~ individuos da reparliçiin Ja
fazenda da marinha ao princip regellle ou
almil'arüe-creneral como sPi'ifl1l encaminha
do '. 011'.2' Março de 181.0 (Colt. lraú .). Re
queríllJentos sobre negocios tocanles il :'e
cretaria dos negocios da guerra, estrangeiros
e marinha devião ~()r proposto::. pelo expe
diente dos tribulla's e autoridades compe
lentes dc, marechal em chefe, governadores
das provincias etc. Ass. 27 Abril 1.81.1 (B.
C(I1'11. Extr.). Os feitos ao IhroDo nf,o se
despachão sem os documentos pagarem ~el

lo. Edil. 31 Outubro 1811 (B. Cam .. Ex/r.).
- 'ido Á\. 7 Fevereiro lb29, i11f1·u. Reque
rimentos dp~c"llleclidos e licenciosos man
dou-se nào aceitar nem juntar aos autos,
punido com a penas da lei as parles e advo
~i:ldo1i. Porlo 20 Ou~ubro 1821 (Gatt. lVab.).
Requerimento de procuradores de provincias
paf<l çon~ocação de as~embléa gtl1'al de re
presentes das províncias do Brasil. B.epr. 3
J unho de 1822. Requerimentos das provin
cias para receherem honras, mercês, ou
tratar de asstMIlptos que interessem á causa
publica providenciar, como seri40 remet
tidos documentados e legalisados e commu
nicada a solução. POI't. 27 Abril 1825 (CoU.
Nab.). Decl.-\·id. Officios. Porto 8 Novem
bro 1825. Prol'. 1.1 Maio 1829, §'3°, inf1·a.
Requerimentos para soc~orros conrorme a
Lei 6 Novembro 1827 como se mand~u

consullar. - Vid. Meio Soldo. Port. 2\ 21
-u" Março 182S (Cott. Nab.) Requerimenlos de
'll"/"', pretendentes de omcios de justiça corno
U .-'.

nEQrERlrlE TTO~

sermo remeuidos insl1'tlidos, "del!\Ju-. p.

-Vid. EmfJl'egndos. Port. 3', Hl .J ... neirn
1829 etc. Decl. 6.')2, 27 A~()6lo 1S~9 ptc.
Officios. A\'. 17 Aoo"tn 184:2 ele. De 'I. St7.
30 Agosto 1851 etc. Ol'denoll-~c ao, prl:'. i
dentes não lhes. em subir á presenl:a do Im
perante rI'qu rimenlos não sl'lI<1d(l~. A". ';
Fevel'eiro 182~) (Colt. Naú.). :\0 COUj

mandantps de ãflLJas in umhe remellcr ~

como aos presidentes de pro~incja lodo
os reqnerimE'ntos de Illilitare . conforme
provisão de 17 Novembro 182l Prol. 11.
Maio 11-129, § 3. ° - Vit!o Circo '27 Maio
1830 ~c~uinte. Bequerimentos de milila
re: pedindq licença par;) I'irew ft cõl'lc.
declaroll-se não serião allendidos quando
chegassem il augusta pra ença S(~1I1 inl~Jrm"'

ção dos respectivos chI'!'!'" Cm'. 27 Maio
1830 (r,olt. Nab.),-Vid. Decr. 31 Janeiro
1832, art. ôO, infm. Requerimento. ao po
der judiciario, de cuja. decisMl::s a lei tem
marcado ás partes os recnrsos convenieo
tes, devem os juizes deferir como de direilo
e não rpcnviar ao ~overoo. Av. 25 Agoslo
1830 (Golf.. iVab.). Tirada de escriplura ou
papel, enlregues em rilzào de o1TIcjo, de re
querimenlo a que estejflo junlos eCI iminnsa
e punivel. Cod. Crim., arl. 129, § 8." Re
querimenlo de parte olfendida para risca
rem-se cH!umnias 011 injurias esr.ri ptas ell)
allegações ou ootas de autos pllblic(, . Cud.
ciL, art. 241, explicado por A\. '127, 'lO
Dezembro 1838. Ordenou-se ás j untas de
fazenda qne não enviassem ao thesouro re
querimentos sem sello conforme o Alv. 17
Junho 1808. Prol'. 20 Dezembro 1830.
Aos presidentes ordenou-se que nas infor
mações de reqnerimentos oe partes decla
rasse se os prelendentes tinhão a qualidade
de oidadão brasileiro. Circo 26 Marco 1831
(Cott. Nab.). Requerimentos a regen~ia erão
feitos como ao Imperador. Lei 1á Junho
1831, art. 21. Reqnerimenlus de presos ás
juntas de paz extioclilF. Decr. 9 ,Jnlho 1831,
art. 7. ° A' junta da fazenda das A.lagõ"s 01'-'

denou-se lião fizesse oflicios enviando rc~

querimentus de parles sem dizer cou 'a al
guma sobre suas prelenções. Prol'. 1', 12
Agosto 1831 (Cott. Nab.). Ordenou·se que
os commanciantes de classes de offici&es do
estado-maior general e maior do exercito
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recebessem e eoviassem e como o~ reqne
rimeotos dos ditos officiaes. Decr. lostr. 31.
J ~oei 1'0 1832, arl. 6°, § :)0, ú..0_ Vicio Decr.
Rel!' 293, 8 Maio 18l13, infra. Reqnerimen
los que por seu intermedio se fizerem ao
governo deveráõ os presidentes ele provincias
informal' com brevidAde. Lei 38, 3 Onlu
bro '183lJ, art. 5, § 13. 'Requerimentos de
militarl'5 do exerci lo e armada como dele
rilõ subir á presença do goveroo. 2 Avs. 6
Oulnhro 18ôh. Requerimenlos. - Vid. 1lJ
Janeiro 1837 (apt>n. cil. no Repf1't. Cunho
Mat.. Rcque,·imento). Requerimentos dos in
divido~ dos corpos do exerci lo devem subir
conforlll o Av. :) Março 1812. Ord. do dia
n.· i dI) 1:- Dezembro 1838. (JOI'11. :2 3.)
Requerimentos para pagamenlos de solrlos
devem derigir-se pelas estações competen-
te~. Av t8U. (Jom. i07.) Par I remll-
ner'ação de serviço 00 exercito como serão
inslruido . Decr. 89, 31 J olho 18.&l: da
armada. necr. 90, 31 J ulho 18~1. Reque
rimenlos de partes não erão oecessarios
para cerlidões e CJllaes da spcretaria da
guerra. Av. 9°, 17 Janeiro 18lJ2, art. 1°, §
lJo : de en rlespacho não se encarregaráõ os
empregado-, art. 2°: quaes oão se aceitaráõ
a despacbo. Art. 3°, 4°: documenlos a
elles junctos. Arl. 5°, 6-: informações nel
les como ser-ão lançadas. Al'I. 7°,8.° Oerr.
PJ. 350,20 Abril 18.&ú, art. 3°, § 5°: 21 fi

27 : na d" marinha. Decr. PI. Rc~. 11ú.. lJ
Janeiro 1842, art. 1°,.§ 7°. 11 j 15 a 1í.
Decr. PI. 351, 20 Abr1l18úlJ, arl. 11. § 6,
10: 23, 2lJ. a da justiça. Decl'. PI. e Ret-:'.
1.78 B, 30 Maio 1SlJ2. art. 1°, .§ú.0

, 6°: 2".
17. 18, 19, Decr. PJ. Reg. 3h7, 19 Ahril
1 M, art. 1°, § 2°.5°: 1.6 a 18. Na do Im
}>erio. Decr. Reg. 256, 30 lovembl'o 1842,
art. 12 a 15. Decr.Reg. 3lJ6, 30 Marçfl 18l1lJ,
art. 12, S3°, 5, 10 a 12: 29, Requerimentos
civeis n~o de pachara o juiz sem que venhão
assignados pela parte, seu advogado ou pro
cur<tdor. Decr. Reg. 1ú.3, 15 M'11 (:0 1842,
art. 12. I equerimentos de illdividlllls Jo
exercito como serão exppclid(\s com as pre
ci:-as informações. Decr. Reg. 293, 8 Maio
18!c3, art. 2°, § 6°: 8°: como del'em eslar
instruidos para subre elle' con 'ull<tl' o conse
lho supremo mililar. Arl13. Requerimentlls
militares não se appresenlftl> directamente

IV

RE(JUERIMENTOS

na secretaria d'estado, mas se~u[}dn o AI'. ,
M,If(;o 1812. AI'.'29 Março 18I.lI. (Jom. S9)
Ordellou-se qne 08 requerimentc.s para
haixa ubissem á presença do gOl'erno não
os c(\~cedendo os pre~identes. AI'. fú. Maio
18úlJ. (Jom 138) A todas as autoridades mi
litares ordenou-se não dessem andamento
a requer!nentos com documenlos ~elD ~ello.

Circo ~ Setemhro 18lJ!c. (Jom, 245) Reque·
rimentos de recurso 110 conselho municipal
de re<erva. Lei 387, 19 Agosto 18lJ6.
art. 36. Sobre não observancia das ditas
determinaçõe~. Ol'd. do dia 106, 16 Abril
18lJ9 (Dim·. 8073). Reque7'imentos apresell
lados ao conselho municipal (101' cidadãos que
não IIOUlH!I'cm recGl'rido das decisões da jllllta
de qualificação q71e os elimillára da lista de
vem seI' I'ecebidos. Ar. lú.9, 31 Maio 1849,
§ 2. ° Regulou-se O modo porque del'em seI'
dirigidos das p7'(lvincias ás secretm'ias de es
tado os "equerimentos de partes ~obre diveI'sas
pI'elellções e a commu11icação e remessa das
soluções e despachos. DecI·. 632, 27 Agosto
18lJ9. Hequerimentos de corporações de
mão morta pediodo licença para alienação
e conlractos onerosos sobre seu bens de
raiz como serão processados. Decr. 655,28
Novemhro 18lJ9, art. 1°,2°,7.° O simples
facto de requerer-se a qualquer repartição
on auloridade corll documentos não senados
não ~e pôde considerar sublracção mulcta
"el c porqu . Ord. 28a , 7 Março 1850. Re
querer póde o ioteres:lado a exhibi'ção do
protocollo de correlor em juizo para en
Ules. Cod. Com., art. 50 (Decr. 737, 25
Novembro 1850, al'I. 357) : requerer póde o
socio commercial a di SOlllÇãll da sociedade
e em (fi I casos. Art. 336: o porlador de
letra (1m mais de um sacador quando é
obrigado a requerer o nceile de todos e
como. Art. 373: credores prililegiado5
podem ccomo embargar e deler a embarca
ção por suas obrionçõ S. Arl. lJ79: afretador
quando póde requerE'r rescisão dn fre\amen
to. Ar!. 574: portador do conhecimento não
póde e quando ser privado da faculdade de
r"q"{'II'(" depo.ito ou venda judicial das ra
zendas, salvo o direito do cxequenle ou 3·
oppflelllc sobre o preço da venda. Art. 584:
II~la cio pôde o capilão reCluerel' o deposilo
jlldic-ial da carga. Art. 585: quando' o ca-

69
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pilão o1.Jri~ado, e o consignalario e inleres
sados têm o direito de requerer que as tazen
da sejão judicialmente visitadas, c estima
do e como os damnos a bordo. Art. 618 :
o capitão ou fretador para se pagar p6de
requerer o deposito das fazendas equivalen
tes ' pedir e como sua venda. Art. 619: ca
pitão quando p6dc requerer deposito judi
ciai dos e11'eilos obri~ados a conlribuir para
avaria grossa. Art. 785: fallido ou seu pro
curaJ()I' e o curador·fjscal podem e quando
no ca'o de quebra requerer diligencias para
dE'scobrimenlo da verdade. Arl. 818 : cura
dor-fiscal é competente para requerer ao
juiz commissario que alltorise diligencias
necessarias a beneficio da massa; e em que
caso requerer fi aberlura c rompimento dos
selins DOS livros 8 papeis. A1'1. 833: re
l(u8rimenlo para moratoria em que cir
ctlmslancias sera altendido. Arl. 899. Re
querimenlo dos juizes de direito enecessario
para sua remoção salvo em que casos. Res.
559,28 Junho 1850, art. 2,~ Requerimen
los de reclamação ao conselbo de qualifica
ção e revista da guarda nacional. Deel'.
722, 25 Outubro 1850, art. 3ft, 35, 37, 38,
39, 52: de officiaes da guarda nacional para
reforma. Art. 85 a 89. Requerimento para
citaeão commercial. Decr. 737,25 Novem
bro '1850, ar!. 40, Si", 2°: O,IS al1cgações
finaes poderáõ as partes accumular lodos
os requerimentos que lhe convenbão e se
requererem deixando ele al'razoar será o
feito concluso. Art. 226: requerimentos
oraes nas accões summarias. Art.:U! 1: nel
las poelem a; partes requel'er eliligencias ne
cessarias pa ra j olgar a fi naI, ar t. 2f12: e I'e
querer que os depoimentus elas teslemunhas
sejão escriptos por inleiro. Art. 2113: deten
tor, elepositario ou interessado póde e quan
do requerer a venda judicial de efIeitos ou
generos commerciaes depositados, ou pe
nhores. Ar!. 358: o deposito preparatorio
ela acção como no caso uos arts. 20l~, 212,
Cad. Com., terá lagar a requerimento do
autur e como, Ar!. 401: o requerimento de
parte por conla de quem pertence. Arl.
402: no juizo arbitral incumlJe <Jus interes,
sados e como requerer a louvaçàv elos arbi
tros. Ar!. 221: a requerimento do capitão
ou interessado e quando se fará a,nomeação

REQUERIMENTOS

dos arbitros, uos casos de repartição, regu
lação ou rateio ele avarias grossas. Art. 422 :
fica peremlllo o recurso se a parte que re
correr denll'o de tres dias de requerida pelo
valor de pena comminal e tipulada não o de
positar, e como, Ar!. 431: exames ou dili
"'encias para esclarecimenlo podem ser feitas
~ requerimenlo das partes no juizo arbitral,
si alguma o requerer antes de encerrado o
lermo probalorio. Art, 455 : se a causa co
meçaI' no juizo 'arbitral es(;reverá qualquel'
dos escl'ivães do civel a quem locar por dis·
tri.buição a requerimentu do aulOl', Ar!. 473:
nas cau~as commer(;iaes é licito ás partes
requerer o que julgarem a bem de seus
direitos. Art. 703: presume-se lCl' o procura
dor acellaelo os poderes quando em requeri.
mento porelle assignado junta a procuração
que o conslitue. Art. 708. Quando se tratar
de fallencia a requerimen tu de credores ou
I'x-officio as sessões do tribunal do commer·
cio não serão publica. De(;r. 73 ,25 0

\embro 1850, art. 3°, ~.: presidentes dos
elilos tl'ibunae- podem por .i só proferir
de pachos para mandar legalisar ou ins
truir algum requerimento. Arl. 16: a quem
e como será dirigido o requerimento elos
credores para declaraçãO de fallencia con
forme o art. 807 Cod, Crim" art. 118: re
querimento do fallido para soltura. (Cad.
(;it., ar!. 82fl) quantlo será aelmillido pelo
lribunal elo commercio. Ar!. 12-: falIido,
se requerer, terá a cuave antiga ela casa de
pois da apposiço dos se11os. Ar!. 1.!t6, § 2":
(;onstando aos juizes IDl1nicipaes a reque
l"imento de creeLol'es ou ele. o estado de in-
olvencia de eommerclanle não matriculaéLo

(;omo procederáõ á arrecadação e inventa
rio. Art. 185. Requerimento' para cerlidão
na secretaria da fazenda, porquC' processo
pasBão. Av. Heg. 254, 21 Dezembro 1850,
art. 1ft, Slt: e outros S7: 35 a 37. O officio
de solicita elo r ou requerente ele auuitorios
nunca foi contemplado na clas e elos de jus
tiça em que ha lugar a propriedade ou ~er

veolia vitalicia. Av. 9 ,10 Marco 1851. Av,
da lOesma data. São sujeitos ao' sello os do
cumentos com que os officiaes elo exel'eito
instruirem seus requerimentos. Ord. 1,8
Março 1851 '(Dim'. 8(58). Circo 11 Abrtl
1851 (Dial", 8(72). Requerimentos de partes
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na contaél.l)ria geral de guerra,-Vid. Decl·.
Reg. 7/ , 15 Abril 1851, ~lrl. 8°, S§!J°,
11.: 16 § 6: 78. Rcqttel'imentos de pa1'les em
c01'reiçã@ como serão oW'idos c dcferidos. Decr.
Reg. 83.&, 2 OUlltbl'o 1851, a1'l. 20, 31,S 2°,
3.o A fiança ás custas del'c ser 1'p.q/Lel'idu aoj ui,:
da causa e não aos prcsidentes das 1·elações. Ar.
243,6 Ontnbl'o 1851. Requel'imento de l'e
cl)nhecimenlo eliquidação de di"irlas de cre
dores do Estarlo pa 1''1 evi tal'. pre .• cri pção,
Vid. Decr. Sf)/, 12 ,Kovembro 1 51, art. 3°,
4.,70 , § i u : 12. Requerimentos d~! part('s no
tbesonro como serão decidido '. - Vid Decr.
870, 22 ;ovembro 1851 art. GO

, 38, § 2°:
.&0, 42. Refluerimenlos dc escraHIS da n~

ção para obterem liberdade diri;!:elll-'e ao
thesouro e como. AI'. 15 Junho 1852 (Diar.
9036). A ol'dem de 15 d~ Dczembro 1851
não obriga OglWCrJlll a cl)nfOrmflr-se com as
propo 'la dos chefes das rp.parLiçóes de fa
zenda, e por isso devem os presidentes con
tinuar a l'emeLler os requerimentlls dos que
solicitarem empregos. Av, 178, 12 Julho
1852. Presidenle de provincia quando in
formar requerimentos declarará explicita
mente o seu juizo sobre a milteria. Circo
56, 17 Fevereiro 1853. nequerimentos em
termos desrespeitosos a inspector de the-
ouraria adverlio-se o presidenle que não

deveria ter attendido. AI'. 17 Maio 1853
(Diar. 141), Presidenle quandu encaminhar·
ao lhe 0111'0 requerimentos de pretenrlen
tes a lugares de fazenda fará préviamente
obre elles informar a thesouraria. Av. h

Outubro 1.853 (Dim'. 278). Para validade
de perdão da parte queixosa é essencial a as
signatura desta, não baslando d intenção
manifestada na petição. Av. 285, 31 De
zembro 1.853. Requerimentos e processos
que correm nos juizos de paz são isentos de
sello. Av. 9°, 1.1 Janeiro 1854. Requerimen.
tos e quacs são necessario e como para
proceder-se Da medição de terras pelo juiz
commissario. Decl'. Reg. 1318. 30 Janeiro
1854, art.. 36, 39, !JS, 60: requerimentos
para proceder -se contra I)S r{lle ,;e apossa ..
rem de lerras alheias. Art. 89. Os inspec
tores de thesourarias quantIo enviarem re
querimentos pedindo empregos informaráõ
se estão ou não vagos. Orel. 155, 16Agosto
185ft. Requerimentos dos procurac1orcs-fis-

REQUERIMENTO

caes e arbitras para prúceder- e a Ir,taçã~

dos officio de justiça e beneficios eccle
siasticos. Ord. 179, 1.4 Outubro 185ft. A
expedição dl)S titulo de nomeação de re
quer,:nles dos auditorios compele excLusi
vamrnte aos presidentes das relaçõe', e só
~os .i uizes ele 1" instancia onde os não hou
VPI' com provisão que não é vilaiicia. Av.
197,:ii OutulHo 185ft. lJeclarOLl,'e que o
Decr, U58 14 Outubro p. p. s6 diz respeito
a pena ele morte, endo que em outros caso
inculllue ás parles instruir seu" rcquerimen
tos com o elocumentos que julU'uem a beLD.
:\.1'.29. 0 :22 Janeiro 1855, Approvou-se ter
uma coliectoria mullado cam, ra POI' barer
defirido requel'imeolo de licença com co
nhecimenlo de imposto em sello. Ord. 62,
U Fevel'eira 1855. RecomllleoC!oll-se ob
serl'ancia da ordens a respeito de requeri
mentos de officiaes e praças que subirem á
secrelaria de estado. Circo 71. 19 Fevereiro
1855. Requerimentos de empregados de fa
l.end~ das provincias para licença devem ser
informado pelos inspectorei' das thesoura
rias e presidentes. Av. 89, 9 Março 1855.
Pelos requerimentos quaesquel' em autos
quanlo deveráõ cobrar os advo~ados. Decr.
Reg. 1569, 3 Março 1.855, art. 68. Reque
rimento de praças para entrega de sens pra
zos de lerras como serão instrui dos. Circo
91,10 Marco 1855. A nomeacão do cnrador
fiscal não j'mpecle :I qualquel: credor de re
querer ou promover o que fôr :I bem da mas
sa fallida; é l:lmbem licito ao promotor pu.
Llico intervir, requerer e promover no juizo
commercial Lodos os actos do processo de
pois d:l aberlura até á qualificação da que
bra e pronuncia e qnando. Decr. Reg.
1597, 1 Maio 1855, art. 68. Conservou-se
alé medida legislativa pratica de só admit
tir-se o solicilador dos residuos a reqnerer e
promovcr cau as da provedoria de accordo
e em nomedo procurador-fiscal. Av. 131,20
Maio 1855. Requerimento ti directoria da
Companhia Refonnad01'a pelos accionistas
da mesma para assembléa geral. Decr.
Esl. 1620, 20 Junho 1855, art. 10, 20.
Colleclor tem o direito de assistir aos actos
de arrecadação etc. dos bens de defunto
para requerer o que convier á expedição dos
imentarios; e o direito salvo para requerer

69"
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assistentes do ajudant -naneral c coml11an
dantes de armas. Decr. Re~. 1881, 31 Ja
neiro 1857, ad. 31. Requerer a bem da
fazencla publica fora rias c"pitfles onde resi
dem os jJrocllrad.lJJ'es fiscues incumbe aos
colJectol'es, Av. 82, 4 Março 1857. Sobre
lodus os requerimentos de individuus mi
litares informal'<lõ os assistentes do aju
dante-~eileral. Av. Instr. 93, 14 Março
1857, art. 14. O que se deve praticar na
a presentação de requerimen tos ou represen·
tações que se lenbão ele diJ'igir ii secretaria
da mnrinha. Av. 1M, Ô Abril 1857. Circo
22 Abril 1857 (J01'll 30). Av. 2 ele Maio
1857. (Jorn. 32~. Requerimentos ele partes
na directoria geral de ...~ndas do thesouro.
-Vid. Orel. Ref!. 151, 22 Ahril i857. art.
5°, § 5.' Requerimenlos (J11 reclamações de
individnos do corpo poJieiôil da cô,'te serão
dirigidos por iutel'lIledio e com informação
dos suppriorcs. Decr. nego :W81, 16 Ja
neiro 1858, art. 129. Por proprio dever,
independente de re1lnerimentll de partes, é
o que significa a eXjJressão ex-olficio.-Vid.
Av. 183, 5 Junho 1858. Requerimento pe·
dindo licença para cúrtes de madeira não
devem a~ Cilmaras despachar ou decidir sem
recurso ao govel'Oo. Av. 12 Agosto 1858
(J01'll. 26.&). Nas pretenções de empregos
de fa1ellda devl'm, aotes de subir ao gover
110, informal' e como O' respectivos chefes.
!\v. 20 Outubro 1858 (forll. :317). A reque
rimento de pade podem e em que caso ser
pelo consell.J.o de estado onnulladus as deci
sões do tdbunal do thesouro em materia
contenciosa. Decr. 2M3. 29 Janeiro 1859,
art. 28 (Jont. 32).

REQUISIÇÃO: todos os pedidos ou requlslçoes
dos cueCes remeltião-se aos4 commandantes
das armas das provincias e com informações
destes erão enviados aos presidentes para
expedirelll as 01 dens para as enLregas ou
rt:qnisita-Ias ao governo. - Vid. 14 Março
1 '12. (Hepel·l. Clmh. Mal. Requisição.)
Vid. Av. 14 Março .1812 (CoU. lVub.) Expe
diynu uu execuçflO de requisiçno illegal
COUlO serà punida; quaes são illegaes;
não curnprimt;nto dasll'gaes como e quando
é punivel. - Vid. Ordens, Cod. Çrim., art.
1l.í2, ele. Guardas naciooaes q oe resistirem

e repre enlar contra o curador numeado e
::.té sua demil>ào e quando. Av. 2.&6, 28Agos
to 1 55. Requerimenlos de credores das ex
linclas caixas dllh corpos apresentados às
Ihe~llllrarias mandou-se remeller á conta
dnria geral de guerr!l. Ord. 29á, 50utu
hro ftl55. neguerer ao governo l' autorida
des 11 hem da companhia dramalicél 00

Ihpillrn de S. Francisco da côrle p6de um
direclor. Decl', E~t. 1667, 6 Novembro
1Só5, ;t1't. 14, S 5. Em obsel'Vaoria da Res.
31 OUlubro mandou-se que a njn~uelJJ se
Ctlotc maior antiguidade de pnlça, sem pre
ccder rl'querimento de parte e despitcho do
guverno. Av. 342, 7 Novembro 1855. Man
dou-se costigar i:l arbitrio soldadu rIo exer
cito que dirigira requerimentu ,10 governo
em cunhrcimt'nto de seus cheft's. Av. 6

Fevereiro 1856 (JOl'l1. ái). Requerimentos
dt' parle,s ni! cootadol'ia gt'ral da mariuha.
-Vid. Decr. :1739, 26 Marco 1856. art. 5,
§ .&: 11, § 6: 13, § 4.. Requel'imentos
para certidão depois de despachados pelos
impeclorcs de thesourarias que tramites
sef!.uellJ, Urdo 172, 12 Maio 1856. Rt'que
rimentll instruindo réplica é sujeito a sello.
Ord. 178, 14 Maio f856. Requerimento de
parte é necessario para se poderem liquidflr
dividfls de exercicios findos. Ord. 20ll, 2 Ju·
nuo 1856. Requerimentos de partes nas
intendeneias de marinl1a,-Vid. Decr. Reg.
1769,1.6 Junho 1856, i:Irt. 11, § 11 : 16, §
2: 58. 75, 76. Não se entref\ão ás partes os
requeriment(ls e reclamações em que se li
verem lançado iuformações ou d spachos.
Ord. 233, 27 Jllnho 1856. Petições e docu
mentos relativos devem lIcompanbal' os re
cursos interpostos das Ihesourarills para o
lbesoul'o, aliás LIão se conhecerilõ. Ord.
2M. 27 Junho 1856. O requerimento pe
dindo certidão da liquidação de uma divida
não interrompe a prescripç;lO. Ord. 237,
3 Julho 1856. Como devem as thesourarias
cumprir de8pachoslJue os presidentes de pro
vincifi lançarem em requerimeulos. -- Vid.
Ond. 52!)\), ~8 Julho 1856. Nos rf'C!lJi'l'imentos ..
elc., quanto aus lratan~enlos dc\idoô ás pl'S
soa' " quem fôrem diri:.ido; m .. nduu-se ob
servar a lei na secretaria da falenda. Av. 24
Novembro ·1856 (Jom. 33ltj. Requerimentos
J.c mililare como serão processaci{)s pejas
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ás requisições ]egaes como serão punidos.
Lei 1.8 Agoslo 1.831., art. 5. Lei 602,19 Se
lembro 1.850, art. 5: commandanles de
guarda nacional e quaes 'lHe deixarem de
apresenlar-se ás requisições dos magistra
dlls ou ou lros 1'unccionarios, ou q ue obrarem
sem requisição 1'6ra dos casos prescriplos na
lei COlUro serüo punidus. Lei 18 Ago.to cit.,
al'I. 88. Lei 602 cit., arl. 99, § 3, h. Au
xilio de ~ué\I'da nacional á requisição judi
ciaria.- Vid. Auxilio. Av. 7 Janeiro 1832.
Requisição p de o JUIz supel-ior fazer do in
ferior de todus os esclarecimenlos que pro
vem a legalidade de-prisão de alguem a
bem do qua I se peça habcas-co!']JUs. - Vid.
liabeas-t:01"pus. Clld. du Pro., art. 355.
Requisições du lribunal do commercio da
capilal do imperio a bem da p.sladislica an
nual do cOlllmercio, agricultura, industria
e navegação. Cod. Cum., TIt. n., art. 9.
Sobre requisiçõe -. - Vid. Tral. com ru
v;uay 12 OUlubro 1 51, al'I. ti (Dia!'. 8857).
Requisiçf10 de um padre pura exercer func
ções de vigario collado feila I ela camara mu
nir:ipal ao presidente da provincia. Av. 39,
24 Janeiro 1855. Camaras Ulu"Qicipaes não
podem requisilar força para execular suas
deliberações. Av. 10'1, 28 Março 1855. De
clarou-se como devem as auluridades civis
req uisi tal' os offir.iaes presus ri sua ordem em
foda lezas e quarteis, e (lUJO prncederáõ as
mililares. A.v. 191 17 Julho 1855. Decla
rou-se dever sel' mantido como regra o ar
bilrio de mandar que a força de que care
cem os delegados e ubdelegados.seja requi
sitada por intermedio do chefe de policia,
exceptuados os casos urgentes. Av. 230,20
Agoslo 1855 Declarou-se que o procedi
mento autoei auo pelo art. 19 Reg. 27 JI.\
nho 1 45, é applicavel aos rUDccionarios
mencionados quando se não prestarem ás
I'equisições ftlilas. Av. 246,28 Agosto 11:>55.
Os mililares cm cedas cil'cumslaocias po
dem ~cr presos pelas autoridades civis in
depeudenle de requisição. Av. 275, 22 Se
lelllbro 11:>55. Av 1.4 dito (Jorn. 265). Provo
4 Ouluuro 185ó (Jorll. 297). Requisições
quaes se fariio para proceder-se no conse
I~(l de. i!ll] uil'ição de cOll1p~rlamenlode ofli·
clal l,l'llhlar conforme a LeI 260,1. 0 Dezem
bro 18li1. Circo Reg. 285, 29 Selembro

1855, arl. 5, 6. De todas as requisições mi
litares accordou-se fossem isenlos os uhditos
J)rasileirus e da Confederaçãu Argentina.
Tral. ~9 Abril 1856, arL S, lIJaodado obser
vado pelo Decr. 1':81,1lJ Junho 1856. Idem
com o P,araguay TraL 8 Abril 1856, é\l't. iO,
mandado observar pel,) Decr. 17 2, 14 Ju
lho 1856. Requisições quaes poderá fazer
para provimento malerial a intl'ndeocia de
marinha ela côrle. Decr. Re~. 1709,16 Ju
nho 1856, arl. 2. § 4. Requisiç;\l' dos ins
pectores geraes de dislriclu lIlililnres e
especiaes de corpos e c mpa1lbia , ao aju
dante general do exercito. Decr. 1881, 31
Janeiro 1857, art, 37. Requisição de prisão
de exacto r de fazenda ti auloridade judiciaria.
Av. 16 Fevereiro 1857 (Jom. 65). Requisiçãu
de f'lrça militar pelo deputado do quarlel
meslre general. - Vid. Dec\'. R ~. 2038 ,25
Novemuro 1857, art. 9, 8: 10. Requisição
de força pelo promotor publico ao "hefe de
policia. Av. 18 Junho 1858 (Jom, '116).

REQUI nOde identidade decousa, cau a e pessoa
regulado pelo direito civil é nece sario nas
excepções de litis pendencia e cousa julgada
para procederem. Decr. 737,25 Novernbro
1 50, art. 92.

RESÁCA justifica rerlurção de parlidd de bar
cas de vapor enlre a côrte, . Oomingos e
Niclheroy, da companhia I'espectiva. Decr.
Cond. 1737,19 Março 1856, art. 10.

RESALv'A: Av. 9 Maio i8to. (Repert. Cunft. Mat.
Resalva.) Resalva contra responsabilida de
futura de soclo de sociedaoe c .mmercial
dissolvida. Cod. Comm. art. 3á3: de letras
perdidas menciona-se nas segundas que e
passarem, art. 365: protesto de inavega
bilidade para resalva do capitão, nrt. 614.
])e praças da marinhagem ele ..Tuerra com
guia de desembarque. Av. ln tI'. 190. 28
Outuhro t85ú, S 4. Decr. 1lt66, 25 Outu
h "O 185á, art. 5.

RESAQlJE. - -ido Let,·us. Decr. 1. o :!8_ Março
182/. Quando ter~ lu<>a.r e C') 1)1 II. Cod.
Com. arl. 383, § 1; 385,415,418, li21.
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RESCISÃO de conlraclo commercial, como e
quando haverá 1uo-a1'. Cod. Comm., art.
20ft: quando se presume que o vendedor
consentio na recisão de venda, art. 212: por
lesão não tem lugar nas compras e vendas en·
tre commercianles, salvo provando-se erro,
fraude ou simulação, art. 220. Decr. 737,
25 Novembro 1850, art. 685: rescisão de
socidade mercantil quando ba lugar, art.
289: rescisão do contracto podem deman
dar e em que circumstancias os individuos
de tripolação mal lratados pelo capitão ou a
quem este houver faltado com o suslento,
art. 557: rescisão do conlracto de frelamento
em que caso e como haverá lugar, art. 574,
61ft: do contracto de seguro, art. 678. Decr.
737, 25 Novembro 1850, art. 685: de
actos de commer'ciante fallido alienativos
e outros e quaes quando ha lu~ar, art.
828. Decr. 737, 25 Novembro 1850, art.
13, 685, 694: do contracto com passaO'eiro
quandC:l, art. 631 : do contracto de risco, art.
642: de concordata, arl. 8á8: nullidade re
hliva, dependente de rescisão, CSlél sujeita
a regras do art. 686: S2. Decr. 737, 25 No
vembro 1850, art. 687: só as dependentes
de recisão e relalivas, podem ser ratificadas,
art. 688. Denegou-se I} porque rescisão de
contracto para importação de Chios. Av. 153
25 Abril 1856. Rescisão do contracto enlre
colonos e fazendeiros eLD que caso pôde ter
lugar. Av. Reg. 340, 26 Setembro 1857,
art. 27,28 e 35.-Vid. Lei 1013,11 Outubro
1837, art.10, 11. Rescisão do contracto com
o governo e parlicular, para explorar e la
vrar minas de mineraes differenles no Ceará.
Decr. Cond. 1982, 3 Outubro 1857, 2. a Do
contracto da estrada de ferro entre a barra'
do rio Camoci e a cidade da Granja no
Ceará, e a de Ipú. Decr. Cond. 1983, 3
Outubro 1857, art. 9.·, 10.· De contracto
para construcção de cães desde a praça da
Gloria alé á lravessa dos Carmelitas. Decr.
Cond. 2062, 23 Dezembro 1857, 4. a Do
contracto para navegação a vapor entre o
Rio de Janeiro e Espirito Santo, e escalas.
Decr. Cond. 2063, 23 Dezembro 1857, 4. a

Do para naveo-ação a vapor no Jequiünlw
nha, etc. Decr. Cond. 2242, 1 Setembro
1858; 1.",21.' Do para estabelecimentos de
colonos no Pari. Decr. Term. 2254,25 Se-

lembro 1 58. Ú." Das que lóes que versa
rem sobre rescisão, etc., das fianças e c 00

tractos celebrados com a administl'acão da
fazenda tendo por objecto qllaesqu~r ren
das, obra" ou serviços publicos a cargo da
mesma conhece exclusivamente o ministro
da fazenda. Decr. 23h3, 29 Janeir'o 1859,
arl. 1.0, § 2: sobre elles c')osuita o h'ibu
nal do thesonro, art. 5, li, ·(Jom. 32).

RESCRIPTOS da Santa Sé Apustnlic'l.: um oã o
te ve placet por considerar-se e porque oh e
subrepticiamenle alcançado. - Vid. Res. 26
Dezembro 1809. (CoU. Nab.j Seu placet. 
Vid. Const., arL. 182 § 1ú. Para serem
admiltidos a despacho exi~io-se que as pat'
tes apresenta sem a. licença obtida para im
petra-Ios. POI'L 2,5 No\"embl'o 1827 (CoU,
Nab.), Sua guard.l. Reg. :U:2 Janeiro 1838,
:lrt..&. S8,9.. 10. Graças concedidas pelo In
temuocio juJgárão-se necessitando e porque
placet, comquaolo concedida por simples
recripto. Ar. H Fevereiro 1 57 (Jom. (9).
Vid. Batlas.

RESEGURO. - Vid. Cod. Comm., art. 677 S 6,
683, 687.

RE8ENTIMEN10: na corre,poodencia oJiicial
deve o empregado publico dar o, esclareci
mentos pedidos, usando de linguaU'cm co
medida, urbana e respeitosa, afim de evi
tai' resentimentos. Av. 31 Janeiro 1857.
(J01"l1. 37).

RESERVA. - Vid. Rese1·vaclos.

RESERVADOS: os contracto tratados por corres
pondencia epistolar I'eputão-se concluidos
e obrigatorios, desde que o que receber a
proposição expedir resposta aceitando a pro
posta sem reserva. Cad. Comm., art. 127 :
reserva de quota em caixa a credor de fal
lido. - Vid. art. 888. Informações reser
vadas, semestraes devem os inspectores de
thesouraria dar ao thesouro da idoneidade,
assiduidade e compol'tameoto dos empre
gados. Decr. 870, 22 Novembro 1851.
art. 51. Circo 31 Agosto 1858 (JOl'n. 280).



RE GATE

( 551 )

RE~IDEl eH.

Correspúndeocia reservaJa o conselho lls
cal da associacão colonial do Rio _ ovo. Decr.
Est. 1566, 2ft Fevereiro j 855, art. 9, § 8 ~
14, 19 § 2, 3. Segredo .ícerca dos reserva
do~ é vl'denado aos mpreoados da directo
ria geral das rendas no lhesouro. Ord. Rej!;.
151 :22 Abril 18õ7,3rt. 28. Na secretaria
do ne!!;ocios da j usliça os negocio perten
cem ,í 't'cção cenlral quando o ministro 05

commetler ao director p,eral. Decr. 2350, 5
Fevereiro 1 ~59, art. 3, 7 (Jom. !l5). Idem
na dos eslrangeiros. Decr. 235 , '19 Feve
reiro 1.859, art. Õ 10: 16 8 (Jom. 52).
E oa lla mariuba. Decr. 2359, 19 Fevereiro
1 59, arl. 3. Õ (J01"l1. 5lt).

RESGATE de apli.l'os: sobre e11e convencionou-se
com Al'~el. Conv. 6 JullJo 18'10 (B. Carn.
Add. Ln) Sobre indemoisação de embarca
ção que slanelo fazendo re gale no porlo de
Ajudá fôra apri-iooaJa.- ido Res. 22Se
lembro 1.817 (Colt. Nab.) Resgate de gado
relido no curral da agencia oa côrle como
se podefú veri ficar.- Vid. Canles. Reg. em
Ord. õ', 2 Março 183 ,art. 12. Resgale de
lelra proveniente de empreslimo sobre pe
nhor no banco Commercial do Maranhão.
Decr. Est. 597 2!J Marco 18!J9, art. 19. r o
Banco do Bra iI. D. Est: 801, 2 Julho 1851,
art. 67 í. No Cowm reia) do Pará. Decr.
Est. 1105, 5 Jaueiro 1853, ilft. 19. No de De
posilo , De contos e Emissão na côrte. Decr.
Estat. 1223, 31 Ag;oslo '1853. art. 26. 1 os
filiaes do Banco do'" Brasil na Bahia, Recife,

. Luiz dlll Maranhão (Decr. Est. 2035, 25
ovembro 1 5í, ar!. 13 § 7.) e Pará. Decr.

i.', 22 Fevereiro 1855, art. 13. Decr. 2.° e
art. cit. Decr. 3.° e art. cil. Decr. Ú. O e ar!.
cit., e em S. Pedro do Sul. Decr. 5.° e art.
cit. (Oecr. Est. :..005, 2& Outubro 1 '57,
art. 71 Sí): e em S. Paulo. Decr. 6.' cit.,
art. U, approvados por Decr. 1580. 21
Marco 1855: em no de Minas-Gel'ae'. DecI'.
Prof 1ú90, 20 Dezembro 185ft, art. ilJ. Na
Caixa Commercia) da Bahia. Decr. Es1.1753.
26 Abril 1856 , art. 26. Por conhecimentos
e l'esgatào os recibos provisorios de carga

e quando. Cod. Com., art. 578: resgate de
navio e fazendas roubadas por piratas ou
aprisionada por inimigos, delermina pag:i:
mento do frete até o lu Jai" da preza e quando

por inteiro, art. G:t.2: todo o ajusle com
aprezadores no alto' mar para resgatai' a
cousa -egura é .nullo, salvo aulorisação na
apolice, ar!. 7'27: é avaria grossa ludo o que
e da ao inimigo, corsario ou pirata a titulo

de resoate do navio e fazenda - conjunta ou
separadamente, art. 76.4. Os titulas de divida
passiva conlrabida alé fios de 1826 e inscripta
3té 1.° Janeiro 18.43, podem ser resgatados
com apolices e como. Ord. 228; DDezembro
1850. Resga le de concessão de caminho de
ferro que partindo da côrte termine em pouto
de Minas e S. Paulo, púde o governo e como
celebrar. Res. 6.&1, 26 Junho 1852. art. '1
§ 13. Idem como enlre a cidade do Recife e
a povoação A~lla-Prela em Pernambuco.
Decr. Cond. 1030, í Agosto 1852; 25.' Decr.
1245,13 Oulubro 1853, art. :l6l)ecr. :l2!J6.
13 dito art. 11. Resgate do privilegio de
na vegação do Amazonas foi o gO\'erno auto
risado para fazer e como com a companhia.
Re .726,3 Oulobro 18ó3. Resgate da estrada
de ferro da cidade de S. Salvador ao rio de
S. Francisco na Bahia. Decr. Cond.1299, 19
Dezembro 1853. art. 28, 32. Resgatede con
ces-ão do caminho de ferro do porto de Ta
mandaré ao rio Una em Pernambuco, pelo
g vemo quando como podera verificar-se.
Decr. Cond. 1980,28 Selembro 1857.20."
Da do camioho de ferro entre a harra do rio
Camoci e a cidarie da Granja no Ceará á do
lpú. Decr. Cond. 1983, 3 Outubro 1857,
28. a Resga te de acções de sociedade de edi
Licação de thealro em Porto-Alegre pelo go
verno províncial. Decr. Est. 2218, 11 Agosto
1858, art. Ú.

RESG ARDO de Monlevidéo: para seu com
mandanle mandou-se propor pessoa nas
cjrcumstancias do art. o da incorporação
da província Cisplalina ao Imperio. Porto
4. Março 1825 (CoU. Nab.).

RESIDEI CIA de ubditos porluguezes e hrilanni
cos accordou-se e como nos lerrilorios Con
traclantes. Trato 2', 19 F vereiro 1810, art.
2", 7. ü Francezes, 6 Julho 1826, art. 11.
:Hrasileiros e inglezf:s, 1í Agosto 1 27, art.
10. Au triacos 29 Novembro 18:27, art. 2.°
Americanos do Norte. 12'Dezcmbro 1828,



( 552 )

RESIl)t~[ elA

arlo ~.o Dus Pai7.es Baixos. 20 Oeremhro
1828, art. 2.° Portugue7.es, 10 Maio 1836,
art. 8.' Arp;eolinús, Trat. 29 Abril 1,"'56, <lrt.
Cio, 8°, publica no por Decr. 1í81, 1lJ .Tulho
1856. Para~u;lYoS, Tral. 8 Abril 'J856,
art. 3°, publicado por Decr. 1í82, 1h .rulho
1 56. Otlomanos, TraI. 10 Ahril 1858,
ad. 3, publicado por Decr. 2268, 20utu
hro 1858. - Resirlencias de officiaes J(~ or
denanças e de milici[ls. Res. 9 Julhll 1.810
(apenas cit. no Hlpe?"!. CanIl. JIilat. ResiJlil1cia
71.2). Nosautosder sidencia podião osofIen
dido pelos juizes legalmente prorluzir suas
qu~'ixa e intimar as <lcções 'lue por r!il'eito
lhes ClJlllpdísõem.-Virl. C. Reg. 5 Janl;'iro
1811 (CoU. Nab.). Bachareis e des("llhar
fpdores nomeados mandou-se pnlrar em
'xercicio com ;, clausula de aprcJllJplarem
as. uas residencias etl'., dentro de nlll anoo.
Decr.1°, 22 Oulubro 1818 (Coll. ciL). Resi
dencia manrlou·se ouvidor de M<lttü-Grosso
lirar e como do sell é1otecess\J1'. Provo 6
Julho 1822 (Coa. cit.). Dispensa de rt::>i-

d !lcia a ecc!esiasticos. - Vid. Bell4icios.
Provo 3". 12 Dezembro 1822. Residencia
de pOI'tu~uezes chegados ao Brasil ,\ que
condições foi suumellidll. - Vid. Cidadãos.
Decr. 1lt Jalleiro 1823 etc. Residencia de
spis anDOS era npcessul'ia para ser-Se ",leito
con~elheiro de fiovernn (lI' proviocill. L. 20
UutublO 1823. ado 11. Residencia Ou dis
tricto eleiloral 011 no lmperio não é neces
saria ao cidadão br.asileiro para ser eleito
deputado á assembléa geral ou senador.
Con t. a rt. 96. Iostr. 26 Março 1-82lt, cap.
9°, § 5.°; Lei 387, 19 Agosto 18h6, ad. 124.
Nas residencias dos juizes se mandou muito
notar a falta de execução da cobrança de
dizimas de cbancellaria. - Vid. Chanceltm,ia.
pJ'l)v. 2", 19 Dezembro 1825. Residencia
consentio-se na côrte a individuos naturaes
e subditos das provincias do Rio da Prata,
com qllem o Imperio estava em ~l1erra, e
sob que condiçõe~. Port. 26 Janeiro 1826
(CoU. JVllb.). Ileclal'uCI-se que o Decr. 12

ovembro 1821 mandado observar pl'la
Lei 20 Outubro 182,) comprehendia a.: d(~

vassas geraes das residencia~ tios magi.-lra
dlls. Res. 11 SetembrCl 1826. Aos juizes
crrmioae attribuio-se di~pl'nsar de rc iden
cia por legitimo impedimento os rl~US e
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accusadores que pprante elle. lili~arem. Lei
22 Setembro 1828, é1rt. 2°, S 3.° lh:cr. 18
Março 183í revogo Decr. :2.~ 5 'te1lJhro dito.
Residencia !lll Brasil deve t,'r para er acei·
to O editor, :.utor de escriptos imprp,.sos e o
impressor. Cod. Crim., arl. íO, § 1°, 2°, /'.0
-Vid. Decr. 18 Março 1i'l37 al'l. 6°, 7°,
infra. Prúvisões para residellcia elll andien
cia a que novos e velhos direi tcs crflO sujeitas.
Vid. Novos dc. Decr. T<ob .25 Janeiro 1832.
-Residcncia o I) qnal'teil'ão dt've ler o res
pt~ctivo inspector, - Vit!o CrIdo Proe .. art.
16 (Reg. 120, 31 .Janeiro '18[12 , al'l. 43):
no municipio os antigo" j'lizes municipaes.
Árl. 33: residenci .. da fC"telllunha criminal.
- "id. Cod. cit., ad. 86; Re~. 120 cit.. art.
294,295, 296; Av. form. :23 Mal'ço 1 '55,
§§ 14, 15 (J01·71. 85): do réo crime. Cod.
ciL, art. 98, § l; Rf'g. 120 cit., arl. 389:
ignorando-se a l't!~iclcncia do deonnciado
ou contra quem houve <Ju iX<l. ano", eJJe
ouvido para fllrlüflÇão da culpa: Iogar em
que residir o réo é tambem districto da
culpa. Cod. Proc., art. 160, § 3.°; Reg.
120 cit., llrt. úOO: l'éo de liberdade de
imprensa podia ser processado no distrieto
da culpa, ·ou no do domicilio, ou no da
residencia e domicilio. Decr. l' Marco
1837, art. 1° e § 2°: residellcia no Bra~il
deve ter o responsa rei para ser aceit •
arts. 6°, íO, revogo Decr. 24 Sl:lembro
1837. Residencia nas cidades t· villa~ c"h~

çns do termo ou mui proximamente devem
ter os delegados de policia. Reg. 120, 31
,Janeiro 18h2, art. 26: I os ~ubdelegados
nos districtos de paz. Art. 27: titulos de
residencia dos estrangeiros. Reg. 120 cil..
art. 94 a 110: substituido por Decr. 1531,
10 Janeiro 1855, 3rt. 1.0: jurados devem
morar nos districtos dos delegados. Reg.
120 cit., 3rt. 225. Residencia de um fIleI
pelo menos na parochia devem ter os elei
lore.: cidadãos br;lsiI~irns e estrangeiros na
turalisados. Lei 387, 19 Agosto 1-81.6, art.
:1.7. Morada no districto devem ter os ju;zes
de paz. Art. 99; Av. 85, 2.&.Jlllho 18lt8.
Vereador não póde ser o que nito tiver resi-.
dcncia de dous annos no termo. visto O art.
98, L. 387 cit. Av. ~5 cit. Cidaclão juiz de
paz que tiver mudado sua residencia para
()utra villa onde intP.l'in'lmente exercer car-
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go de vig:IJ'ío encommendado, pel'den o de
juiz de paz. Av. 99, 25 Ago~lo 18li3, § 1. °
Residencia do correlO!'. Det'r. Rl'~, 6lI8, 10
Novp.nilJI'o 1849, arl. 1°, § 2°: 4°, §2°: Cot!.
Com., arl. 38: lilulo de rc~siden("ia do mes
mo. :\ d. 39, § 2°: o mesmo pa ra agell i.f'S

d,l leilão. Cod. cil., arl. 6 '. Na casa de
residcncia do sacado Oll aceil<lnle deVê ser
lhe a lelra npresPlIlada I ara aceile Oll pa~a

IIlt'I)Lo. Cad. cil., art.. '1.74. H sidco("ia uo
rpsacado. (od.ciL. art. -120. ResiJencia (lo
den'dO!' de mel'c:ldorias fiaJ<ls, 11<l provincia
do credor ou em !Ilra, ou fóra do Imperia.
Cllmo inOuc na pl'cscripçf'tl. (ou. ii, :'1'1.
(I li ti. Residcncia uel'elll r' LcslellJUnlws
conllllel'ciat's decl:ll'ar 110 sell depoimento.
DR 'I', í37, 25 Novembro 1850. af't.17ü. Os
bispos podem conceder :lllS paro hos e, CIlS

coatijllLol'cs lic 'nça 011 Jisp.~nsa de rcsiden
l:ia por lempo limi!ado, mas ~h'lll cl\nf)rua,
lJlIC poderá reqtll"'('l'-:'ll Ú cOlllpclpnLe aul(l
ridad ... Av. 17 J:ln"iro 18:)1. Os e>cril':1es
do' jui:r.es de paz poLlem faz"r' e :,ppr(lVal'
lcslamenlos I\OS sens dislrictos. ainoa CJ',IC

Os leslndorcs lcnhão nhi LCII1[1Orarinmenle
slIa residencia. Av. 31 Jan iro 1851. Siio
consiuerados em commi,;sllo ncliva os cirur
~iões do corpo de s'lllde por c1c'lóClllll'11l0
em corpos .ell) residencia (ixn, Dccr. Heg.
763, 22 Fevereiro 1851, ar!., ;r. Rcsidencia
de aceitante ou pa~ador deve seI' indicada e
porguG nas lelras cuja cobrança fór encar
rcgada no banco do Bra iI. Decl'. Esl. 801,
2 Julho 1851, 31'1. 72, § 1.0 Se nem IlIn
dos conlrahenLes I'esidir no lugar da silua
ção da COllS[I compr<ld<l. onde se pagal'ií a
SilO. Av. 2l9, 26 A~oslo 1851. Lugal' de
mOI'aua do doenLe devedõ os boli nri0s
escreveI' nos envolLorios. Decl'. Reg. 828,
29 SelellJuro 1tJ51, art. 4lJ. Como I'I'0CI~

deráõ os coosules eSlrangeiros u respeilo
dos hens de seu concidadãos que fallecerem
na residenciu em que se acharem no Impe
rio. Decr. 855, 8 Novemuro .1.851, art. ()O,

7,24: a primeira aulul'idiJde jllc1.ici<ll·ia quo
residir no lerlUo gU:lrcLurá os urchivos, do
cumenlos e corresponden ia no caso ue pri.
sào ou expulsão dos dilo consules. Art.
19, 23. Titulo ou aLlcslado de resic1encia
devem apresentar os indivicluos que pI'eten
derem ser inlcrpl'eles elo commercio. Decr.

LV
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n..~. 863, 17 Novembro 1851, art, 6° e §
3,0 Proprietarios armadores residenles no
logal' em que esliver o lI'irunal do commer
cio. ou n50 corno serão citados no processo
rl.: imposição de mulla de que trala o ar!.
lJü3 (lo Cod. Com. Decr. 879, 2p Novembro
1851, a d. 2.° No caso de duvida sobl'e exac
tid:io da residencia allegada para volanle na
eleição ele juiz de paz á mesa parocbial com
pl:'te Cllnhecer da mesma. Av. 9 Outubro 1852
(Dill/·. 91ft1), Ailestados de freyuencia pas
sados pelo bispo ;1 parochos, ainda quando
COlll rl':sidencia em municipio diverso do da
sua dllvell1 os inspeclores da lhesouraria
nccil;)r. Ord. 243, 25 OUlubro 1852. Sem
licença do governo uno podem os ulTiciaes
rel'OI'mados mudar de residpncia. Av. 30
Junho 1853 (Dim·. 196). Residencia do
depositador menciona- e nos reciuos que
passar ao banco do Bra 'iI. D'cr. Esl. 1223,
31 Agoslo 1853, art. 14.: a Ord. 110 de 16
Abril 18/,8 não comprebende e porque as
licenças de re'iclencia de henellcioseempre
gos ecclesiaslicos. Av. 22 Dezembro 1853
(Dia,'. 351.,360). Ord. Aa, 10 Janeiro 185lJ.
Cirurgiões empregados em hospítaes e en
fermarias miliLares devem perceber as van
La~ells de com missão de residencia. Circo
25", 30 Janeiro 185lJ, § 2. Mandou-se ad
miLLir como vereador cidadão qualificndo
1'0Lanle e qne havia sido excluído da quali
ftcaçiio de jurado de sua anlerior residencia
pOr' lê-la mudado para aquelle logar. Av.
58, 22 Fevereiro 185/,. Regidencia nos lu
p;nres das e'Lações que fôrem designados
ueve ler o gel'P,IlLe ela companhia União
Thel'csopolilll/, Decr. Est. 14M. 25 Outu
bro 185lJ, art. 20, § 3. Residencia do
deposilador menciona-se nos recibos que
pnssur ri caixa filiai do Banco do Brasil em
Olll'o-PreLo. Decr. Proj. EsI. 1490, 20 De
zembl'o 1854, art. 11: li caixa filial do
!3[111CO do Brasil na Babia. Est. 1°,22 Fe
vcreiro 1855, arL. 10. Recif. Esl. 2° da
mesma uala, arl. 10 (Decr. Est. 2021, 11
NOl'ellJbro 1~57, ad. 19). Mal!anbão. Est.
3°, idem al'l. 10 (ai ler. por De'cr. Est. 2035,
25 I ovembro 1857). Para. EsL. 4.0 ido ar!.
10. S. Pedro do Sul. Est. 5°, ido art. 10.
(Decr. Esl. 2005, 2!c Onlubro 1857, art.
75). S. Paulo, Est. 6°, ido art.. 11,

70
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flppr. por Decr. '1580, 21 Março 1.855.
Residencia do eslrangeiro no fmperio
a que medidas é sujeil<l. Decr. 1531, 10
Janeiro 1855, art,1, 3, 10,13. Hesidencia
do director da companhia A.ssociação Colo
Tlia! do Rio-iVot'o. Decr. Est. 1566, 2á li' 
vereiro 1855. art. 5. Besidencia declaro-se
nas relações de recrutas elc. para a arma
d;).- Vid. DecI·. Inslr. 1591,14 Abril 1855,
art. 35. Residencia do director da compa
nhia União Campista e Fidelisla. - Vid. Dec.
Est. 162á. 21 ,Julho 1855, arl:H. Ao direc
lor do hospital militaI' na c<l!'tc mandou-se
abonar fort'agens para cnl'<:dgbduras POI' náo
ter casa de residencia. Av. 277, 25 Sei em·
bro 1855. Besidencia do pai, lutor, ou cu
rador de nlumnos das scolns publicas de
inslrncçiIo primaria na côr\.e. - Virl. A\'.
Regim. 317, 20 Oulu]lrO 1855. ad. 11.
Prohi!li,' qne residão c eslahelcç50 Cllsa no
aldeamenlo Imperial ApllOosino ollúeceria
pessoas a ene estranhns. A\'. 14°,7 ,Taneil'o
J856, Residencia do commandall\.· da COlll

nia mililar em Matto-Grosso. - Vid. Decr.
Instr.175ú.. 26 Abril 1.856, arl.ll. As mesas
das assem1Jléas parochiaes não podem deixa I'
de r ceher nolas dadas a cidadão Cjnaliri
cado, embora lhes consle que nJLulassc da
parochia a Sua residencia. Av. 297,11 Selem·
bro 1856. Sua residencia deve o ns'islenle
do ajndanLc-g;encI'al commllnicar ::10 prpsi
denledcprovillcin elc.e guarniçllO. Av.lllsll'.
9R, 1.4 Março 1857, art. 2,3. Abonos de
alugueis de casas para resid ncia de o!licia,",
dos corpos do xercilo deslacados 1:'111 cerlas
provincifls mandou-se cessaI'. Av. 31 Mar\'tl
J857 (loJ'l/. 91). Residencia SI' declara lia
'adernela ela Caixa Economica d.' Campos.
O cr. Esl. Hl20,;' A.hril1857, art. 11. Go
lel'no não tCIl! obrigaç50 de dar ,'psidl'lIcia
ás famiJins dos empreg;adlls da gnerr:J. AI'.
'13 .Tunho 1857 (101'11. 1.72). Hcsidencin do
asSislenle do ajudanle-gf!lIeral, c meno, de
:,lla familia, uno é pel'nJitlida Ilil ca'a dest'
rretar4L1 mililar. Circo II 1,8, 10 J)ezclllbru
1857. AI'. 9 JaneiL'O J ;:,8 (J01'1/. 20). Re
sidencia do direclor da compallhin A "'ricota
e indllslrial de N. Senhora do O'. Ih'CI'. E,1.
2058,1Çl De1.rmUrll 1857, nrl. 23 .. ,\' 'ama
ra municipal da l'C'sidencin do jurado j1pr
tencc nnecadar a multa por el!e in 'on'ida

que é da camara do logar da reunião do jury.
Av. 1.80, 29 Dezem hro 1857. Residencia do
accioni ta da companhia de seguros Feliz
Lemb7'allça na côrte c[uando e como é neces
:aria para que possa recehel' dividendo.~.

Decr. Esl. 2077, 16 .Janeiro 1858, :lrt. 1.9,
20. RC'sideocia de duos annos 00 Brasil é
nccessarin ao eslrangeiro para engajar-se no
corpo policial ria côrte. Decl'. Reg. 2081.
16 Jamiro 1.858. art. 3. Não deixa de seI'
vereador da cidade o individuo (,jue o era
guando o logal' se conservava villa. Av.
21.°,21. Janeil'o 1858. Residencia do!; offi
ciaes marinheiros é na côde, sillvo com li
cença. Decr. PI. 2109, 2ô Fel'ereiro 1858.
art. 9. Rp~iJellcia de colonos na coJonia
mililar ele Sanla Thercsa paI' que tempo
é nccessaria para ildquiril' propriedade
de lerr:ls etc. Decl'. Reg-. 2125, 1;~ Mar
ço 1858, arl. 26, 27, 28, 29, 31., 32,
l,2, á. () Illesmo Ila colonia militarde Santa
Anna de Parnabybn em S. Panlo. Decr.
Reg. 2'J 2ü, 2;3 Março 1858, al'l. 31 a 3á, 36,
:37, úO. E na do [tapma na mesma provin
cia. necr. Reg.2200, 26 Junho 1858, ar/' 33
a 30, 3b, 39, á2.

RI~SID OS.-Vit!. CapeLl{ls, Provedor de fazelldll
I'/C.• Juiz fll·o,.. pdor. Pl'ovedol'es de residuos
etc. niio appl'ol'aráõ conlas illll1UaeS de ir
mandarle. ol'c1ens 3" e confrarias. nl'rtl jlll.
gan\ó finJos invenlarios !-lem se lhes mosll'ar
paga dftcima dos predios como. - Vid. De
cima. Decl'. Reg. 152,16 Abril18lt2, ar1.13.
Approvon-sc deliheração de UI11 presidente
gu o esr./'iv:"1O do juiz municipal escreveria
11\15 autos qne s 1 processassem lia provedoria
de capellas e rf~sidnos. A\'. 3 Fevpreirn
1851. LilTos r imr.nlarios do juizo dos au
senlps, Iil'ros du regislro de cnpel/as e 10m·
bos, e cOlllas das administr~cões. ioslrllc
ç.i'ies al'Ulsas e CJuaesqner ou'lros papeis e
ltvros respeclil'os a vinculas P. cnpellas, li
\'l'OS elo rl'nlo. rr.gistro de le::lnmenlos e
rodicillos, \e,;lilmentos e quae guel' livros e
pap is l'eJaliros aos residuos e onlros mais
I'lc., s;in apresenlados á correição do juiz d~

dir'lilo. De r. Reg-. 834 20ulubro 1851.
:11'1. 27,§ (j a 10. 'Nos Ingares em CJ~I' ainda
lia juizC's do ri\'el não poJem os ulUnicipaes
ex ("el' cumulativnmenle O cargo de pro-
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vedores de capella c re'iduos, o qUrI\ sen
do de naLureza pril'aliva deve ser exercido
por 11m só juiz nns logdres em que haja mai
ele um jlliz do cível 011 mlltlicip .. 1. AI'. 239.
1lI Dezemhro 185.&. Ao escrivtlo c!ojllizo ele
orphãos cOlllpele I'SCI'(:VOI' em cilfHdlus e re
siduos. 1\ 1'. SU7,:23 OVCIIlbrll 1855. Re
~olvell-:e que destino devcl'ia ler quanlia
deixada em leslalllcnlo para ser auxiliado
um e. cravo lia aequisiç;I(' de sna liberdade,
<I cargtl do lcslalllcnl.eiro a quem o provedor
do residuos a deveria onLre~ar. Av. 57, 26
Jillleiru 185l5.

nESILlçÃO da compra • \lmda UJel'callLiI. Cod.
COlD., arL 21;3: da Inc<tçã lllen:anlil.
A1'1. 236: do at'rclamenlo..\rl.. 592, f)9a,
611. Do conlraclo de pa~sagcm é: bordo oe
navio. Ar!. 630.

RESINA de pillH cLll/nIJm. - Vid . .Jl(l.dci1'lls. AI'.
27 Maio 1800. Conlrabando de guerra.
Vid. COlllnrbf/lIdo. Tnll. 17 Abo~lo 1827
arl. 15.

RESISTE CI:\ feila iÍs ordenanças declarou·se por
que auLoridade dereria ser julgada coofor
JUb (l Ah'. 20 DC7,em I,ru t í \. Res. enl A .
2 Dezembro 1815 (CoU. /)(/n.). Os plJisallos
que resistissem ;lOS oJIiciaes dI! ordenanças
UlI lropa de lillha er;lO julgadlls tlU foro civil
criminal e não nu rlho mililar cJero;.;adns
os AlI'. 20 Dcz.elllbro 17SLJ c :10 Af\ostn
1790. A\v. Re~. 1°.21 Fevt'ruirn L81ô. ad,
30, ~ 2 (CoLi. "Vali.). He. islellci,1 I:on~liluia
crime de lesa lIla1!t'~ladt~ {~ ill1porl;l\:I P,Il'fj II

réo militar a pl!rda de fôrll; não plldia ti I éo
St-'r sulto pelo r>speclivlI coullllanclanle de mi·
licia~. Pl'ul'.1.', 2'.10 Selrlllhrlli818 (Coll.
eit,) . •JulPialJl 1 nlo ti ~uldatlll de rchimelllu de
linba que resisLirit a enrpo de ,:;oarda de !,,,Ii
cia mandou-se prt·c,·dn 1",liI cllrreiç'-Io do
crime. Prol'. I', 2!l ~1é11'l:(1 18H) (Coll. cit.).
Nos casos ddla Ilau cril ojuiz llrdill;lriu 0111'1

t:adn ii remcLler a culpa dos réus ,,;'11':1 o rÓlo
privilegi;\du, Ulas para a Helaç'-Iu. Pl!rl. 7 .Ja
neiro 18:20 (Iod. Alh. RCJistcl/cia). lk.islen
-ia se con iderou a d 'sol'cciiCTlcia aprimeira
e segunda ordem de parar para s r na côr
le inquirIdo, buscadu uu ~lprescntado éÍ au-
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(oridade. Edil. 3 Janeiro 1825, S 1 (CoU.
Nab.). Crime comlTIr.lLido em resistencia a
ordens ille~aes não sc excedendo o meios
para impedi-Ia é jusLificave!. Cod, CIUD.,

(l1'L H, § fi : e qllandll allenuado. Cod. cil..
al'I. 18, S 5: l'csi"lencia quando se consi
dera cllll1mellida e como 53 pune. Cod. cil.,
i:I rl. 1.16 a 11 9. Rl'si~ lencia de mjli llJres ris

j Isliças declarou-sc cllmo CI'a punida pelo
ALI'. 26 Novembro 1,801, qlle explicou-sr.
AI'. 1°, 6 Junho 1~31. Corno procederião as
rondas IDllnicipaes na côrle com individuos
omcasodere~isLencia.[n-lr. 24Julbo1831,
art. ], (CoU. Nab.. ). 1050110 e apedreja
menlo de palrulhas rondanles ficando 1I111

ea!>() della:, ferido declarou·se re isLencia e
como lal se mandoll pl·ocessal·. POl'I. 29
Julho 1813 (CoU. Nab.). HesisLeocia dos
guardas nacionaes ás regui 'içóes legaes da
aUloridades municipaes. adminislraLil'as ou
judiciarias como será alalhada. Lei 18 Agos
lo 1831, arl. 5,-Lei 602,19 Selembro 1850,
"rI. 5: omcial que commeller resistencia,
«ue fór condemnado por senlença passada
"m julcacl() lem Laixa cle po lo. Art. 66.

1. Providencia a respei lo dus factos de
resislencia e OLlll'OS occorridos á noite no
t.hcalro d1 S, Pedro ua côl·le. HeJa!. 2 .
AI'. L" 29. Av. 30 Selembro. orr. 1. Av.
:!.O ti Ontubro 1 ~31 (CoU. Nab.). Patrulhas
de 1l11111icipa(:s pernHlll 'Illes como :,e mau
d<lll procedes 'm a respeilo de resisleocia a
pl'is:;(), "palparncnlo ob, erl"ação. lastro
:W Nol'I muro 1831. al'L. 19 (CoU. Nab.).
Sobre CCllsur:) ao governu feila pela camal'a
m unici pai cle Re7.ende ameaça ndo com im
prescriptú el direito etc 1'esislellcia. - Vid. AI'.
j 1 Fev!!1'I iro 1832. A u lU j oiz d • IJ<H. decla..
I'ou-:,e que cumpria-lhe proceder Imll1e
JialamenLe conLra resisLenles independenle
de I'arlicipc'çüo alguma ao governo. v. 1
Mal <;0 183:.. Se réo resislir com armas ali
execnlol' da prisúo, como procederá <1sle
pura sua dele'a e repellir a opposição. Cod.
Proc. aI'!, 182: e para com o' individuos
quc<ljudarem a resislencia,arl. 183: conlra
quem recnsar enlre~f1r crimiDoso que lel1h
... m casu sc nrocecie ClltUO resislenle. Arl.
187. - Vid., Reg. 120, 31 JllIteiro i8!J2. al't.
1'15. Falta de assignalul'a de leslemunhas no
dutU de rcsislenci a nfto emutil'O para deixar

70*
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de proceder-se segundo o art. 79, S5; 20A
Cod. PI'OC. OfI'. 8 Auri11837. Aos crimi
nosos de resislencia da 1" pnl'te, art. 116,
CML Crim., SH nào ar1miLle fianca. Lei 2M,
3 Dezembro 18 '&1, 3 rt. 38. § L; R('~. no,
31 Janeiro 1&á2, al't. 301, § 2. Resislir é
obrigação do capilão de navio por lnrios os
meios a toda e qualquer violencia inlenlada
conlra a embarcação, seus perlence~ e car
ga e corno. Cod. COIH., art. 526. Resislen
cia cornprebendida nn 1" parle, arl. 11 ti
Cod. Crim. alé pronuncia inclusive é pro
cesliada pelos juizes municipaes e julgada
pelos de direito e cc mo. Res. 562, :2 .Julho
1850, art. 1, § 3, parn cuja execuçüo Ducr.
707,9 Oulubro 1850, e ad.1,17. Dospr(l'
sos na cnsa de Ctlrrect:no ela côl'le.-Vid.
Deer. Reg. 678, 6 .J ulh~ 1850, arL. 1lJ 1. De
clarou-se que em casos civeis nüo, e só nos
crimes expressos no arl. 189 CoJ. Proc.
podem as aulOl'idilJes policiac~ ordennr
huscas ou auxiliar as referidas diligencias
civeis quando haja resislencia. Av. 173,7
Oulubro 1854. APprovou- se decisão fazen
do enlrar em conselho de ~llel'I'a soldado
que I'esislirn a uma ordem de prisão dada
milílannenle e que ferira a Uni seu camara
~a, devendo respondeI' un I'ôro coml1l1lm por
oulros crimes civis. Av. 2l6, 3 Agostn 1855.
Hpsisleocia Ú jJri~üo commellida por pl';Iças
do corpo policial da côrte será ]Juniela se
gt:ndo as leis militares. Dt:cl'. Reg. 21)81,
1ô Janeiro 1853. ado Ú L l':llrulb~ls do
corpo policial da côrle dever~õ ajudar n
prestar sO"corl'OS a ofTieial ele jl1sliç;l qlle
sofI'l'e I'esistenc:ia. Av. loslr. ~91, Õ Oulu·
bro 1858, Ul't. 2, § Ç); e como prellderilõ
os I'ecrulaotes. Art. á, § 2.

RESOLUÇÃO: as resoluções rc;.:ias re~utnll se
como por meio dos escrivães ou secrctarins
sel'iãn communicadas dtJ umas para olllras
,·epartições. remeLlendo·.e cópi:ls autlleo
licas, Alv. 26 Janeiro 1811 (CoU. Nab).
ReslIlllçào réfl'ia de consulta é lei panltl caso
rpsolvido, a vonlade do soberano dpclarada
pfda cllmpHlente repartição. Res. :20 Fevp.
reiro 1~13 (CoU. /1/ab.). llesoluções PlD ,1';-
urnpto de ceI' 'monia e etiCJu~la ficarão per·

tt-'llcenc!n a st'crelüria cio I'eiuo e as dproais
rC50111, ões s\Jbre objectos de sua repürli-

'RESOLuc10,

çiio, e á da justiça as que diserem respeitos
á sua prolllulgaçIIIl. - rido Lei 25 Agoslo
J8:21, § 3, á, 6,. li.lodada t)l!scrval' pela
Res. 20 Ollluurn 182;3, arl. 2. Resoll1çiio
do cClnsulla ê equivalenle a um decrelo. não
derop;al'a lei, e muito men. o aviso em que
SE ampli" a mesmo r~,oluçflo.-Vid.Res,
I! Fel'el'eil'o 1822 (CDU. Nab.). Rt's. 11 Maio
1822 (CoU. cil.). RI~suluç0es prornul).{lIdas
pl'lils reis d,.. Portugal e pdas quaes (I Brasil
sr ~overnal'a ate o dia 2ó Abril 1821, e ilS

depois promul[-;adas pelo SI'. D. Pedro de
Alcalllal'a como re~en!.e c imperador consli
tucional I'orào conservadas em inleiro I'igor.
Lei 20 Outui>ro 1823, ad. 1. Resolução dos
ne~ocio;; na <lS5 'llIhle~l geral le~islativa tem
log:1 r pela ma ior;a :lhsolu\a llOS ~elllhrus pre·
senles. Cousl. ad. '25. Rc:,o]oçflO dos coosd..
Jho~ "nraes de província, - Vicl. Consl. cit.
<lrt. Sá, 85, ~6, 87,88. - Vid. arL 101, § á.
infra, Resoluções e dccrelos da asseml.>lea !;e
ral srlO s,lllcciunacias pelo puder moderador
para lerem força de I"i, Consl. cil. arl.
101, 3: e :lS dus con,:elhos ~el'acs lambem
por elle erão <lpprovadas ou suspensns jllte
rinamenle. Consl. cit. art., § á. Cotnoerão
disculici,ls nos conselhos p;eraes. Lei 27
l\goslo 1828, 11rt. 521·lc. Provisão expedia·
se por meio de resollH,:ão de consulla do
Iribuo<ll comprlellle para dispell;;ar e dero
l!ar leis.-Vid. Res. 5", 1l\larço 1830 (CoU.
Nab.). PrOl'is(.l's elo, ofTieios por meio de
reso]ucõcs du cOllsulta wand"u-. c lJaver
P"I' v'il;dicios pela Prol'. 12 Novemur ll

1828.-Vid. Res.S",1 Março 18~O (CDU.
cit.). ProvisõtJs do presidente do lbf'souro
linuãl) a natllreza de res"lllcíes do impero·
dor e como taes el'ão obedecid:l5 alOda
em assumplos de purn legislaç~io. Res.13',
1 Março 1830 (CoU. cit.). Resoluções ou
decretos d:.t assembJéa gerallesislnliva Gom.u
rrüo apresl'ntarlas ii regencia em lllcoon
d:ldedo Sr. n. Pedr(, H, c s; ncciol1ildas ou
niio. L. 16.Joobo18;31,ar1.11 a 13.-Re
soluçào ele O de Agoslo t827 dpclarou-se

st;lr em SCll inteiro vigor. Res. 12 Agosto
1831. Re3(l!uçóes expedidas relo triuunal
do Ihesouro sobre direccfto, arrecadação,
c'1olubilidarlc, fI.sc"lisa('ã~ das rendas na
cionnes, como seriio em~1,lssadas prla conla·
doria de revisão. Lei 4 Oulubro 1831, "rlo
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'li, § 1: das lhesourarias. Art. 62.-Vid,
Decl'. 736. 20 Novembro 1850, illf7·a. Re
solução do conselho geral de Sergipe par ..
revogar postura da camara lIJunicipal solJl'e
probibiç~o cle solla de gado~ depois de ba
vel' confirmado declarou se nulla. Res. 13
Oulubro 18:n. Rewluçôes ela asserllbléa,
sendo essenci,t1111i'IlI\~ I 'is, I1HIl1dou-se lran
silarem pela c!H!IIcellaria do imperio com,)
alias. Decl'. 1°, :li'! Jllnho 1833. E que ['os
sem nOOleradas. Decr. 2° da mesma dala.
Resoluções das ass mldéas Jlrovinciaes como
serào enviad,ls ii snllc610 e como a lerilO nu
não. Lei 16". 12A~o~lo 18311,nI'1.13 éI 18.
Resolnções cle cltllSllJLas do con,:cll1o supre
mo \,Ilililar. - rido COllsel/1O SUP'·C1Iw. Av.
23 Abril 18ú11'!<:' Hcsoluções du pal'l'Ur de
serção do l'OOse/110 til: e.tado. n~g. 12fl. 5
Fevereiro 18á'2, art. D: re.<olut;ões illlpcri<1es
,;obre parecer de secção I'U conslIlla do con
selho serflO expedid,1s por dendo. 1\1'1. 20 :
das resoloções dos presitientrs dI! província
em De gocios cOlllellciosns puder6õ [IS partes
recorrer e como. AI'L. 45: igllalnlcrJte lias
dos ministros de eSlado em malrria conlen
cisa. Ar!. fl6: resoluções imperiaes poden~o

Ser eLllbargadus e como e em que casos.
Art. á7, áS, á9, 50: SU'l xecucão. Ar!. 51.
Resoluções que baixan:m :'ts ro'nlador]<Js de
marinba como sel'úo I'ual'dadas.-Vid. Dre)·.
Reg. ú3fi, 2 Oulllú,'o 181,5, arf. 7, § lá. He
soluções de consulLas do conselho de eslado;
actos e provisões 1"111 consequctlcia drJla ex
pedidos se maod.ou publicar e Como na col
lecção das lei privaLivtllllcllte pelél Iypogra
phia nacional. Urdo '27",12 Março 18áG. arl.
2.· Resoluções do For!er legislalivo sanccio
nadas se ruandl1u pllblicllr na G<l2cla Oflieiol.
Av. 82, 1ú Ap;oslo 18ú6. Resulllcües UII de·
crelos de ref~f1na de olliciacs :,ão c(lll;prc
hendidos na di posiç~'n do DecI': 16 Maio
1821 ácerca dns elC'spaehados 011 prllmovi
das para perceberem 1000 ou nno seu M"do
sem apresenlação de palente. Provo 2<> Ou
tubro JSá\i ((.,'az. Orr 53, I:ol. 1). Pl'ov. 2(j
Oulubro 1856 (Jorn. 91,). Credores que nfl(l
comparecem a alguma rClIlIiiio de cl'edor!'s
de falliclo, tendo sido COI1VOC,H!OS, entende se
que adherirão á~ resoluções LOIU,ldlls peja
maiuria e como. Cad. CUll1., ar(., 8á!.. Re~f1;

luções do Iribuual do tLesouro silO assignad,ls

RESOLUÇÃO

pelo presidenle deHe. Decr. 736,20 No,·('tn
111'01850. ar!. 5, § á: 1J.-Vid. Decr. 870,
infm. Resolllçóesdos tribllnaes do commer·
cio. Decl". 738,25 Noveml,ro 1850, ad. 38,
§ L Resoluçüo de duvidas ou qneslõe., que
possüo nccorTel' no expediente dos nl'~ocios

de soa compelencia ácerca da ilJtellil!;encia
e execuçflo das leis ele., concernente á ad
IlIiuisLracão chi l'al,end1 j e llHlnrlar executar
as resoluções que l"mar submellendo-as ao
cOlllJecill1enlo do Ihesooro incnmhe á .. l!Ip.
somarias. DeC'l'. 8íO, 22 Novembro 1851,
arl. 1. § 15: 31, § 3. nesoluç~o de cem-
. dl.a dô cunselho de estado será necessaria
para deebraçi10 lo prrdimenlo de direilos
I: C]lI~es da compallhia da eslrada de ferro
do Recife á Agua-Prel,). Dl·cr. 1245, 1~ Ou
10\11'0 1853. nrl. 8. ° Hesoluções da assell1
hlé,1 berill '.Ia dila companhia em conformi
dade eom os presidenLes obrigão-na collec
liva e iodividnalm nle. sem reserva e sem
nppellJçi-\lI. 11 eo'. Esl. 12.&6, 13 Oului'ro'
1853, art. lJ0. l\esoJuções da asselllbléa
!:C 'I'al da companhia PrrnambuClloa. -- Vid.
DcCl·. Est. 11.13. 15 Julho 1856, arl. 22 :
da companhia. ArL. 2~. § 1.2: 32, 37. Da
ClIlJ1panbia Ullião Thcrcsopolina. Decr. Esl.
1/,Gá, 25 Ouluuro 185á, arl. 1.5. Da com
panhia da eslr,lda de Maog.. raliba. Decr.
Est. 1613, 9 Julbn 1855, arl.7, 14, § .&.
Da cOll1panIJia Rc{onnadm'a na côrle expe
didas pela dil'ecloría serão assignadas pelo
dil'nclor (' ~ccl'elario. Decr. Esl. 1620, '20
,J linho 1855, arl. 3lf. Da companhia Espc
1'nl1çalJ/al'allhense de (abtlco. Decr. Esl. 1675,
'Ill Novemhro 1855. arl. 38. Da assembléa
~eral da caixa eommercial da Baui'l. Decr.
Esl. 17ô3. 26 Abril '1856, ar!. llS, 61. Re
soluçõns do consdho navéll.-Vid. Lei 8ill.
23 Arrosto 1856, ar\. 8. TIesoJução imrerial
snhrp~o r(curso;i corôa.-Vid. Oecr. 1911,
28 Março 1S57, arl, '1.3, 'lh. A um presi
denle r 'c01l1Illendol1-~e como deveria proce·
UI' qllando lhe fossem presentcl\ l'esoloções
da asscmbléa da provincia eSlabelecendo
illlpo~loo contra (\ aclo "ddicional. - Av.•
H5, 30 MlIrço de 1857,125, 2.128,129,
3. 130, á, H5, 17 Ahri11857. Em virlude
de l'esolucflo de consulta do conselho de
eslado será imposla pena de caducidade do
conlracLo para serviço da lilllpe~a das casas
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na côrLe, produzindo Jogo LodlJs os errei tos.
Decr. Cont!o 1920, 29 Auril 1857, 22.· En
cerrada a asselllbJéa provincial anles de
decorrido li prazCl do arlo 19 da Lei 12
AKoslo 183/, ii rc.'pl·ilo de I'f'sull/ções ,Ipre
senladas á sanCç;l(1 só na immeciial:l rrunião
:e f:xeculõll'á a ulLima parle do dilo arlig-o.
Av. 313,15 Selem\,,'o 1857. Da companhia
de se!!uros Fidelidade. /lccr. Es!. 2103, ()
Felereiro 1858, art. 32, 37, 39, § 1. Da
companhia de nal'egaç'âo enlre l\1onlel'idéo
e Allo-Parilguay, Decr. Est. 2216, 7 AgOStCl
11:i58, ar!. 10, J 1. 13. Da companbia Rio
Grandense das minas de cat'l'iin. Decr. l~sL.

2219, 11. Arosto 1858, art. 19, 20, §'5: Re
soluções de consulla da secçflo de fazE:'nda
do conselho de cstarlo: sen resumo no the
SOUI'O. Decr. 23ú3, 29 Janeiro 1859, :11'1.

h5. (Jorn .. 32). Synopse e indice cl:1s resu
Illçõe~ de consulla do dilo conselho na se
cretaria da jllsliça. Decr. 2350, 5 Fevereiro
1859, art. 2, ~ 18 (J01"II. /,5).

RESPEITO á relil'6ão. - Vid. Heligiüa. Decr. 'L. 0,

13 Maio 1810. Proj. 2 Outubro 1823, ad.
Ó elc. l)orl. 10 Maio 182R ele. : faHar 1\0

respeito devido 1Í idade' dI' olfendido qllando
esle fôr Ulais velho lanlo que possa ser pai
rio (lf1~nsor é circUlllstancil:l ag!:r;nantc.
Cod. Crim., ar!. 16, § 5. Pi.lrle~ que fal·
tarem ao re peito devido ali juiz. ele pnz.
de direilo, ;Irbilros ou ti ibllnal de com·
mercio cm audiencia uu acln judici;)J como
~erão plInid<ls. Decr. 7.Q,7, 25 Novembro
1850. ad. 698. P::dla de l'll"peito (lOS supe
riores ell] ob'ledo de servico nus l'IIlIH'c"a-. ti
dus das secrdarias dos lriblln<les cio Cllll1-

Inereiu como sel'á punida. Decr. 738 da
llleSlfHI c/,da, arl. !J8. Nas diversas ootras
reparlições. - ViII. 110.1 respeclit:os logares.
Recursu coueel,ido l:om de:õrespeilo ;j ;tuICj

ridade declarou-se que (I presideote dl~ 1'1'0

v,ncia não devia allellder. t\ v. '17 ~1aio 1853
(Diar. 141). U rc~peiLo pl~de que o elllpre~:)do

Inferiur sahindo da r 'parlição ') eb,lIl1:tdn
oHicial do chefe cOlllmulliqlle-o (1:1 empre
g:tdo mais graduado existenLe na C;IS3. Av.
:q Maio 1S55 (J01'l1. 185). he pei lo e cu
medimenlo se deve gll:lI'd<lr lia correspull
denci" omeia I, <I fi m de ev ilar-se resenli
menLu. Av. 31 Janeiro 18,7 (./0/11.37).

REsrONS·\ l3IUDA DE dos donos de navios pelos
f"elos elos ca pi ltlos. - Vid. E'11lbm'cações.
lIwrCUllles. Decr. 3 J;lneiro 1817.-Vid.Cod.
ClJlO., arl. M>.'., 1I1{ra. Junla para \'erilicar
a dns minisLros c sl',:relarios de eslado.
- Vid. ilI illistrlls e spcrelm·ios. Decr. [) Junho
'1821 : ~pprO\OLl-Se proposta de seus mem
lll·os. necr. da mesma dala. Res(lonsaLili
d:lde elos devedores fi:;:c<Jf'S inculpélvellllenle
ill~ulva\'eis.- Vid. J)c:l'er/orrs. Lei O Junho
1821 Ple. nos juizes eolletivos pela senlença
('10 C)lle IIfllJ <Issi~narem l·C·IICidos. - Vid.
Juiz. Lei 10 Dezembro 1821.,elc. Generaes
cm chefe são nnic"llIcnte rcsponsal'cis ao
Koverno pelas medidas mililares que tom,,·
"C111 Cll) lempo rk g-uerra activa a bem da
def,'sa das IJI'ovincia<. sem iogerencia de
outra autoridade. "TIas devem participar
:10 guvernu pro"inci:d :lS suas operações.
Pod. 22 Janeiro 1823 (Rl'pert. Cunho Mal.
R{·spollsahilidade). Dos membros dos con
selbns de província. - Vid. Conselho de
1-[0I:e1'l1O. Lei 20 OuLubl'o 1823, art. 23.
ÍJos minislros c cliln elheiros de estado coo
nhece o senado. Consl., art. 47, S 2.-

ido Conselho de eSlado, millistl'u e secI'e
laria, c/r.. Lei Vi OuLubl'o 1827, - Vid.
POl'l. 2." 29 Dezembro 1827 (CoU. Nab.).
Lei 15 10vem brll 1827, '1Il. (j9. Lei 234,
23 Novembro t8ú1, :1\'!. li. O Imperador
não eslá snjeilo a i'esponsabijidade al!!iuma.
Consl. art. 99. I'PJlI a rep;encia 011 re~enle

do inJperio. Cllml. cil. ,Irt. 129. Ons jui7.es
de direito e officiaes Je justiça, - Vicl. Juiz
de direilo e O/ficial's de jus/iça. Consl. ar!.
156 elc. Pelos abusos no exp.rciei'J do direito
deexprimil' pensamenLu por palal'f'as cscl'ip
I.as IJU imp.'essas. - Vid. Imprensa. Pr:oj. 2
UlIlulJ1'o1823, elc.-(Vid.Lei 20 cil. 1830,
cil. <11'1.1,:2. 5,12.,13.) Dos empregados
publiclls por ahusl) e umissüesllo exercicio de
I'uneções pur lião fa7.erelO r'esponsaveis seos
slIballernos. - Vid. E7Ilpl·cgados. Consl. :lfl.
179, 29. elc.-(Vid. Porl. 2." 29 Dezem
hro 1827 (CoU. Nab.). ClId. ("im. ad. 156.
AI'. 3.' 17 A~oslu '1831. })os empregados da
('<lixa de tIlDo·rtisação. - Vid. Cai:na dila. Lei
15 l'\ ol'ew Uru 1827, arl. 55. De empregados
do nrsellal de m:n'inba da côrte.- Vid. Ar
senal di/o. PorL. 2." 29 De7.ewbro 1827. etc.
RespomabiliJade civil e canonica dos pa-
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rochos.-Vid. Bispo, PaJ'ocllOs. Av. 1.°9
Julho 1831, etc. De presidenl~sde provincia.
- Vid. P1'esidelllts c Av. 3.· '17 \goslo 1831
Dospl'esidenles de pl'Clvincia, ol'npnnndodcs·
pezas nào aulori ';lda .-Vid. Despc:ozos. Lei
4 Oulubro 1831, al'!. 48. ele., e Ord. fti
Março 1855. AI'. 340, 3.&'1, 7 Novemhro
1855. as cansas de respons:.Jbilidade não
ha conciliaçõe.•. Disp. Prov., ad. ti. fius
ponsabilidatle tio juiz em conseqllencirl de)
aggravo no auLo do PI'OC ,50. - Vid. Reg.
3 Janeiro 1833, ar!. 114. Responsabilidade
civil do Ihesolll'eiro de lhesouraria inde
penJenle da criminal. Ord. 17 .faneil'o
1849 (Dia)'. 7998). De allloridades policiaes
e mUDicípaes, pOI' omissão dl' providencias
conlra epidemia lia cÔl'le. Av. Reg. 4 Março
1850, al'ts. 23, -t,. Besponsauilidade dos

orreLores nas sllas nf.'gociaJles, ql1al sl'ja.
Cod. Com., ad. 55: dos 1','iIOl't'-s, gllarda
livros cnixeiros, I'\rls. 75, 7!): dns ll'npi
cheiros e admini 'lr,lIlores de aI'lllaZens de
deposilo, arls. 91, ~)3, 9L,: vos ontlu'lores
de generos e Gomruiss:lI'ios de ll'ansporte,
arls. 99,101,102,110 ti '112.115: no maR·
dato mercantil, al'is.1II9 a 151, 15:i, I 62: na
commissi'lo mercantil, arts. 'J69, 170,172,
174, 175,178,180 a 18LI : lia compra c venda
mercanlil, arls. 1!J7, 20th: lIU 'scaimbo 011
lroca mercanlil, Hrl. 225; na locaçflO mer
canlil, 3rt. 230, 238. 2111. 263: do fiadol'
mercanlil, arls. 258,259: do ne~o ianle que
abre credito, tlrL. 2c.I: 00 penhor mercanlil,
art. 276: no deposito mercanlil, ar!. 236: do
ocio llI('rc;lOlil, arl. 289: lias l'ompanbias

de C0Il1I11eecio OH sociedrld's anonymns,
arts. 298. 299: nas sociedades commeJ'
ciaes em ~ ral. <Jrls. :30fl, 306, 3:.9, 332,
338, 33q 343, 3/,7: na suciedade em com·
mandila, art. 311: na sociedade em nome
et'\lectivo, :11'1.. :l16: na socieda le de capi
tal e induslria, arls. 32'1. fi 323: na SOCie
dade P.aJ conla de paelici.pação, art. 327: do
~ncadol' de letrll, arls. 3ti7, 369, :385, ü13 :
dos endossadores, nrts. :li1, 385, H3: dos
f'Ddossados, aels. 378,413. (l)t>cr. 737. ~5

NOl'embro 1850, llrl. :>85): dos sucados,
art. 392, 41~: responsabilidade da embar·
r.nção para om os credOl'es exlinglle-se nas
vendas jl1diciaes delln, ad. 477: a perdu-,
raçãoda re5poosabilidllde que efl'eito produz,
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;11'15. 679, .&81 : tio. cnpilf,o pol' dividas da
embarcaçfto qL1al seja, 3rt. cil. .&81: dos pro
prieL:Hios, comparLes, P. caixas de navios,
alls. 484, Ml1, /'94: dos capitães ou mpsll't's
de navios, nrls. 500, 507 a 509 (Decr. 737,
25 t ol'elllbl'o 1850, ar!. 3(3),510, 517a
5J 9, 521, 529 a 532, 536. 537 : dos pilotos
f' contra'lIe~lres, ar!. 539 a 5112: do navio ~

frete aos donos da cnrga, art. 565: dI) capilãu
au afretador de navio, a.rl. 5/1" 578,602,
605, 608, 616, 625: do porlador de conbe
cimenlo de carga, art. 576. ele carregudores
Oll afl'eLaJores, arl. 578, 599, 607: do capi.
tão nos passageiros, ar!. 632 : no contraclo
de dinbeiro a risco 011 cambio marílimo.
fil'l. 635, tilIO, 646, 653, 056, § 5, 662,
66 fr: Llu contracto de segnro marilimo, art.
M7,. 1, 7: 668.710, 711 (Decr. /:l7 ci!.,
al'l. 305, § 11).713,718,722, 72Lt: do Jonl)
ou capiltln de navio em al'f'íl.Hida forçada,
<lrt. 765, 71.6. 768: tio IIrador·Jiscal c dc
pO'ilflrio da massa fallida dplermina a res
pectiva cOIlJmisl'i-.o, 3rt. 83P: de administra
dOI' de casa I'allida, al'l. 856: do fal1ido qllaLl
do cessa, ar!. 870: respollsabilidad 's civis de
credores I'allidns passftn e como aos sell~

herdeiros e snccessnres, til t. 910, Suspen
silo de responsal'eis pOI' dinheil'os publicos,
decrela o IJleSOlll'o. Decr. 7:\6, 20 No
vembro 1, 50, art. 2, § LI: e da nos mesmos
f~ (planeio quilações. Decr. 736, cito ar!. 2,
S 5: responsabilidade dos membl'os do tri
bunal, élrl. 10: dos emprpgadus ele I'llzenda
I equel'o procuradol' fiscal, art. 'l7 S6. IfÇual·
menle as lhe. ourarias. Decr. 870,22 lovem
br0151,arI.1,SI.. 5:4,33 6.nspon.
abilisael05 declarou-se serião os empregados

e qnnes 'ln pagassem pelas pa~~dolias mili·
lnres e lhes(lurarifls a "fficiaes miJilal'es ven
cimenlos indebitos, - Vicl. Pngad01'ills m'ili·
tanso Circo 211, 25 ovembro 1850. QuC's
lões sobre responsabilidade dos omciar. da
lripolação e genle de mal' compete ii juris
dição cOlllmercial el1l razão das pessoas e
dos :'\clos. Decr. 737, 25 oVl'mb.·o 1850,
ar!. 1LI, § 1 : ~ sobre a dos ngenles auxilia
res do commercin, (lrt. 1/" § 2: responsabi
lidade Llo escril'flo que não tira o proleslo
dentro de 3 dias, ar!. 382: e o nao inlima.
arL. 3 3: del'edOl' commercial quando 'era
r sponsavel pelas desp('zas do levantamento,
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salarioe cn~tns de depl1siLo nos casos do :wL.
397, Si, 2,3. Decr. 737 cil., arL. 399: "ell
cido na cau~n p"incipol de deposiLo (~lIand()

é resp0l!lsovel pelas dl'spezas, salarias, perdas
e damnos, arL. .&01: responsabilidade dos
I:scrivfles e Labelliões em autos commel'ciac,;
como será processada, art. 701: e os offi
ci;les de jusLiço, art. 702: dos adv(lgados
por coLas lllOralorias em aulas cOlllmerciaes,
arl, 716: dos escrivães que não extl'abirelll
as sentenças commerciaes no prazo para re
visLa, art. 732. Responsabilidade dos com
!l1nndantes dos presidias militares Leopol
<!Iina e SlInLa Isabel, e fundados á margem do
Araguaya ell1 Goya1.. Decr. Reg. 750. 2 Ja
nei1'01851, nrl. 51. Das autoridades ou em
pregados militares que nns épocos marcadas
ni"lo enviarem as infurmaçóes n qllo são obri
gados oU não satisfizerem as cxi~euciasda se
cretaria ele estado. DecI'. Reg. 772, 3 LMarço
1851, :11'1. 27. R\?spollsahilidade dos 1.0' e
2,°' cirurgiões do corpo de ~uadc :Ia ar
mada. Decr. ReF;, 783, 2ft Abril 1851, art.
16. Decr. pJ. 1981. 30 SeLembro 1857,
al'I. 4, 30. Dos accionist:Js da companhia
ue seguros mariLimos HCClIperaclol'a nflu se es
tende :.ilém do valor das suas acções, porém
é slJlidal'ia. Decr. Est. 791,30 Maio 1851,
ar!. 9: tio sacio morto 011 f<lllidn f1unnclo
lica extincta, al'I. 15, 16: do sacio ausente,
alt. 17: dos direclores qllal seja. ill't. 21.
Hesponsabilidad'! dos empregados tio hanco
do Brasil que revelarem Sllas operaçtles que
são de segrcdo, Decr. Est. 801,2 J ulllll
1851, ar!. ~2. Da junLa de corn:Lores de
praça. Decl'. Regim. 80G, 26 Julho 1E,fJ1,
aI t. 46, lJl:npliado p,or Decr. 8.07, 80S. 27,
28 dito. Nas aLlribuições do gove,'on se não
acha exoner'lr alguem de responsabilidade
com a fa.zenda por alGance dc collector do
qual era fi,ldol' fal1ccil!o, de quem se é hCI'
deiro. Av. 1ft Agosto 1851. (Dim'_ 8778).
AuLos em que o juiz de direito haja cOll1llli
nodo responsabilidade vem ácorreição. Decr.
Regim. 834, 2 Outubro 1851, art. 29; cum
l'esponsahili.da€le podem os diLas juizes as
signar prazo para tomada de conias de tes
tameoteiros, curadores e Lhesoureiros de
orphãos e quaesqner administradores, ar!.
32,S 2: e responsahilisar os culpados de
erros, nullidaues ou irregularidades em in-
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vcnlarios de orp1Jã{)S, al'!. 32, S 5: e 01

juizes, flscl'il'ães, Lutares. curadores. admi
nislradores e qllaesqncr officiaes do jnizo
qu~ Liverem COll1pl'at!o ou havido bens de
orphoQs e auscntes e similban les, ad. 32,
S6: e 115 Lntorcs, curacl()l'l~s e administrado
res que houverem dissipado e exll'avidn seus
bt'ns 011 rendimenLo , art. 32, § 7 : e os cul
pados de falta de l'emeSSilS do dinheiro de 01'

phãos ao lhesol1l'o e thesoul'uril.lS. e seu em
presLimo a particulares, ad. 32 § O: e pro
videnciar sohre andamento de iovenLarios e
remessa do produclo dos hens arrecn~lado~,

rJ,;signando prazos I'azoavcis sob commill"<:ào
de penas Jisciplinarcs LJU de 'esponsabili
lladC', 3rL. .& 8, § 1.: penas de responsabilidade
qnnodo o juiz de direiLo impor:'!. art. 50 a
55: a emenda de nullidadcs, elTOS e irr'c
gldaridades con,;islc sú r.1ll ele., 00 com
df::ct'eLo de respon~a!Jilidade, alt. 513. Res
pOIl~ahiJidadedus accionistas do companbia
dl~ Seguros Bom Concl'itn. O. Est. 852, 5
Nove mhro 1851, :11'1. 15, 20. Rospoosa 1>i
lidade in solic/u1/t têm os direcLores da diLa
companbia Bom Conceito. Decr. Est. 852,
cil. arl. 21. Dus ngenles de leilões da praça
do Rio de .Janeiro. - Vid. Dei/lio. Vecr.
Begil1l. 853, 10 Novembro 1851, art. 20,
2:3. Dos interpretes do commereio. Decr.
863,17 Novemhl'o 1851, art.!l. Dos accio
nislas do hOllco de Peroambuco. Decr. Esl.
888, 22 Dezembr() 1851, ;11'1. 10: dos seus
dirpcLot'cs c elllpre~aJos, ad. 49: dr. firmas
para garantia, ar'L. til. Os militares respon
saveis por dioheil'l) pubLicoesLãoigualmenLe
sujei Los :11) Oeel'. fi Oezembro 18l19. Ord. 111,
21 Abril 1852. Da com pa ti hia da esLrada
de feITO do Recirr~ ti i\ Bua-Preta em Pernam
buco. Decr. eool!. 1030,7 Agoslo 1852 6.",
12.',22." § 3.°: du ~ov~rno para COLO ella,
19. n_ Vil!. DecI'. 12!15, 1~ Oulubro 1853,
a,rl. 10, 1 L. Decr. 16"29, 11 ~goslo 1855.
Responsahilidade dos vales do banco Com
mt'l'cial do Pará. Decr. 1105, 5 Janeiro
1853 n. 2 § IID. EsL., art. 26 § ti., dos nc
cionislas. :Est. 3rt. 9: dos directores, art. 63,
GO, dos empregados que revelarem segredo
de opernções. 31'1. 7!1. Dos collectores que
deix~tO de fazeI' em Lempo o lançameolo dos
impostos a scu cal'go. Ord. 74, 1.0 MS\rço
1853, Resposabilidade elos encarregados da
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fazenda nacional nos nalil).' op ~uerr:J·1
ácercadasambulancins. Av. I 8. 'L7 A~osl/) 'I

1853. Dos rlirectOl'es do banco d' deposito.
llesconlos e Hmi 10 Da côrle. Decr. E-l.
1223, 31 Aj1;o lo 1853, al'l. 69. Oas acções
ria companhia da eslrada de feiTo elo Recifr.
ao rio de S. Fraocisf'o. Opcr. Est. 12&(j. 1il
Outubro 1853, art. !l6: dos setls dire lom ,
art. 30. Mi, h9. Do gOH'l'nO para a COIO

PQnhi:t da eslradn ele ferro dn cidade na I

lsahia ao Joazeiro. Decr. Cone!. 1299. 19
Dezembro 1853,2&.": da compnnbia 29. n

- Vid. Decl'. E!'t. 161'- 9.T unho 1855, flrt.
5: Decr. Conv. '1615, 9 Junho 1855, arl.
1.. Decr. E I. 11.23, 1~ Mell'ÇO 1 5 . Res·
pon abilidade d(l~ juizt:"!s municipaes. dde·
gados e ubdele"ado por nflO cumprirpm Cl

l:egulamento da repartição dn!! lerrns publi
cas promover: e como o jui7. de direito em
correiçào. - Vid. Registro plr. Decr. Reg.
1318, 30 Janeiro 18j4. ar!. 90. 1'\,)S PI'O
cessos rle respon :thilidade d f'lTI as leste·
munhas 'el' inquiridas pelo proprio juiz
formador da culpa, ainda no ca l) de residi
rem em diver as comarcas. sendo citarias
por deprecada.-Av. 80, 16 Março 185ll.
Responsabilidade do accionistas da compa
nhia de egurosPrevidencia conlra a mort:tli
dade do escravos. Decr. Esi. 1lJiô, 5 Agoslo
18M, art. 3: da companhia, arl.. ll: dos sens
directores e l,!erentes, :11'1. 13, 17, Do ac
cionistas da companhia de lransportes l'lie
resopolilln. Decr. E L 1f16ú. 2;, Outubro
185fl. arl. í: dos seus directore', art.. 12,
1.7, 21. Da c!irtlcloria ti empregados da caixa
filial do banco do Bra iI em Ouro Preto.
Decr. Pl'oj. Esl. :Llc90, :..0 Dezembro 1854,
ar!. 21. Do conselho oe direcção da compa
nhia SanLista de vapores. Decr. EsL. I fl91 ,
20 Dezembro 185h .• art. 12. Do gerenle e
8ub-gerente da socieàade Flllmi'l1ense Ag'ri
cola. Decr, Esl. 1494, 20 Dezembro 185lt.
art. 22, 23. Dos accionisl.as da Associação
Se1'gipense de rehoqnes. Decr. E l. 1510
RO Dezembro 185/" arl. 8. ResponsabilidRde
dos juizes municipaes que pll7.erem demora
F,xlraordinaria e n~IO moli.vada na direccào
dos negocios de IW competeocia. Av. 253,
50 Dezembro 185h. Responsabilidade do
guverno quando armS\ em guerra vapores àa
Companhia Brasileira de Paquetes. Decr.

LV
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Cl nd. 151;,), 8 Jaueiro 1855. 7.' Responsa
hili ado deve ser o escriviio dI} arciprestado
'II1C nãn der ao procurador fiscal cet'Lidões de
obilo ,necessarias para promovei' arrecada
~ües de dividas da fazenda oacional. Av.
Ó 'I. 1 Fevereiro 1855. Dos accionistas dn
'ompanbia de seguros marílimos Indemlli
sadom. Dccr, Est. 1550.1.0 Fevereil'o 1855,
art. 20: dos directores. art. 27, 34. Dus
adminisLrfldol'es do correios pelos dinheiros
recpbid e desp ndidos pelas a~encias.-

ir!. Ord. 01, 1lt. Ferereiro 1855. De ca
IIJétl'3 municipal por não fazer apuraç-lo de
lislas de voLantes em juizo de paz. Av. 67.
16 Fevet'ej'ro 1855. 1)0 caixa da compa
nhia 'iclhero e Inhomerim. DecI'. Est.
15M, 2h Fevereiro 1855, art. 20: dus seus
accionisLa' arl. 3h. Cus las dos jui7.es de di
reito em processos de responsabilirlaue.
Decr. Reóim. 1569, 3 Março 1$55, art. 49:
nas relações. art. 59: os escl'ivães de 1."
instancia no civel nem um s,l1ario veocernõ
das informações que em razão de omcio
derem para evitar responsabilidade, art.
10h: dos juizes. escrivães, tabelliães e offi
ciaes de jusliça, que levarem sala rios exces
sivos ou indevidos, art. 183 (pxpl. pelu Av.
92, 10, 9ll, 13 Março 1855.) Dos accionis
Las da companbia Empl'esa Municipal. Oecr.
Est. 1577, 10 Março 1855, art. 6. Apresen
tação de cerlidão de viela de fiador dos di ver
sos respoosaveis á fazenda nacional no prin
cipio d cada semestre. Av. 100. 2ft Março
1855. Da directoria da r.aixa do banco fi·
Ii"l da Bahia. Decr. 1580,21 Março 1855 e
Est. annexo 1.· 22 Fel'ereiro 1855, art. 32:
de Peroambuco Maranhão, Pará, S. Pdm
lo Sul, S. Paulo. EsL 2,· a 6.· da mesma

claLa, Rd. cito Do' accionistas da companbia
Á ssociaçiío Ccntm.l de Colonisação. Dece. Est.
j 58~, 2 r\ hri11855, art. 19. Responsabili
dade do cmpreO'ados ao lribunal do com
mercio incnmbe no r ..,peclivo presidente
prllmovPI·. Decr. Reg. 1;)97, 1. o ~laio 1855,
al'I. 9, . :3. Da directoria da I3slrada de ferro
de D. Pedro TI. Decr. Est. 1599, 9 Maio
1855, flrl. 22. Conlr;1 lo 10 dito aooexo
arl. h7. 00 cmpresario da companLJia da
c'slt'adade Mungaratibn. Decr. Est. 1613, 9
Junho 185i? ad. 1S. Do aerenLe da Em
presa Typographica 1acioo3! do Diario do

iI
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Rio de Jal1ril'o. Decr. Esl. 1617,13 Jun
18;:'5, al·l. 0. Oos accionistas da companhia Re
formadora. Decr. Esl1620, 20 Junho 1855,
lIrt. ti: de seus direclores e empreF;aJns,
art. 49. 00 presid~nte ele conselho eC(lno
nlica ele corpo arrPlülllenlado. Oecr. Rel;'.
1tSlJ~, 6 Outubro 1855. (lrt. 11: dus demais
membros, art.21. Queslão de revalidação
de sello de escriptura de hypoluecas e res,
ponsahilidade de varias lnbelliães. - Vid.
Urel. 315, 17 OUlubro 1855. Sobre nppli
CHçilO de produclo de bens á salisfélção de
respoosllbilid<Jde contrahida como chefe de
lej.:lão de guarda nacional empregado por
cul\edor alcançado. - Vid. Ord. 328, 27
Ouluhro 1855. Dos accionistas da sociedade
drl1l1lalica no thealro de S. Francisco.
Decr. Est. 1667, 6 Novembro 1855, ad. Ú.
Dos llccionislas da companhia de sp~uros

rranqllillidade. Decr. Esl. 1660, 7 ! ovem
uru 1855, ad. 3: dos directores e !::erenles,
art. 16. Dos accionistas da compan'bia Pha
7'ol AJ{ricola e Industrial na cÔrle. Decl'.
'Est. 167ft, 10 Novembro 1855, art. 8. Dos
accionislas da companhia Esperança ft1um
nhellse elo tabaco. Decr. Est. 1675, 14 No·
vembro 185:;, ad. 15, da direcção, art. 39.
Dos accionislas da companhia ele se!!l1ro
C(lntra l) fuga Providencia. Decr. Est. 1686.
12 Dezembro 1855, art. 13: dos SHlIS di
rectores, art. 27. Dos accionistas da campa·
nhia llldustrialMarallhense. Decr. Est. 1ü93,
22 DezeUlbro 1855, art. 4. Dus accionis
ta~ ela Sociedade Dramalica FI'3ncezn. Decr.
Esl. 1t:i96. 2ft Dezemhro 1855, lit. 4. ad. 2.
Dt'clarllu-se em que casos us commissarios,
c~crivãe5, d('spens~iros e encarl'elladus res
p"lIsaveis pelos generus e dinheiros da fa
lenda naciunal a bordo dos navios da ar
lI1ada pslãll sujeilos á jnrisdicção militar.
Av. 400, 27 Dezembro 1855. Do lllllloxélrilc
da fal.rica ele plllvora da Estrella. Decr.
n,·p;.170Ç). 2~ Dezembro 1855, arl. 20. 29.
Besl" Ilsallilidtarle do testamenteiro em dili
~t'lll'ial' s'lti,fazer verba leslamentaria sobre
hb.. rdade para fl qual fora d ... ixauo legado.
-Vid. Av. 57, 26Janeiro 1850. ReslIlIma·
bilidatle lIrdenuu-se dll juiz municil"al qlJe
lJenuiltil'a a capitã') de navio naufragado
venda por sua conta C<tsco e Il\Jjectos sal
,'adus. Av. (j(j, 5 Fe,'ereil'o 1856. De liaclur
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de nacional ou eSlrangeil'o, para obter pas
saporle no Amazonas. Decl'. He~. 1.729, 23
Fevereiro 1856, art. 3 : de dele~ados e suo
delegados que a respeito de legilimações com,
mel lerem úmissõe , erros e a bu os, art. 11.
Liquidação da divida da marinha pro lenienle
de alcall ce" de responsaveis na contlldoria ge
raI. - Vid. Decr. Re~, 1739,26 Março 1856,
llrt. 6, § 2: 13 § 4: responsabilidade dos
empre~aclos da I'epartição, art. lt5. As au
tUI'idades judiciarias devem limitar-se e
cumprir as deprecadas para prisão de res
ponsaveis nos termos do Decr. õ Dezem,
bro 18!c0. Ol'd. 128, 28 Março 1856. Res
ponsabilidade dos accionistas da compa
nhia Sef{lIl'idade. Decr. Est. 1760, 23
Abril 1856, "rt. 3: dos gerenles, ar!. ft. 5.
Dos <Jccionistas da caixa commercial da
B"bia. Decr. Esl. 1753, 26 Abril 1856, art.
11: dlls que pedirem dinheiro sobre penhor,
art. 29: dos direclores e mais empregados.
3rt. 63. 66, 7fc, Dos accionista da cI}mpa
ohia do anil 00 Maranhão. Decr. .Est. 1755,
26Abl·il 1856, art. 4: da directol'ia, art. 37.
Do governo para com a companhia da eslrada
de ('el'ro tle San los a Juodiahy em S Paulo.
Decr. Cond. 1759,26 Abril 1856, 1(-\."17,"
l'e~I·. 6." 48.& Dos accioni tas da Companhia
Brasileira de Paquetes a vapol'. Decr. EsL
-1761. 1ft Maio 1850, art. 8. Escriplurações
dos diversos rcsponsaveis na intendencia
da marinha na corle. - Vid. Decr. Reg.
1769, 10Jnnho 1856,art. 11, § 12, 13:
responsabilidade dos almoxarifes, art. 31:
do porteiro. 3rt. 45: dos empregados das
intendp.ncias. almoxariflldos e pagadorias.
art. 99. Responsabilidade dos encarregados
d'l si~naes de fogo na cÔrte em caso dI:
omissão. Decr. Reg. 1775, 2 JUlllO 1.856,
art. 25: dos cOJDmand~otes tle guarda.
ronda, patrulha, art. 31: do director de
bOlllbeiros, art. 40. Dos accionistas da com·
prlOhia de Navegllçào de S. Chri~tovão e
Ponla do Cajú rara a côrte. Decr. Esl.1785,
10 Julho 1H56, al'to 10. Dos empregados
que dcixào servir sem fi<Jnça e que <âu ohri·
~adosa presla-Ia. Urd. 25lt, 19Jullw 185t>.
Os re!lpllnsa\'eis afiançados devem aprese.D
tal' cerlidãu de vida de seus fiadores no prIn
cipio de cada semestre. Av. 30ft, 1.i'> Selt'm
uro 1.856. A' repartiçüo encarregada de to-
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ma.da de contas dos responsDveis da f<l
tenda nacional compele procrder as dih·
gt-ocias nrcessarias para que ellas se pres
tem devidanH\ntp, qllalqllerque seja o lugar
c.m que residirem esses r1'~pun::aveis. Av. 8
Outubro 1856 (Jom. 196). Agrimensorl's
empregados sob rpsponsnbilidade do ins
pector ~eral que vencimpntos perceLerilõ.
Âv. 387, 21. Novembro 18M>' O adminis.
II ad'lr das capala7.ias é () responsavel rara
Cl1m as partps relo extravio de H,Jumps. Av.
39, 21 'ovembro 1856. Rpspons1l biliJade
dos 1lccionistas da companhia da eslrflcla r1e
Cantagallo.Dpcr. Esl.1809, 23 A~().ln 1856,
arl. 7. Dos HccioDislas da cClmp1lnhia dp. pro
duelos chimicos e pharmacenLicos. Decr.
Est. :1850, 1.3 Detembl'O 1856, "rt. 3: do
gerente e chimico, art. 6. Responsabilioarle
cios directores gl'renLes e consul 'ores da com
panhia Edificlldorn. na côrl.e. Dpcr. Proj'
1866, 1.7 Janeiro 1H57, 3rL. 31. Do~ da A,,
chit/ctonica. Decr. E"L. 11)67~ 17 JaneIro
1857, arl. 13: do administrador !!I'rpnLe,
3It.2), Do ajnrlant'1-~'neral do exercilo.
Dt'cr. Reft. 1~81, ~1 J1l/H:iru 1857. ado 9.
Pr, ce liOlentoque deveria h1lvercllolra admi.
ni,lr"dor de mesa de rend"s re$ponsabili
6ado por deixar de rerollwr á lhesouraria
qll',ntla recl'bida. Ord. 59, 16 F t'verpiro
1857. -' Vid. Urdo 287, 27 J\~oslo 1857
inr,.". Re. pnm~,bilidade dos accionislas d1l
compallLia EdicaJor/l DoU! de Af{osto. Decr.
Est. 1899,21 Fe l"'leiro1857, 3rt. 12; d3 sua
directoria, art. 2;~, 2'; dos diverslIs emprp
gadus, arfo 30. Do cirurgião-mór do exer
cilo. Decr. Reg'. 1900. 7 Março ,18;;7. art.
27: dos 1..' e 2.·' cirUl'~iões ele. art. 77,
81: dos ellrerOleiros-móre~, art. 17S. j 80:
dI) enfermeiro e ajudanb', 'l\·1.19j: dos cOú
nheiros, art. 201: df)S pharmacelllicns, ad.
:!07. Re'pllosabilidade de chefes ele corpos
militares, ou decompao!tias, 011 .Intro· offi·
ciaes como ioda~al'àõ os re~1 ectivll$ ios
Pi ctores. ;- Vid. Av. Reg. 107 20 Março
1857, :Irt. 13. Dos <tjtlCÍilllll'S do rlireclor do
arseo3/ de guerra d, côl'le. Decr. lnslr.
1913, 28 Março 1857, arl. 5. Do conse
Ibo aumillistl'alivo da caixa economica de
Campns. Decr. Est. 1920, â Abril 1857,
drl. 19. Dus nccionistas da companhia Mi
neraçrlo Mal'anhens(l. Oecr. Esl. 1U25,

RESPONSABlLIDA DE

25 Abril 1.857, art. 9. RespomahiJidade
civil e penal dos in rl'actores do re~ula

mento de pulicia das eslradas de ferro. Oecr.
Re~. 1930,26 Abril 1857. art. 23. â7, 65,
96.97, 99, 101, 115,116, 126,127.135,
142. Consi~n1ltario de navio não póde ser
mlllLado pur faclo alheio perlencente no ca
pitão (1(11' elle respons:1ve I. Av. 17.&, 13
Milio 18j7. Responsabilidade do director
rIas ohras rnilitarps de Obidos no Pará. Av.
InsLr. 29 Maio 1857. 7,' (Jom. Sl/flpl192).
Do.. accio"istas d1l sociedade N..va Emp"l'sa
Lyrica. Dl'cr. Est. 1935, 6 JunllO 1857,
lit. 1, art. â : da empresa, IiI. 8, art. 2. Sobre
rleouncias dú crimes de responsalJilidadp..
-Virl. Av. 28Junho 1857 (Rel. Jluf. H58.
pago 30). Dos accionistas da comranbia P,·e.
dial Bllhiana. Decr. Est. 19á 2,.& Julho 1857,
arl. h; da directoria e ernpre~ados, ;1ft. 37.
Dos machinisl1lS de barcas de vapol' dd ar·
mllrla n1lcioo1l1. Decr. Rl'g. 1!M5. 11 JolllO
1857. art. :~ 3. 005 accioni~lasda COll1l'u nhia
de pe:,caria no Pará. Dt'cr. Esl. HJ5:l. 5
AO'''~lo lt157, art. 7. Procedimenlo quI-' l\l've

o •
haver cunlra os exact/lres responsavl 1; I'flle
onu enLrarem com :'IS snrn Illas llrr'·'ca L,das
cm lelllp", Ord. 287.27 \go:,to 15Y;. Res·
p"Dsahilidade das direclorias ela c~lixa A fi
li,lcs elo b<lnco C .mmercifl\ e A).;I·i,'ola. I)pcr.
E·1. 1\-)71. 31 Al'nstIJ 18:-'7, lll't. 46. 9=-'. PI'O~

videncias sobre fllg''\ de resl'0n-avt·is 10,' di
nheiros pnhlicos. Av. 3 Selelllbro 1857 (JOI'.
26â). Dos accionistas da compallhia Asso
ciação de colonisaçào eU! Pi'I'nillllbucn, Pdra
hyha e AI::l~ôas. Decr. Esl. 197\J, 26 Se·
telllbro 1857, ad. 1.7, Dos da associHção
Nacional Maoulactureir1l de moveis, Dpcr.
E~t. 1985.7 Outubro 1857, art. H. Decld
Tou·se qual a com prel1Pmibilidade do arL
177, do Re!1'. 1.20. com quanlo fos-e só
dos crimes de responsabilidade. Av. 362,
t 2 Outubro 1857. Us lhpsoul'eiros e paga
dores silO responsaveis conjunctamente com
os escrivões a respeito da legalidacle das
de pezas. Av. 365, 1.á OUlubro 1807. Res
ponsabilidade dos accionistas da cOolpa
nhia Estrada de Calltagallo. Decr. ~~~t.

1997, 21 Outubro 1857, art. 7. Dos do
banco do Rio-Grande do Sul. Decr. Est.
2005, 2li ()utubro 1857, arl. 17: ons di·
I ectores > empreg:tdos, art, 60, 65, 7i S3.

I

71«
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Dos da companhia d nal'egação a vapor
nos rius do l\1arnohão. Decr. Est.. 2020, 11
Novembro 1857, [1ft. 1:2. Do ,)mcial adnli
oistrador c oulros da pralicagem da barra
de S. Pedro du Sul e ouLr·a-.-- Vid. Pmlica
grm e Av, Re3' ll9\), 16 NOYcmbro 1857,
3rt. LI: da de Pia oh . Av. Re;. ú50, 11
Dezembro 1857, arl. lt7, 58: e dos deUlajs
empregados e l'e~pcclivú cnpiLào do porLo,
art. 32. 33. Do' adminislradores do hanco
do Maranhão. Decr. ~sl. 2035, 25 Novem
bro 1857, al't.13, § 3: de empre~adosdelle,
flrt. 57: dos accionisLas, arl. 58. Se o, lri
buoaes do commereiu podem s)'ndicar J:l
IDOI:<t1idade e cilpacidade dos adminisl rado
res de lrapiches e HI'I1JaZenS de ueI'OSil(l,
lista sua l'esponsHbilidaue como depusila
rios. AI'. .427,26 Novem1>ro 1857, Do saccio
nisLns da companhia de seltUl'os Feliz Ll1lll

bl'ança.. Decr. Est. 2077, 16 Janeiro 1858,
art. 11: da direclorin, art. 22: da compa
llhia, art. 19, 22: dos ,gerentes, 3rt. 47.
Dos da companhia de segnros contra u fogo
At'gos Fluminense. Decr. E t. 2079, 16 Ja
Jleiro 1858, 3rt. 3. Dos daNava Pel'manellte.
Becr. Est. 2080, 16 Janeiro 1858, al'I. H.
.na pr aças do corpo policial da côrte. Decl'.
ReH. 20 1, 16 Jalleiro 18il8, ad. 16; do
cCtmmandante geral, arL 127. Dos accio
.-llist:ls da companhia de seguro~ coolrél f'0l!{)
Fidelidade. Decr. Est. 2103, (j Fel'ereiro
1808. art. 17; do cUI1~elbo dil'pelo!' e elll
pregados, art. lI0,},1, ú2. Do <ldrllil!isll'é1dor
da colonia militar de Sanla Th.'resa. Deer.
Rl'~. 2125, 13 &1:11"<;0 1858, ad. 13, 2.
Idem nos de San L' Anna de Pa "I! ab\' bo, Der)'.
Rl'!!. 2126, 13Mart.:01858,Hrl.17, §2.Do
de Ilaplll'a. necr. 2200, 26 JUl!ho 1.858.
!lrt. 19, § 2. Respollsahilidóde dos conLI':Jc
lanlf's com o banco da BaLía. Decl'. Es\.
21ltO, " Abril 1858, ClI'L. 1.7. Sociedades
anonymas sendo insLallad'ls sew appl'Ova
çã,) do governo seUl esLatutos apprcl\·ados.
SI~US adlOinisLI'adores ou directores respoH
dum pessool e solidariamente a lerceiro con
forme> O Codigo Commercial. Av. 13J, 12
Abril 1858. Respnnsabilidnde de pralicns.
Decr. 2155, 1 i\Iaio 1858, e Conv. Ano. 2h
j hl'i11S58, ar!. 29. Dos accionistas da As
soci;lçfl<l Central de Colonisaçào. Decr. Est.
2158, 1 ~Iaio 1858, ar!. 1 : l'e~ponsabiJi-
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dade dll gOlel'110 nos atteslados, passapor
tes lc. éI colonos do diLa as ociação. Decr.
Term. 2159, 1 Maio 1858, al·l. 28. Do ar
l':les de barca de "flPOI' eUlp,'egada na na
I'erraç:.o dfl bahia de Niclherol' ptc. Decr.o •
Re~. 2162, I Maio 1858. ln'L. 1. Responsa-
bilidadp por imposLos de ag;llardente nll
cÔrle. Decr. Rei!. 2169, 1 Maio 1858, ar!.
'28: do agenle do impcsLu elo ~ado encar
l'eg-ado da [l1'r~cadaçüo, 31'L. 38. Decl'. 219~.

J9 .TÍJlhn 1858. Inspector de I\JesOlll'al'la
qaandll encontre crimes de responsabili
dadl", niío deve dirif;;ir-se immediatamenle
<lll juiz de direiLo, ma~ ao presidenle fla
provi ncia. A\I. 10Maio 1858 (J orno uppl.
138.) ])os accjooislfls da companhia da es
trad<l de ferro rle Nichero)' a Campos. Decr.
EsL. 2175, 19 Maio 1858, all. J3: do di
rectort's, nrt. 27. Do p"C. ideule da compo
nhia 1'1·OllSp01·tes 11 (t1'iti'l/lo • Decr. Est. 2J 79,
26 Maio 185 . art. 15: do' accionistas, arl.
32. Dos funccionario e empregados da com·
poohia c:: 1'0 Ag1·icola. Decr.·_ Esl. 2193,
16 .Junho 1.858, arL lJ6. SoL sua respou
&a bilidade, declarou o conselho' de :Estado,
dever u juiz, applicar as l.. is obre execução
de senieoca sem consultar o gOlerno quP.
interferindo ínvfldiria a alll'ibuições da jus
liça.- ido A\'. 207, 17 Junho 1858. Do
neciunislas da cllmpanhia de 1lél\'cg-,lção du
Altu Par3gua,: Decr. E !. 2216 7 A~osllJ

1858, arl.' 5. "So11l'e n modo de \criflc~r-se
a idoneidade d"s liauores dos l'cspollsaveis
iÍ fnwnda naci(.onl. Ord. 240. 10 Ago~t\l

1858. Dos ncciufllslas da clllllpanbia de Cu
lonisar.iil) )l;naense. Decl'. Esl. 22lJ7. 15
Setem'bl'() 1858 ~lrL 18. Da cOlllpanhia de
se~u 1'0 contra fo~o PrOl idencia, dn Babia.
DE'cr. Re:!. 2252, 22SelE'mbro 1858, art. 2,
I) , colollus (;(llllraclados para ri l"lzcnda dI.'
N. Sra. do O' do Paril. - Vid. De!:r. Term.
2251, 25 SeLe moro 1858, § ~. Do' accionis
tas da companllin de ua\'egaçflo a \lapor
Bahiana, Decr. Est. 2258, 25 Selembrll

1858, al'!. 6. PalrulLas quondo ua cÔrlr.
auxiliarem pl'isõ s devem cingir-lle ás ius
Irncrões dos inspectores de quarteirão sob
cuja re~ponsabilidade correm a diligencj[ls.

v. Rp~. 291. 5 Outubro 185 I art. 2, § 16.
Dos directores (la ompanhio de ~egoro5

conLra fogo BSpera11ça lIV Ri(l Graode.
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Decr. Esl. :l2í3.!l Outuuro 1858, at'!. 27.
.• Os chefes das secretarias dos Lribunaes de

commel'cio são considcl'i1Jfls como respolJ
saveis á fazenda nacional pelos emulu
menlos que arrecadarem. Ol'd. 308.22 Ou
tubro 1858. Av. ou lue OH! data (Jnl'll, 317.)
Re poosabilidade deve promover·se contra
curador LJue nflo ,Hrecad31' b 'flS entregues
ii 'ua guarda, p os nãu eo Il'egar em tempn
aos herdeiro,-. Av. H 10l'elnl1l'o 1858 (Jol'n.
Suppl. 331). Rcspon 'ahilidade dos accio
nislas d:-l companhia da e trada ue ferro de
Tamandaré. Decr. Est. 23~J" 29 Dezembl'u
J 85 , arl. 11, O III SOU1'O lt!U1 \pLo delibe
rati\'o na fi~,If:ão e jUlg;/I11 nto, ci r v lin dros
respollsavei - dp d~bito daqueJles q"' deixa
rem de I'lpre'enLar a' rOlllas, li\ro~ docu
1IIeolo de :;lH.l ~".li:t(l. P I' ljuaesquer olltras
ele., ecomo Decl'. 23~3, 2fJJanci1'01!:\59,
art. II, S 2 (J01'/I, 32): e ua ilIlpO. içiio dl'
multas aos me mos re 'pllll~a\' is lJuando não
fizerem laes apr('~ nla(;ües IIO~ p,'aw '1I'de
nados arl. cit. l;' i:l: re pons"bilidades da'
contas, art. 9: a:'sclIl,lInenlo dos rcspull a
\ei or,yanisa e como a Jir'ecLoria <reral, arl.
10 S 1.': e ~eri.fiC<l se p.J1es apresenlão
coutas, arl. 10, § 2 3: quae. a respeitll
as atlribui .ães ons Lhesoul'êll'ias, ar!. ~1,

S1, :!, lJ: procc.. 1l de julgamenlo de cont<lS
dos I'esponsuvr'is Inundou-se re~ulnl', art.
áô, § 1.' (JoJ'n. cit.), H.espllll aGilidade do
arL 87 Coei CU)).!. c He6. 22 Junbo 1826.
COITe pur conla não do Pl:opt'ieLat'ill. 1IIaS do
arrendalariu Je LI<lpichc <IlrallJ(j~aJu, Av,
3 Março 1859 (JOI'II. 'o).

Ri.:: PO~SAVhl .-' id, R ,'púlIsnbilidade.

RESPOSTA do f'retadCol' . ,Ifl'dadores aos a iso~

do capiL;o de /laviu CJuandu IJ;lO pudl'l' 'IJ

Lrdl' 110 pOI Lo riu dl'llLíllO l)lIr declara 'âo dI"
guerra iJller~jjt:lu d" cOUlllJullicação uu
bloljueio. Lod. COIIJ" al'I. 01 O. He~posla

ii lnoraLol'ia I'equel'ida lJuando (' COllllI lerá
logal' p 1m; el'edol'l~ do faJlido. J\rL 890,
Hespo Las que c Lr,l1J uocil'os hou>'el'eln d d" ,.
em juizo criminal aos interprele' uo COIll

mercio incumbe inLerpretal' e ~'ertel' e COfiu.

Decr. Reg. 863, 17 Nt1\'cmbro 1851, :u1.10,
3: e 'lue emolllmenln: p rceberáõ e1es'e

trabalho. Arl. 26, § 3. Que salarios'vence
ráõ os advogados pelas r'esposlas em autos
sobre qualquer exigencia ou requerimento.
Decl'. Rejr. 156~), 3 Março 1655, arl. 68.
Modelo de resposlas do j~ry aos quesitos
Ceilos. Av. Form. 23 Março 1855, n. 50
(J01'l1. 85). Respo la do juiz ecc1esiaslico do
qual se recorre par'a a cOl'ôa.-Vid. Decr.
1911, 2 de Man;u 1857, arls. 1 i a i9.

HI~STÂ. RAC O de PerlJarllbuco: D::cr. 1', 21
Abril 1817 (Coil. IhtlJ,).

RESTITlilCÃO ii! illte,gI'IlJIL clIllcetlida aos auseu
li" 1;(11' c;au:,a dó serviço publicu gozão 06

'lue se ê<l.:biio au'enl 00 exercito em tellJ
do de ~IJ rra, pelejand c, com o inimigo \lU

por emelbnnle e tiil) insla causa; os eln
embaixadas lc~ae' ou commissõe:l ex
lraordinnria .-Vid. ,4usl'1ltes. lv. 21 Ou
t.ubro 18'11. . 'ão goziin a~ viuva". - Vid. As
sentos. Ass. 34!i, 29 Muco 181lJ. Pelo bene·
I1cio de resLiluiçãu rere;te a pnrlilha feita á
sua litis pellciencia em ~r,to de appellação.
- Vid. P1I1,tillws. Res. 22 Novembro 1818
d('. A intel'vcnçi:to de dolo em conLl'acto dá
Jogar á re liluit;i1o ill illtegntm.-Vid. Res.
1·,9 Oulubro 1 2:. pa~. 333 Co]].1· (CoU.
Na.b.), Pri vilegio de reslituições é uma das
duas cxcepçõe que a lei estabeleceu para
'erem admissiveis ~egunll(l,: embargos.

Vid, E1IIbm"gos. P"II\', 22 Outuhro 1822. A
lilulu de resliluição concedeu-se a contrac·
lanle ti' rendas impedidu duranle o prazo
do pl'h'iler:;i., usar delle.-Vid. C011frllcto.
nes. 27 A~(Jslo 1825. Restiluição de pl'U

priedadll de bens de raiz ou moveis e ac
ções seque~lradêls ou I:ullli·'cadas a PorLu
guezes e Bl'asileiro- dUl'ante a !'uerra da In
depelldcnciH. - Yid, 1llciependfllcia. InsL. 31
llarço 18~7..~ 5. o, í, ~l p allllex. lnsl. 3
Setembro 1 27, arl. 3, Õ, 8, 10. 11. Satis
façãu do damno c<lllsado com deliclo, por
meio de reslituição. - rir!. Inde1/lJlisação.
Cod, CriUl, , al'l. 23 a 25. O Lermo para
lIlanife,taçüo da l'evista ê pe.remp.lorio e il1l
1Il'llrúg-an:J1 sem I'mbargo de qualquer resti
tuição, Be. 20 Dezembro l 30, art. 10.
RestiLuições e reposições á fazenda naciooa I
de rendas c desl'ezas gel'aes a cargo da re-
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cebedoria são e como arrecadada;; pelas re
cebédorias, alfandeg-as c mezas de rendas e
conectarias e a7enle~ ne correio. Reg. ~o

Maio '1836, ad. iô. ~ 1lJ: 77 a 80: 10G. ~ 8.
-Vicl. Reposição. n'~ LiLuiçáo apr()v(1ita~a e
como a recorrE'nle á corôa pol'a minutar o
l'eCUI'SO excedidtl o prazo, sendo pessoa a
quem o privilef{ill comretisse por direito,
- Vid .. Abuso, Reg 10·. j 9 Fel'creiro 1838.
arl. 7, Derr. 1911, 28 Mar'ço 1857, art. 2lJ.
Implorada. relo privil"i!'io ria fa7cnda, si
fO'sse preciso. a restiLuição i71 inte.gram.
mandou-se intenL:lr nullidnde de adjudica
çiio feiLa e jlJlg'lda contra lei expJ'f! sa com
abalimentu da lero;a. quando de\êra ser da
quarla parLe em pr"juizo da fazenda. Av.
6 Junho 18!J6 (Jorno 211). Restituição dos
dppo~itos devrlJl razer- se pela ru bric3 com
peLente do respecLivo exercicio. 01'.1, 3!J. ~

Março 18á7. Modo de proceder nas lhesou
I'a,rias a respeil;o de reposiçõe;; e re~tiluiçõe;;.

Ord .. 1.63, 17 Novembl'o 1847. Cl'ediLo au
toriso.u-se para repo;;ições e restiLuições.
DE'cr. 580, 27 J::tneiro 18119. RestiLuições
n08 correios qUlmdo hajão Iogar mandou-~e

fossem feitas pelos rendimentos e como. Av.
31 Janeiro 1349 (Diar. 8009). Os menores
e fiihos-familias commereianLes podém ohri
~ar. h)'potb~cal' e alhear validamenle seus
b~ns de rHiz, sem que possiio allcgar o f'coe
(Icio de resLiLuição. Cod. Com. 3rt. 26: resli
tuiçã() do pre,ço da COUSll \'endida mercan
tilmente qnandu haverá 101!ar. Al,t. 215,
218: nas liquidações de sociedades com
merciaes em que houver menores inL('re~sa

dos. procedendo-se com sen tu tor e enra
dor especial. em tempo al(!um contra os
actos civis praticados se poderá allegar be
neficio dI;: resliLuiçãfl. Ad. 353 (ViII. Dec.
7:37, 25 NO\'~LObrll 1850. arl. 59!J, , 1):
clluL.·a prescflpção de prazos marcados no
Codigo pHra acção. prlllesto 011 ouLro acLo
~e não póde allegar nenefici(l de re-Lituição.
Ar!. 4ld: reslituiçiio du rcmuoecellte não
carreg<ldo ii risco mariLi1!l0 ao dadur como
se fará; e qual at;ção conlr. O lumador
!filando () não faça, Arl. ô43: rt~stituição de
premio ele se~U1'o recebido quem deverá ra
leI' e em que caso. Arl. 683: r.esLiLuição do
pag~melJt() de seguro ha logar quando li

navIO uão se homer perdidu, ou qnando

RESTITUIÇIo

se tenha depois do lermo dos riscos. Art.
720: rllslillliçflll graluila dos objectos Fegu.
rados reiLa pelos aprezadores que efIeilos
produz. Arl. 7:.6: as despezas de recla
mação du navio p carga, uma vez que sejão
rf>stiluida&, 50 avaria grossa. Arl. 764, §
12: (\inhei:'o recebid.) não é obrigado a
restituir o 5E'guradCl ao SE'fWradol' que ti\'er
rn~o perd,. tolal, proçando-sc depois que
foi p<J rcia!. Arl, 795: Iellli tuição de sobrlls
<ia fallirlo finando halerá lagar. Ad. 869.
Beneficio de re 'lituiçiio não gozão os me
nores hel'oeiros dos f'ldlidos repfl~senLados

pur seu Lulor ou cUI'ador. Arl. 911. Decr.
737. cit, ar I. 594. 2: acção para restilui
ção e en Lrqra dll d,'posilO. Art. 268. Em·
bargos commerciaes de l,pstiLuiç50 na exe
CUç'lO tem e cClm que f'fIeilo lugar. Decr.
737 cit .• arL. 578, S3. São admissi\'eis na
'~:\éeução de ficções reaes os embargos pelo
menor ou pessoas semelhantes a qne com
pet.ir reslit.uição. Oecr. 737, ciL. art. 579,
§ 4, n. i: denlr de dez dias da publica
ção ou inLimação de sentença podep'lõ as
parles oppôr embargos á. sentença de 1a

instaocia só se fôrem de simples deelara·
cão ou de restiluicão de menor e como.
Àrl. 639: 640, 6J.h. 662 a ü64. Do privi
legio de restiLuição in inlegnlTn que compeLe
á fazenda nacional mandou-se usar inler
pondo revista para firmar jurisprudencia.
vi,to como em Lplnpo se não levantára con
flicLo de jurisdicção enLre as autoridades
judiciaria e admlllisLrnLivz,.. Av. 31 Março
18õ1 (Oiar. 8668). ResLiluiçiio de direitos
em alfandegãs soheu-se. - Vid. Ord. 176.
á Junho 1851. RestiLuição ás ca pel\as dos
bens indevidamente alheados cm poder de
pessoas que os huuverão do administrador
por qllalqul'r lilll\d - Decr. Re~. 83á. 2
Oulnbr'o 1851, ar!. M. § 3: dos encargos
pios não cumpl'idos aos bospitaes 1.\ C~S,IS

de exposLos. Art. M, § 9: do mal des
pendid I e' o não arrecadadq aos hospiLaes.

rt. á5, § 1. Todo os que preLendrrem
~e!' credores ela fllzenda pOl' elc., e quaes
quer rest.iluições como dever~õ requerer
o reconuecil1lenLo e liquidação de suas
dividH para que não prescrevão. Decr.
857, 12 Novembro 1851, e art. 3: conLra
gURes não corre ti prescripção. A.rL 7, § 1.
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Restituição de quaesql1er im postos indevi
damente cobrados só por meio rle reclama
ções ou recursos e como ti vist<l das leis e
regolamentos o tbesollro (llltol'is:l. Av. 10
Janeiro 1855 (Jom. 24). RcsLitnicão se não
deve fazer ás' pllrles dos docl1lll~otos que
justificarem a imposição de multas. A•. 12lt,
2h i\iarç(l 18.')0. Incllmpeleocia e illegali
datle do inspector da alfandp.ga pal'a man
dar fazer re ·tiLuição de direitos pagos pela
patenLe de official da gnarda nílcional e para
recorrer > com". Ord. 314, 25 Setembro
1856. ~ cg()U-SI~ restituição ue parle de di·
reitos pagos quando ainda vigor \'a u art.
!l48 da Larifa das alf"l negas pOI' não Ler 'irio
p,'omulgado nu logar n Decr. 26 Agosto
1857 que o al[o}rou. Ore/. 10', 13 J:lneiro
1858. Sobr inJ hita r', tituiç:1O de dir(>ilo
de exportação par., pela avaliação !la pau
La s manaI. - ido Ol'd. 136, 22 Abril 1858.
Em execnçãu de ~entençu lIb'ohendo em
crime de respon abilirlade l'ecnUlmendou-sp
luda a po. sirel opposição ;.fim de que op
portunamente fus:,c a questão leI ada ao. 11

premo tribunal de jusliç<l. illlplorando o be
neficio de restituiçãu se oe es. ario r,,~ P, por
serem os juJgamenlo~ onll'al'ios ao lll'l. 12
Heg. 21 Fevereiro 1 32. Ord. 21 i.\'laio 1858
(Jo1·n.151). Procuradol' da cOl'ôa li, relllção
inlervem peranle o trihuDlIl do cOIDwercio
nas causas em que a fazenda 1}llblica rôr pOl'
qualyuer modo intoressado e ainda me '
mo por virtude d" beneficio de reslituiçào
in integmm. AI'. 181, :2 ,runho 1858. Resti
luição de deciUla urbana lia côrte ordenou
se e porque. Ord. 7 A~()sl.o 1858 (Jol'n.
Sttppl. 259). r os recu rSlls das decisões das
repartições fi 'C<lCS quc \'ersarem sobre I'es
lituição de imposto tem o lhesolJl'o volo de·
liberativo. Decr. 2343,:29 Janeiro 1859, ar!.
3, S1: 27. Restiluição de damno causado
com dtdictll.-Vid. lndemnis(lçâo.

RESTOS de homens celebres contldus em sepul
luras nos cemitel'ios publicos da côrle, cuja
licença tem acabadu, como seri'to guardados
elll logar disLincto. Decr. Reg. 1557, t7
Fevereiro 1855. arl. 58. Restos organicos,
petrificações etc. se mencionarilõ nos me
moriaes de terJ'itQrio do inspector geral de

mediçáo de lerras publicas. Porto 38n, 19
Deu'mbro 1855. ar!. ?7, § ti.

RESTRICÇOES e Ulodilicações estabelecidas pelo
Cod. COIJI. ás regras e disposições do·direito
c.ivil pllra os contractos em ~eral são ap
piicaveis aos commercianles. Cod. "om.,
art. 121.

RESUMO da accusaçào e defesa no jury fará Q

JUIZ de direito e como. Cod. Proc. art.
269; Lei 261, 3 Dezembro 184 L. art. 58;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, 3rt. 366; Av.
foren.23 Março 1855, n. hã (Jorn. Má, CoU.
27'). Das resolnções de consulta da secçãu
d fazenda do conselho de estado com ex
posição de motivo SP. farlÍ e rOI.no na 1'ecre
laria dos negocios da fazene/a. Decr. 2343,
29 ,laneiro 1859, art. &5.

RETALHO: commercio a retalho. - Vicl. (omolet'
cio. Av. 2 Maio 1835. Consirlera·se mer
cantil a compra e I'enda oe e!feilos moveis
e semovenles para os revender por grosso ou
i.I retalho, na mesma especie ou manufactu
rados ou para alu~ar o seu uso. Cod. Com.
art. 191; Decr. 737, 25 ovembro '1850,
ar!. 13,19, § 1.

RETARIJAMENTO: condemnação em custus do
retardamenlo por interposição iof'lndada
de ap;gra\'os, Decr. 1.43, 15 Março 1842,
3rt. 26: relardamenlO nas relações por falta
de preparo em aulus civeis recalte em pre
juizo da' partes que o causarem. Arl. 37,
De viagem POI' demora de enlrega de co
nheçimeotos a quem torna responsavel pelo
damno proveniente. Cad. Com. art. 578:
quaudo a cllrgo do capitão que não partir
no lempo marcado. Art.· 602: ou quando
por sua colpa fô~ embargado ou retardado
na parlida durante n viagem ou no logar do
seu destino. Art. 608: no caso de embargo
Oll força maior não haverá indemnisacão
pelo relardamento. Ari. 609. Custas 'de
retardamenlo 5:\0 devidas logo por(jlle lam
bem se não restituem a final. Av. 115, 1.5
MlIrço 1.856.
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J\ETENÇÃO de ohjeclos depositados - Vid.
D~posito. Alv. 5 Marçn 1825. Retenção de
nhjectos c1ppcsilados têm os lrapicheiros e
administl'adl)re de armncos de. deposito.
Cod. Com. arl. 96: c 11 mandal,ario tl qUilo,
do do ohjecb da opp.ração commetlida.
Arl. 156: e n ('omprador da posse da eOllsa
comprada mercantilmente até ser pago do
valor das bemreitorill;. A1'1. 216. Decr. 737,
25 Novembro 1850, 3rt. 585: não te.n l)

capilãode navio nos efreilos da carga a titulo
Ile egl1rança de frele. Arl.. 527: qnando
o proprielario (h~ navir) antes ae começada
li viagem der-lhe destino difI'erenl.e do cnn
tracto Ipl á 10F::lr 00\'0 (ljuslr~: e ns que
se não ajoslarrlll sú terúo dirpito a receber
n vencido (III a ret!:'1' () que tiverem recebido
adiantado. :\1'1. 55": n~tt'r nftl) pón(' o en_O
pitão fazonda, n.. mnio êI pretex.to de falla
de pagamenl .. de frele, a\'aria ou d >spez3,~.

.Art. 619: dir ilo tem" capitão de reler os
passageiros emqu:lnto não rõr pago. Ar!.
632: indeD1nisação 00 re gal.e ue ~enle de
l,ripoJação mandada ao mal' Oll <Í lerr;! em
serviço do navio e du car~;l'c nessa occasiflo
aprisioDada ou relida. Arl. 766, § 8. Ni\o
póde O deposilario reter o depo ilo a titulo
de despe7.as. Decl'. 737, cit. alt. ~78. :!79,
'280: ~ão admissiveis na execuçfl ll de ac
ções reaes emba"lfos de retenção de bemfei
torias. Arl. 579, S 3: o reruJedor tem di
reilo de reler a parle do preço estimado por
arbilros, no caso rle el'icção, si ucompr:ldor
aufer~r pl'oveilo da del'reciaç:,o por elle
eausada. Arl. 585: n~lo pode t) advogado
reter autos soh (J ualquer prelexto findos
os termos e sob G"C penas. Arl. 713. Em
pregados do sello nào podem reler pappis
judiciaes que Jhes fõrem apresenlados. a
prel,exto de revalidação que é aclo volunla
rio das parles conforme a Ord. 206, 12 Sf'
lembro 1853. Ord. :l07, 21 Outubro 1858.

R~TICENC\A- 00 conlMclo de seguI'o, de cir
cumstancias que in l1uirião sobre o risco, an
n11l1a-o. Reg. sego appr o pela. Hes. 30 Agost(l
1820, 3rt.15 (F. BOI'g., Dil·. J/L1'., Reticl'l1
cia). Cod. Com., art. 678. DocI" Reg. 2252,
22 Setembro 1858, art. 13, S 3. Decr. Esl.
2100•. 6 Fe\'ereiro 1858, art. 30: Decr. Est.
2252, 22 Setembro 1858, art. 13, S 3.

oRRTIRAD1\ -de mini tl'OS diplomalicos. - Vid.
Guerra. Trat. 19 Fevereiro 18tO, art. 31
etc. Decr. 1~40, 20 Marco 1852. art. 13.
:52, 36, 38, A8, 50. Os em'pregados das al
fandegas que l'e relirarem anles d IJ ndar
se o expedieo te perdem a gratificação do
dia. Ord.270, 15 Setemhro 1858. Quanto
aos demllis empreO'ados de oulras reparti
ções. - Vid. (I..\' 1'l'Spectillos denominações.

RETOMADJA: l'éos de IripolaçãlJ estl'anha post.a
em navio brasiJeiro aprezado e depois reto
mado mandou-se proce ar p lo conselho
l'upremn militar, Oecr. 21 Agosto 1820
(Collo Nabo). Quando nos casos de preza
eonslar qU(~ li navio roi retomado antes de
inlimlldo o ahlllldono, nào é este admissivel
:<al\'o ~i o damno sull'r ido por causa da pre~
za p a desp za com o premio da retomadia
011 sal\'agem importar em 3/A pelo menos
do:valor seO'urado, ou si em con equencia
da represa os Jfeit.M seguros tiverem pas
sado:a dominio rle 3.° Cod. Com., art. 768.

RWl'OR '0 - confurme {J, 9, art. 91, Reg. 22
,J~neiro 1836, das mercadorias deve ser
em na\,io nacional e não a exportação tam
bem. - Vid. AlfandeaQ . Av.3 Julho 18h9
(Dim'. 8146). Commercio. Porl. 23 Novem·
bro 1816 etr. Reg. 22 Junho 1836, art
306 a 31S. Conla de "ptorno no recamhiú
pelo resaque. - . icl. Let?·as. Codo Com.
arlo .416: relornú de embarcação para o
pOI'lo do destino u~o fazendo o capitão,
como é licilo á tripo)açào proceder._Arl.
552: fa70endas céll'l'egadíls em retorno ficão
e como, obrigadlls ~o conlraclo de risco.

1'1. 6&4 : retorno de premio do egUl'o re
cebido ha logar quando fraude houver da
parte do segurador. Arl. 679: dcspezas tl

quae em bem e salvamento do navio e mel'·
cadorias desde car{l'[\ e parlida alé retorno e
descarga são avarias "rossas. Art. 76h. S
21. Relornos eslipulCldos nas apolices não
e cOOlprehendem nos 21/2 °1. de commis

l'ão sobre o importe dos premios de seguro
dados a cada um dos directores da compa
nhia Rcc1I1Jeradom.. Decl'. Est, 7Q1, 30 Maio
1851, art. 26. Retorno de objectos nacio
I 31'S ou eslrangeiros dI' umas para Ol1lras
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provincias do Imperio como se despacha
nio cohfllrme o art. 31'8 do Reg. 22 J li

nho 1836. - Vid. Ord. 26ft, 5 Novembro
1851.

RRTOllSÁO: pr'zas feilas nos parlas, enseaclas,
forlalezas C coslas al11i~as ou neulraes, se
gundo e como as repnlar fi inillJigo Sul'flO

l'l'puladas e julgadas pelo dirr.iln de I'rlor
são ou pelas regras geraes na r:dla <Ielle.
AI . Reg. 30 Dezembro 18~2, cap. :-1,
art. 12.

RETRACTAÇÃO de confissflo só pódC' ler lagar
par el'l'O de "aclo. Decr. 7'37,25 [ ovembro
1850, al'L. 157: de 3l'1'Clllalaçno s 100In('
melll feila nno t(:IT1 Iogal' ailld:) havendll
ql1em oll"ertlça maior lanc:n. ArL 551,.

RgTRETAS. -Vicl. Casa. Decr. 20 Abl'il 180l).

RETRIBUIÇÃO pecuniari-u póde c como o {I;1dor
mercanlil e lipuléll' do afiançado. Cod.
Com. ad. 259. DecI'. í37, 2. Novembro
1850, art. ,236, § 3. ])e deposilarios, gllnr
da-livros, feitores e caixeiros, lrapicheiros c
adminislradores de Hrll1azens de deposilQS,
conforme o arl. 282 do Cod.; as acçõrs
para sen Jlngamenlo süo summari:l c com,)
processadas. Decr. 737 cil., nrl. 263, § 3.

RETROACÇAO. - Vid. Rel1·oactivili(lcle.

RETROA CTfVIDADE. - Vid. C"imcs. Onl. 10
Fevereiro 1810 elc. Resolnção regia, é
principio que aindn sendo geral não regllln

pássado c só póde fazer regra da sua dnla
ell1 dianle. - Vid. Res. 29 Dezembro 1St/,
(Coll. Nab.). Ordenou-se que pal'a o futuro
se execuCa sé alvará 3 Junho 1809, e não
se retrolrahisse ao preterito por ser pesado e
desagradave\. - Vid. Res. 10 Fevereiro
18L8 (Coll. cit.). Lei não c relro:lcliva.
"id. Res. 21. Jonho 1820 e Res. 2" de 25
elcmbró 1823 e Res. 2' Selembro 1826 e 3a

10 Dezembro 1827 e Res. 2 Janeiro 18'29 c
Res. 29 Novembro 1831 (Cott. ciL), Lei 105,
12 Maio 1840. 3rt. 5; AI', 28 Agosto 18.&8.
- Vid. Li/:s. Res. 26

, 9 OUlubro 1822 el.c.

IV

C,·i'lllf1s. Cod. Crim., art. 1,15,33, 60,
309, :510. Senlença que fixar a aberlura
da qnebl'a não poderá relrolrabi-Ia a época
flue cxc!lda além de .40 dias da 'ua data
ndual. Cod. Com., art. 806. A rnlificação
Irlll effeilo relraaclil'o salva convenção das
pnrles e o prejuizo de lerceiro. Decr. 737,25
No,e01br" 1850, al't. 688. Declarou-se qne
() Av, 2h Julho o1Limo sobre despeza com
quarleis dc de l:JcaU;1enlo não de,ia ler
effeit.o relronclivo. Av. 1.7 Novembro 1856
(Jo),I1.327).

RElll lÃ0 exlraordinaria fará o senado para con
locar n :u-cmbléa ~eral legislaliva, quando
o Impera lar a não faça dous meles depois
eln t.empo marcado. Consto ar\. h7, § 3:
ou quando a regencia provisional o não faça
nn morle do Imperador para eleiçãO de rc
"·eDcia. Ar!. cito § .4: dns duas cam3l'as
haverá, si qualqner deJlas não approvar as
(\mt'ndas que a oulra houver feito nos pro
jectos de lei, si a recusante julga-Io- van
lajosos. Arl. 61. Conservar reunida tropa
depois de saber que o governo ou aulori
Jade competente ordenou que a separe é
crime e como punivel. Cod. Crim., art,1h1.
Reunião quando conslitue sociedade secreta
e como punível e dispersaveJ. Coei. cil.,
nrt. 182 a 28lJ; quando conslitue ajunla
menlo ilIicito é punivel e como. - Vid.
Aj[mtamcnlos. Cad. cil., ad. 2S5 ele. Reu
ni:-IQ de corpos de guardas municipaes na
côrte para fazerem representações e toma
rem deliberações prouibio-se e sob que
penas.-Vid. Gttaj'clos Municipoes. Decr. U
Junho 1831., art. 12. Reunião em numero
de ll'es ou mais pal'a commeLter crime, de
dia; e de cinco ou mais sem motivo juslo
e reconhecido ii noite, era presa pelns
rondas. Inst. 29 Novemhro 1831, art . .4:
fIuando por causa de algum e peclncuIo
como será observada por clIas. Arl. 5.
De assembléas prol'inciaes. - Vid. AssCl1l
bilios. Lei 16. 8

, 12 Agosto 183lJ, nrt. 5.
Heunião dos corretores só p6de ter lagar na
casa da praça. Decr. Reg. 805, 20 Julho
1851, alt. lJ2. Decr.807, 808.27,28 dilO.
ROllníão tle credores de commerciante fal
lido CJuanclo e como e para que fim [em lQ
FF\l·. Cod. Com. art. 8lJ2 a S511. (Oecl'. 738,

72
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25 Novemhro 1850. art.127a 'l38, 173.)
Vid. Decr. 1837,8 Novel1l1Ho 1856. illfra:
contracto de uni50 entre os c'redores rio
fallido. Art. 855 a 858. (Oecr. '138, cil.. ar!.
139 a 1k1..) Reoni50 du collegio eleitoral dos
commercianles pnra escolba elos deputados
commerciantr.s do tt'ibunal do commercin
f:omo lerá logar. Cod. cil., IiI. un" art. .16.
A'cerca elo arl. 127, 133, ne~. 738 cito de
claron- e qne a convocaçno dos credores
para a segl1nda reuoiüo de" seI' feita por
circulares do escri"ão. necr. 1837, 8 No
vembro 1856.

RE ALlDAÇÃO em proces'os crimillaf's, vislo a
Orn .. L. '\, lit. ;J: § 12. Provo n Novembro
'1582.- \"id. Part.i8 Abt'iI1812(Coll.De/0".).
Revalidação concedeu·se a cerlos aclo' jll'
cliciaes. - Vid. Jlliz de ol'],ltéios. Res. 23.
Agosto 1828. ne se marias e cOllcessôe. dfl
govel'OO a ella suj ·itas. - Vid. J:l'l!:i~ll'(l de
tf)'/'aS. Lri tiOI, iS Selembro 1850, ar\. 3,
S 3: II. 5, § 2: 0, 9. Decr. Heg. 1318, 30
Janeiro 1856, :1l'1. 18, 19,22 a 58. Av. ú7,
22 .Taneiro ; 265,5 Agosto 1850, e da mesma
d~la (JOl'll. 2117) j 3°, 9 Março 1ô57 (.T01'l1.
\18); 91,13 Março, 133, 6 Abril; 327, 23
SeLembro; 357, S Oulubro 1857. Circo 8'1,
9 Março; 256, 31 Agoslo 1858. Rel'illida
ção do im posto do 51'110. - Vid. ScUo.

RE\'ELAÇÃO de segredo de que se esteja jll~trlli
do em razão de ufficio "criminosa e COITln
punivel. Cod. "rim. at't. 16ú. CommeLlí
da por COrfctore~ produzindo prejuizo como
silo obrigaJos il iodemnisa-Io. Cod. Com"
art. 56. Elllpregados d diversas rep:ll'li
çüe.:; que a pralical'em como sel'âu pnnidos.
- \ id. (IS J'{ spccl Ivas ticHomin(lçâcs.

RtWELT \ do réo peranle o a:1ti~o jury obre allll
50 de liberdad de exp['es~ão dc p"lI'aIllCIl
tl1~ (Iue conseqlll:'llcias importava-lhe. Ploj.
i Outubro 18:23. ad. :35, m:lI1rlauo 01>51'1'

vaI' por Oecl'. 22 1 ovem bt'o 1823 e }le·. 1J
'r.lcrubro 1826. Do ministro e .ecrelario

de slado e con elheiro de eslado pl'rantc o
:pnado tll1' crimes UI' (Jue CI1011l:('.('. L.
15 Olllullt'O 11827, ad. ;30. Cou. CrinJ.
IIrl. 30~, ~ 1.. J)o réo peranle o jlli7. cl'i-

REVELIA

mina! cnnvocados dous juizes ele paz. Lei 15
Outllbl'o 1c27, al't. 13.-Vid. COI!. Pror.
ill{ru.. Rúos reveis no crime como erf10 pro
re'sauos; a conlumflcia de um nno podia
i'a7.f'r suspender o proces o ql1anlo ao, ou
trus. L. 22 Sel.embl'n 1829 p ad. 6. - Vid.
Cod. Proc., ill{J'a. 00 recorrido na revisla
inteqlOstn para O snpremo Irillnnal de jus
liça. Lei 20 De7.emlll'o 1830, arl. 15, Do
réo guarda naciunal peranle o conselho de
disciplina. Lei 18 AO"osto 1831, ado 101;
Lei 602. 19 Sclelllbl'o :1850, ad. 110. Dos
réos perante a extioetas juntas de paz. Cod.
Proc., nrt. 221. Lei 261, 3 n zembr 1.861.
ad. 95. Dos r' o cl'iruc5 na rormacno da
culpa. Coei. cil. arL H2, 147. Re~: 120.
31 Janeiro 1 '!l2, art. 2()\). De rcos crimes
"J\) prt1cesso- ela alçada dns autol'id:HIl!s
p(ltieiaes e cr'lItllna S. Co I. cil.. art. 20 i

Lei 2()1. ci t. arl. 9l\: Re~. 120 ci 1., a t L.
ti 1, ~128. Perante o exti~clo jllry de cri
minalidnde. Coei. ril.. arl. 2111; Lei 261,
cito arl. 95. P 'ranle o d jul~amento. Cod.
ril., al'L. 233; Lei 261. cil. al'I. 92, 96; Heg.
120, it. art. 369. - Vicl. Acção. Av. 2 Ja
neiro 183_~ etc.; Av. 2 Abril1~36 elc.; 280.
9 ,Janeiro ~1841. ACCllsaçeio. AI'. 12 AgO'LlI

1835; Av. 22 Selembro 1835 etc.; Av. "
Dezembro 1837; '108. :1.(j Ontllbro 1838 j

lí:l, 30 Selemhl'o 1839 j Lei 261, 3 Dezem
hro 1841, ar't. 30 ele.; art. 42elc.; /,3 elc,
no. réos de re~ponsabilidatle perante as re
lações. Decr. :3 Janeiro 1833, 'lI'l. 1~. Dos
rens no processo de COlltral>ando. Reg. 1.20
eit., ar!.. 39;~. No ria responsabilidade pe
rante o jlliz de direilo. Al'I. 400. Hevelia no
processo conlencioso administrativo perante
o conselho de hslado. DecI'. Ur;.c. 1.211, 5 Fc
Ht'ciro 1862, art. /'7, § 2. Do fallido ou ~cu

procnrador no pt'oce~so de quebra enr que
caso. Cod. Com., arl. 813.822, (Decr. 738,
25 de Novembro 1850, al'I. 131, 1h3, 1lt8.
t58.) Do curador fiscal, faBido ou 'eu pro
corador lia relloifro de credore~ e COI1

cord"tn. Arl. 81.5. De réos no processo de
npresamento de ,;mLarcações mpre~;ldas
110 tl'aficl) de AI'ricanos. Deer. 708, 1400
(1Il>ro 1850, ad. 8; §~; Decr. 7M, 1h 0
v/'mbro 1850, UI'1. O. Do réo em callsa com
mercial. Decr. 737, 25 Novembro 11850,
art. 57, 58: n( arbilramento, ar!. 193,
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19,4. 202; Das aCções :urnmnria!>. Art.
238: Dtl de soldadas. Arl. 29/': \lO ]UI7.0

arbilra!. Art. 2"3: ,[10 admissiveis n:l exe·
cução e como cmbari!ll pelo revel infl'in
gellles du jllJ~ad(). ArL 577, S 8. n. :!:
dI) IDl.'nOI· dú lOrlar e (~01l10 3 embar"'os de
re~liluiçào. Art. 6110: na n\',dinçiio ue ap
pcllaçfto. t\ rt. 6l19: do réo cUl11mrrcial
\-erifica-!t (juando. r\ 1'1. ,0.&. 707. 710.
'ào 'ujcitos ao jlllgtlmenlo Ú revelia oS

Jclinquenll's c1e crimes nJlança\'cis que nüo
comp'lrecem, h>nhãu 011 niio proslado riaoça
(' assignado lermo de curuparl'cill1enlo, e
b~ll\ assim os aCCllsndOli de Crimcs ele que
se pudel'em livrar sollos ~\ seul rianç'\' Av.
2~(l, 5 l)r7.ClI1bro 1850. Hel'clia du omcial
miliLar sujeilo a con 'elho dc in4uiriçüo.
Circo Reg. 285, 29 Sel>l1lbro 1855, art.
'10. Dos proprip.lHios de lel'l'eoo desapl'u,
I'riaveis I'lIra clJnliouaç~1O de ol>ras li Sf'r

vicos das eslra as de ferro do Brasil nll de
se~s lulores e ('fi radol·p~. Decl·. Reg. 'l(H3ll,
27 Oulllbro 18;;5, ,'rt. 5, 11. Do. l'es;>onsél
reis por dinl1'.'ir,) pnhlicus peranle o lhe
50U1'O. Decr. 231,3, 29 J"neiro 1859, arl.
A, S2,21, § 2: á6, Si.

REVENDA Je carnes foi slljeila :1 ·ísa. POl'l. 8
~orelUbl'u 1819 (DoU. Dek). - Vid. Sisa.

RIWIS U - de lisla de jllrados. - Vid. Jurados.
r.od. Proc., Hl't. 25. ::25; Lei '101, ;~ De
7.cmbro 1~l,1, art. 2n, 30r, ('ec:-. l:W, 31
,laneiro 1842, ad. 22R ,1 ::!;H.-\id. R(!ris/(I.

HEvrSTA dO" IHllio:. - rido Arnuu{a. 11 'g. 'l2
Agosto :1808 el . fievisl" COIlC' dl."Il-.'i0 elu
ce1'l(l pleilo. C. l\ef:'. 7 Agoslo J810 (CoU.
Nab.). P<Il'<I Yt'l'ificClI':t (:xistellci" tI,IS lru
pa~ pflra pa~aml'lIl() dn~ ~oldadns !'orão nu
"amonte reguladas, Cl'1':IIl,lo-'c ill~peclnr'

I'éll'" c/Ias COllJ a O\"lliIWI:f10 de 1I1;'jnres; e
der'ào-se nU'ias I'l'oyit1ro i:1S ~obl'c ellas.
Porl. 27 .1ovcllIbro, 28 DezellJbro 1811
(CoU. DI·l"'.). declflr. 1'l'la Pnrl. 12 Set('1I)·
bro 1812 ((/fllL. cit.). HIHI"erillJelllns de
I'evisla uohrc crime e~pcciallnenle S(t1'I'O

exlral'lt)s de direilo' conrol'llle r\ v. :.1 Ou
lu1Jl'o L '01) não podiúll Ilbit' iI p"est'lIça do
rei.- Vid. Res, 5 Dezembro 1812. allll. fi

n EVIC:;TA

PurL. 1ti Agoslo 1823 (DoU. IVab.). 1mpe
tl'anles de revi. ta nào podião emhargar as
senlenças conlra clles rroleridas. A' .. 10
Abril 181 ;~ (B. Cam. 8.Ttl'.), rel'o"'. pl'\o Alv.
(i Dezembro 18:13. ~olJl c alr.ada Das rl'\'is
las das senlenr.as do conselllO de fazenda.
Alv. 30 Maio 11313 (Fel'. B. e Per. Sz. Dia.
.7((1'. Hcú.lta). Conceder ou II e"'a I' I'e,i las
nas causas pela IlH\\lcira que nlei determi
nar pertence ao supl'C~molrihunal dejusliça.
(,;1)11'1., ar!. ioll, 1. I~c\'i'las de navio
POI' causa do eXlravio do OUI'O mandou-se
su l'ivcs cm logar no caso de haver denLlll
cia dellr. L. 15 SeLem!>"o 1327, arl. 3. Rc·
\'istas de graça especialissima soiJre enlell
çns d pI' sos proferidas no cowelho supre
Ino mililar do almil'anlado conlinuáriio fi

ser concedil1as e decididas pejo governo
como d'anles Das termos do Decr. 5 No
relll!ll'o 1799. Res. 18 Sel/'ml)J'o 1827;
Decr. 1°,:Li OulubTO 1827. Para .ua deci-
fio creou-se junta consultiva e corno re

~ida. Decl'. ln t. Ii Outubro 1827 (CoU.
ab.). llevi la linhão as senlenças dns COI1

splhos de p;uena.-\ id. Lei l3 Oulubro
1827.•iI·L h; Hes. 8, 1j Novembro 1827.
Oecidirilõ··e c como cerlas l'cristas de "'racao .
C'specialis'iill1<1. Decl'. :21 Maio 182' (Col/.
Nab.), 'uGt conce sflo ou denegação no ci
vi I c cri ule c em q l!e ca. os, e com qne effei
los, e como manir!sladas, nl'l'azoadas, Jeci
diJas e relJ1ellidas' ql1l!lIl as plid illlel'pôr;
commlll1icação de seu numero ao ~ovel·no.

Lei 18S'leOlbro 182', art. 5, "1: 6 a 19,
;'8; panl cl1ja melhor execução [leso 20 Ol!
7. I1lbro 1830, arl. I) ,127 38. Termo de 15
para al'l':lZoar na fÓl'loa do ad. 10, Lei 18
Selembro cil., e concedido Plll' inleiro
c improrogave1tnente a cada Ullla elas p'lI·les
011 ~ingulares !lU colleclÍl'as, e o sello cumo
li explica cou!'orme al'l. 1.2. Hes. 31 Ago'lo
1829, a!'l. ti, 7. Pr(lvidellciou-se a \'espeilo
das p odencias na exlincla mesa do desem·
bal'f;o do P:1CO. Res. 23 Seltmbro 1829.
Uas' deci 'ões 'das l'elações cm proces'o' cri·
mes j dgados se . dmillem revi 'las para o
:upr mo lribunal deju liça. L!i 20 Selem
IlI'u 1830. arl. n.-\'id. Col!. Pl'oc., illfi·(l.
Slla disll'ibuiçáo, "ista pelos des"Ulbal'gado
I us, reialol'io discussão, e deci,:[(o nas rela
çõe" Hes. 9 lavem bl'o 1 30 ( 'oU. !Yab.).

72"
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Sobre prazo de apresenLaçüo. 25 Abril1831
(apenas cito no Repel't. Cllnh. lJfa/. Rel'is/a

71. 3). Presidenles dns relnções nome[lr~õ

lIlioisLro da ca a que aS'igllc os ill'Ll'Ulllen
los das senlenças prolúidas em gráo ele
revisla. Decr. 13 Maio 1831. (Colt. Nab.),
Dinu ... iro3 deposilados pGra revislns tiverIlo
de"lino e qual. Av. 3°. b.". 1 Agoslo 1831
(CoU. Nab.). Revisla concedeu-~e ás sen
lpnças dos conselhos rle disciplina da !?=uar
da nacional. Lpi 18 Ago~lo 1831, ado 102,
103 (expl. pela Av. 9,JUllho 183l1). Decla
rOll-hE' ubusivo admillil'em os juizes revi,las
de sentpnças não sJerin.iLivns. conforme o
nrt. 26, Res. 30,20 Dezembro '1830. Av. 2°,
25 Novembro 1831 (CoU. Nab.). Subre
expressões usadas por magisLrado do su
premo lribunal ácerca de uma r,evislaelene
p;arla. Vid. Av. 1°, 1. Dezembro 1.831. (CoU.
Nab,). Revi la crime em.ql1e casos conce
deu-se. Con. Proc., qrt. 295,298,306. - Vid.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, i1'l{m. Hevislils
se concedeu ás sentenç_as piveis das relações.
Disp. Prov., art. 19. Revislas D09:1 S e anligas
serão e COlpO julgadas pelas relações. Reg.
3 Janeiro 1833, arl. 0, § 8; 60, 91. Provi
denciou- e sobre escóvào que escre,'esse nos
recursos de revista das senLenças proferidas
pela junla dp. jU$tiça milita!' eLO P~rlla m!Ju
COo Decl'. 12 A~osLo 1833. Prazo p:\1'a apl'e·
sentacão elas revistas de seolencas do cOllse
lho s~D!'emo militar e oulr<ls lixou-se. Res.
12 Ag~slo 1833. Providenciou-:e tolU ordem
n desembal'açar o xpe {iente das revi;las
de algumas ,duvidas susciLadas no Sllpreow
tribunol de jllsliça. pecr. 2.0 SeleOlIJro
1833. Nos negocias n,aviles acerca de revisla
mandou-se observar no que respeiLava á
ordem do process') o art. 8, Lei 'J 6 SelelU
bro 1828. Res. 7 I"evereiro 1834 (Hepr'7'/.
Cunh.· lJat. J~evisla 11. 2), Ao !lrOCllradlll'
<ln corôa da reJaçflo de Pernamu\lco sobre
esclarecimentos por eUe pedid s dos caSllS
em que devia recorrer em revisLa civel ou
crioJe em que a fazeoda nacional nilO 1101/

VI'SSP iI tcrvindo, decln!'on-se qne ao goverllO
nào compeLia inslrui-Io do que oüo df" ia
iO'oorar. i\V. 5 Junuo 183"'- Sobre allda
menta de feitos nns relações no caso de
inter po ição de revisla por algumns das par
les, hélv~ndo embargus ndmillidos pa chal1-

REYIST4

cellaria pl'ovidencion-s.e. Decr. H3 Março
1835. Declararão-se os arls. li I Lei SeLem
bro eRes. 30 DezelUbro so\1re'e!Jlolumenlos
de revislns conforme o l~eg. 25 AbosLo
1750, ltes. 97, ;;0 OtlluLl'o 183'5, art. 2.
H(ll'el1do em ~Im 1l1l~S1I10 procl~s~,o mais de
11111 recurso de l'r1yisla. como se procede.
Av. 8 hlObo 1837. Dispenson-se a UIII

I'l;lconenlc o lapsp de L,empo pép'a se~uir

revisla í'llerposla. Res. 19" 5 Agn to 1857.
Revista concedeu-se das sent~nças dos jui
zes de direiLo nas cansas de locaçilo de sel'
viços, qllando os rérs fôrem conrleL,?nados
a tralwlhal' nas ohras pl!blicas para iodem
nisaçfln dos jncalarios 011 a prisão com tra
balho. Lei 108, 11 Olltubro 1837, art. 15.
Marcàrão-se os casos em que as relações re
,'i~oras hüo de decidir qa Dlllpdacle ou iojm
liça e do merecirnenLo d.as causas. ~ep;. 9.°,
17 Fevereil'o 1838, Declarou-se a alltoridadll
perante guelo deve sei' foiLa a ~abjlitação

de herdeiros nos auLps de revista. Reg. 18.°.
26 Abrjl 1838. Não cone lempo' pal'a io
lf'rposição, seguimeoto e apre ept.ação de
revista quando qualquer ,aconlet::ímento ex
I raorc1inario suspender tI e,xe,;«icio da éluto
rid;lde compdenle. Res. 19", 17 Julho
1838. Os presidr.nles das relncõcs fnriW
cumprir a 2" parle dI) arl. 31, Reg. 3 :Ja
neiro 1833, ainda mesmo no caso de se ha
,er illl J'jJoslo rcvi,la da sl'olença proferida
na rplaçiio, salvo quando Reg. J HO. /, Setem
hro 1838. fld. '2: e darão e como conLa nos
procefs•• julgados, acto 3. Revisl'l crime
11:10 ha \o(.!;ar das sentenças nos crimes de
Lei 10 .Junbo 18~5. Lei 26t, cil. ado 80: Ó

pcrmillida dRS eleci ões dos juiw' I, d~yejlo

~ol>re crime de c?lltrabaodo e l $crirçãll e
qu'Jl; e d,.\S declsõe' das relRções e quurs.
1\1'1. 89. N,io é permiILicla (hs 'enlClIças de
pronuoçia, collcessào on de!iC' çfio de
fiança e quaesqner inlerlocutol'iQs; e nem
das Sl;ntenças d( fôro lI)jJilar e ecclesiasLico.
.Arl. 90. - Vid. HC'g. 120 cit., art. 46~.

I1evisla ll~IJI as scotenças civeis qQS juizes
1l1l1nirip3es c urphüo~ que não ~xc derem a
!>t1a ,t1çfld:1. ~ei261 ciL, ar1.1lJ1,§ 1: ~i?

Re~, 1.1,3, lb Mnrço 1.8l1~, arl. 02: C1VW

conLinnão a 1\flr procc3sadas e jnIO'[l.Jas Sl~

~nndo a Lei 18 Setembl'o e Res. ~ Dezem
bro cil.; Ileg. :Ili.3 cit.• ~rt. 3,1. .Qs.ncrivães



( ~73. )

REViSTA

das reli1çõcS a quc1ll o feilos [orem distri·
lJuidos intilUaníõ ao Pl'lllpoLor puldico as
s~nteoças prlll'cridas, Jogo para podel'cm
in~errôr a revisLa. Av. 13.°, 3 Abril 181,:L
É inc1ispen avel o pagal1J):\nto dos dizimos
da cbnncellaria nos caS(IS de revisLa. Ord.
19.°, 26 Fevereiro j 8HJ. Sobre revista' in
LQrpostas pelos réos ~ilitare,;. - Vid. Av.
2ú JaJ:.leiro 18!15 (J01'/1. Sappl. 51). Os escri-,
vães de appelJações de relações obscrvadõ
no Lraslado dos autos, ainda no caso de se
haver interpQslo rovisla, a pratica s\!guida
pelos escriYães do Imperia. Av. LLL 17 Feve
l'l1iro 18LJJ). S(lbre cxecucão rio art. 7° Lei

. 8 &etembro 18·~S. decl,;roll-se não se Pl)
derem dar instrucçõe. lfu~ndo as partes
nãu o{ferl,':cerem garanLia para o caso de
veocimento do recI1r;>0, por não lerem bens
alguns. Av. 17 Dezembro 1,Sú9 (Dia'/". 8283).
Rel'isla se não dará em causas commerciaes
flue não excederem o valor de 2:000,z'}). Cad.
Com., til. UU., nrl. 26; Deer. 737. 25 No
vembro 1850, art. 665. Juizo arl)itral pó de
ser insLituido ou pre[eúdo alé depoi.s de in
terposta ou concedida rev~sta e C'OlríO. Decr.
!l37, 26 Novembro 1850, art. ~ 12, á27, ~28.

Da decisão sobre compromisso terá looar e
como. Art. LL68, á69. Nullidade de senten
ça commercial ómenle póde ser àllegad<l
por embargos na execução, se esta não foi
proferida em grito ue rev isla, A.rl. 58 J •
Como serão inlel'postas, remeLLidas e julga
das. Á(t. 666. Em que casos unicos o sl:lpremo
lribunal ~s copcel1erá. Ad. 6(i7. Triuunaes
de re,visla pronllncial'Óõ ouJlidacles (le Pl'O
Gesso, aiuda que nilo [ossp.m arguidas, e para

,_ que ell'eiLo. 4rt. G78. Por.R1-ei,.o de rel'isla
póde a s~nlença commel'.la ,ser anoulla
da. Ad. ?81., S '2 ('xI?L ai' Av. 231, 2l
AgosLo 1855)'. Por acçflOre R~soria nilosen
?-o a senlença proferida em gráo~de revisLa.
Arl. cit., § ". Exlracção de sentença não
obsta apresenlaçfto de l'el'i -la pela outra
parle e como, art. í32: embargos pOl' uma
parle precedem e inlcl'fompem se8íUjilllCUlO
da revista. Arl. 733. Os lerceiros prejudica
d<}s podem iolerpõr o recnrso de revj~la. Arl.
73'S. Re'l'ista de armamento e I'ardameuto
nos presidiosmililares deSan~a 'Ç,eopoldina,
Sanla I abel e iJ I1Jargem do rio Araguaya
erp Çfoyaz.- Vicl. Presidios, pecr. nego 750,

1851, (lrl. 5l a 53 e oul1'os. l}eiis~a nos
processos de a buso de expressão de pensa
mento lJllando haverá lo~ar. - Vicl. Res.
Cons. em Av. 15 Janeiro 1851. ReyisLa eOl
ca usa do fazenda nacional mandou-se in
terpôr pal'a de futuro Grmar-sejuris'pruden
cia a re.speito. Av. 31 Março 1851 (Dim'.
86(8). Sobre niío suspensi'lo de execução
de seplença pela interposição de lie~ista.

Vid Av. 10 Julho 1851. Fez-.se exlensiva
aos processos julgados em ~l'áo (le revista
lias I'elacúes a disposicão dos nrls. 201, e
seguintes' do Jleg, 399, 21 Dezembro 18M.
Decr. 1546. 3 Fevereiro 1~55. Revista cle
esla1islica do Imper·io. --;- Vid. Decr. Esl.
j 565, 2" Fevereiro 1855, a rt. 25. Emo lu
menlos dos iuize~ de c1ireitll pela l'evisão de
contas de tutores e tesLa meQleiros.,Decl'. Reg.
1560, 3 de Mnrço 1855, art. 38: das razões
de revist.a cri,me d~vid().5 a advog\l.dos. Decr.
Reg. 1q69, ciL art. 73: aos soliciladores
por 'Sencia. Art. 78: e,aos promotores pn
blicos pelas rrt'lÕes. d. 84:' e aos escrivães
de appellações pela revisão da numeração
das folhas dos autos. ArL. 1LJ8: sentenças
de revista e como serão extrahidas. Arl.

, J ., • (

150. Revjstas como serão él~mjt~ida,s e pro
cessadas decisões dos lribunae~rlo'commer
cio. Decr. Reg. 1597, 1 Maio 185~, ad. 82
a 85,90, 91. Revista de mostr'a' p,ara paga
mento de lropa não se póde e PQr ue prete
rir'. Ord. 3H, 7 No~embro 1855. '\,os desem
barO"adores promotores de jnstica da~ rela
ções se dará visla e sciencia das cI~ci~ões des
las para interpôrClll revista nos casos, em qne
(~na caiba. Decr. 1723,16 Fevereiro 1856.
Revistn de processos de legitimação para pas
sa porles na provincia do Amazonas. - Vid.
Decr. Reg, 1729, 23 Fevereiro 1856, arl.
11. Hevislas de corpos etc. pelos iOl'peclo
res das lres Hrmas.-Vid. Av. Heg. 107.20
~larçl) de lb57, art. 8. Revista de inspecçiio
dt' obras militares é ser:viço de commissflU
acLiva. Ci rc. lnsl. 2á 7, 24 J ulua ~857, § 1.
Hevistas em cerlos corpos do exercito 011

policiaes.-Vid. as "esJll1ctit'GS denominações.
l{r:cllrso de rel'isfto hill'erá para o tribunaL
do tuesouro da decisiio do mesmo sQbre lo
mada de contas por erro de çalc..l.1In, omis
slio, dllplicaLa de verha e apre~enl;!çlio de
novos dllcu(Qentos; e de revista para o eoo-

I t o.
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s1ho de esLado das llIesmas decisões elc.
por incompeLellcia, l'xces:'o de poder, viola
çi'Jo de lei ~ prelerição de l'ol'll1ulas essen
ciaes. Decr. 2:,) 1:3. 29 .J<IlH'il'o 1059, arl.
26, 28,29.

REVOGABILfDAD~.-Vi,], Hallogllção.

REVOGA<;AO de leis. - "id. Leis. Prllv. 11 Se
Iem bro 1815. COTlsl. art. 15, S8 eLe. n(·:,.
L' !J Dezemul'o1 82í. Alv. 5 DezembrO 1827
elc. Lei:l Outubrl) 1828, arl. l36 ele., 90 de.
Lei 6 OuLubro 1S~1. arL. 88. Hf's. (j Dezem
bro 1850 eLc. l1;isos. nes. 2i Ou lu111'0 .1828
de. Leis geraes ou prOlinciaes que se "I'pu
zerem, como se dp. cada uma se fi7.esse ex
pressa meoçflo, l'"rflo l:evngadas. Lei 'Lo I,
3 DezemLro 1861, ad. 1:2.l.. Rel'ogação ele
auLorisação para cOll1l11erciar daua pel" ma
rido ií rnulhercomo terá lugar. Cad. Comm.,
ar!. 28. (Decr. 738, 25 ~ '(.vembro 1850,
arL. 58, § 2 e 59): do commillenLe ac,.ba o
mandato, art. 157, u 1'; 159: d, despachos
de declaraçf\u ele quebra que ell't'iLos pru
duz, ar!. S08: de coocordata em que casos
~e verificará, arl. 8!18; 8L10: e a da Ulol'aLlJ
ria, al't. 902, 90'•. Rpvogaçf1ú de nomear;f1o
de arbilrOF. Decr. 737, ~5 N()V"~U1bro -L850,
ai t. .4.42; pela revo;!ação de poderes do cons
liluillLe inlimada judicialmente ao j>I'ucura
nldor, ceSHIO seu omeio, ,\1'1. íOli. Hevogar
r1espachos de pronuncias só por via de ~'e
CUI'SO podem os jnizes de direi!!) f' ni'Jo em
aelo d e cu rI' ·icií o. Av. 8 ~l<ll'I'() j Si) 1. Emo
lumenLos dos j;lizes municipa~s pelas revog<J
l(õe, cle pronuncia Decr. Reg. 156\),3 Março
1855, art. Ls3. P;lr[\ que fe po;:sa suppô,· que
ull1a lei l'"i explicilall1t'ntcr'vogada pOl'outra
posterior IJ que é dI' mi ter. - "id. Av. 262,
7 A~·oSllJ1S5í. (Vit!. \.\'.-15 Jflllciro 185'1.)
~ubl'e fi re\'og;tbilidade 011 desliluicflu dlls
11Iesitlenles e :'irecLnrcls das sociedad'es ano
nymas pelfls as:'erni.Jléns geraes. Av. 106, 2li
Marçu 1858. Hevogado se mandou consi
dcr,lI' rur esLe Avúu quaescIll"r d,'spachos
ou ol'dells conc.edendo gratí1icacõe' ou dia
rias a empreg-ado' da ~asa da ;uoeda. Av.
2 Agosto 1858. (./01'11. Suppl. 259). nf~I'()

~(lu-se decretos nomeandu elllpreglldo que
por outro rõra reintegradn em oulro empre
go. Ar. 5 Ago to 185 (JOI'I/. SUfJ71l. 25fJ).

ng;VOLTA de soldados lia córtf~ nos dias 14, 15 e
16 SeLel1lbro :l831.- Vid. Av. 9.°,10,5.°,
11,3.°.7.°,12 OULuhro, 2.° H) Novembro
1831 (Coil. Anb.). Eln Pernambuco. Av.
J. oremuro 1831. (Coil Nab.)

lU~\'Of,XC \0 de Pernandlllco cumo se mannfJu
pro"I':,s<lr c ('omprimir. 2 Decr. 2t Abril
1817 (Coll. Nab.). - \ ido Rebelliõo.

lUll ElIUNHOS. - Comelleilo com n Perú, 18
Março 1852 e ad. :2' (Dim·. 9132). -- Vid.
Decr. :17tH, 16 .lulho 185ti, e Trat. COIll

a Conl'ecleraçãn Al'gcnlina A.nn. 29 Abril
dilo, ar!. '18; .D1~cr. 1782, da mesma data
e TraI. CIIUl o Pilnt rll~V. 8 Abril diLo, art. ~,

tS; /)(jcr. 2155, 1 .U.;io 1858 e Conv. Ann.
24 Abril 1858, nl'l. 3,22.

RIREmos: compQsiçflO de Iodas as conLeudas
e duvidas que ~e suscitarem enlre mora
dlll' do SUll disLl'icto ácer~a de passngens de
I ibeiros incumbe aos juizes de paz. Lei 1.6
OuLubro 1827, 3rl. 5, § 16. Lci 261, 3 De
zembro 18!c1, art. 91.- Vi(L no~. ·l20. 31
Janeiro 1tjLt.2, art. 65, ~ 2. ne~. f43, 15
Méll'l:() 1862, arlo 1. '-' ,

HIFAS: ol·dC0I111-5C au' nJminisLl'adore' das Ly
pogr~hias na côrte nãu illscrisselO allnUll
cios para ellas; ficando sem elIeiLo as an
l111neiadas e á vencia. Porto 3', 28 .Janeiro
1825. (Coll. Nab.) DeLel'loio(Ju-se como.
eUlquanto não hOLll'e,se PosLuras, se proce·
deria conLra os venueclore3 de bilheles dll
rifas na cúrLc c:tmo inClll'SO, no ai t. 26li I

~ II do Cod. ;Crilll. AI'. 1!i OuLui.Jr·o 1837.
Sendo verdarleira' IOlerias pa~flo sells bilhe
tes o mesmo se\lll. Ord. 12li, 28 Jovembro
1838. Mandou-se pôr em ri~orosa obser
vancia u " li, Lil. 1, src. 2.' das Postlll'as
qlJnnLo " rifas. Av. '17 Dezemi.Jrl) 18li L
(./01'11. 331). CllIlsiderão-se IOlerias para
elfeilu de srrem punidos c crlmo :,eus
dislribllidores. Decr. ;J57, 27 Abril 184",
Dr!. 37. UelerllliollLl-'u como se deve pro
cedeI' lIU lançamenLo . cobrança do imposto
PlIl IlilbeLcs de ril'a:,. Ord. 161,22 Dezembro
18li5. Sisa sc mandou c como cobr~r de
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predio adquirido por meio de rifa; proce
.lendo a~ ::l11lOI idad s compelenl.e~ conlra
05 que fiz rem riras pr0Itibid:l~ por lei, P

(Ine nas licilas fOrem dolosos 011 seUl licen
ça da autoridadp cQmpetenlf'. Orc1. 138, 1.
Outuuro 18l1.7. ]bs rifa 11ÜO raculladas pelo
p~der legislalivo J,PlD 11m imposto e dere
cobrar, porque,endo illegaes n:'H)constiluem
.demenlo dI" rrnda hcrnl. Av. 1.7 .Tulhu 185J
(Dim'. 8753). Das rifas illelT;)es s nào póde
recebeI' I' 1\0 pelo nH'SIIlO motivo. Od. 199,
H) Julho 1851. A rifa sendo acLo illegi11,
não se póde cobrrtr ~i7.a de fazenda por ella
adquirida, cumpl indo pi oceder·se execuLi
vamente se niin lôr pag;d 8mi"aveI01ellle; co
hrar--e-ha das escripllll'US qUI! SP. lavrarem
de COlIlpr~ r. \'('nela di' fazeJI(\:I1' que U Oll

lros sabireru rm rifa, pOI'I"JUB o f:ldn de lHO'

virem ellas desta lIi"10 t~ ap reci,l\'el pelas all
toridades li cat's. fhd. 1L13, 1ft Abril 18b!.>'
Não i~ m io reconllCcidll em direito pHl'i1

transacç<io da propl'i 'dad '. Ord, 52, 11 Ft:
I'ereiro '185í. Sobre siza de 11111 prt!dio ri
fado mandou·se proceder confOl'l1le il Ord.
163, 1856, e 1 ::l8, 18117, cic Of!'. 247, :'2-.
Agosto 1858.

R1NCÃO junto ú )'ill" do Hio-Pal'llo 'ill S.
Pedro do Sul mandou-se arrClIlalnr e como.
Prol'. 31 Março 1 2l (Coil. Nab.), Rt'mi.;
são concedeu-se du arrendamento tio Rin
criO do Sainciln. Re . 607, 6 Ago lo 1.851.

RJOS.-Vid. Naregação Passagells. Exploraçüo do
Rio Doce em Minas-Gerap.s. - Vid. mais
carl. Reg. 13 ~Iaio 1808. Rio-Co711.p,'ido l1il

côrte: sobre applicação d' suas a!1uas e
como a lavagem de roupa ' a~uada n em
barcações milldAs. OlT. 1,0 1G .Janeiro 180H
(Coil. Nab.). Rio Sena: remessa pam elle de
degredados. - Vid. Dr.g1'l'do. GJrlo R p:. 19
.Junho 18H elc. Mandllu-se restabel cei' o
anligo uso de cel'('as ~eraes parn resgua,'dar as
varze<ls acijacenlrs ao rio Pill'ilhyba e sou que
penas, Provo () NovemLrn 1815 (Cvll. Nab.)
Aproveitamenlo da nave~ação d.. P<lrahyba
t'11I Pialloy.- ido Alfalldr rras. DecI'. 2,°, 2:2.
Ál';oslo 1817. PI'i, ilq~io a habitanles e cio
dacleliiodc./rllle.il'o.-Vid. Cidade. Oecr.1°,
li Ft'vereil'o 181 S. Carl. Imp. 9 Janeiro

RIOS

1823. Descobrimento elos rios dos serlões de
Goyal. promoveu-se c ~omo. Decr. 1.0, 12
Dezembro 1820 (CoL!. Nab.). Eslabeleci
mento deregi;lro no rio Pardo em Minas.
Vid. Rrgistro Provo 20 Julho 1821. Adminis
leflçào de pa~s"g ns do rio C01'embrí elll
Go)'az rlpu-se a particular em remuneraçiío
de serviços II qunes Provo L" 7 Abri11825
(CoU. lVab.). A"eriguaçães soLre condições
linnit.~lrias do Tamandaly em S. Paulo. Porl.
10 Junho 1825 (CoU.. iTab.). Barras de
rios na"egavcis e suas mal'~ens são do Pll
blico e para qne fim.-Yid. Pr'ol'. 21 Fe,·e·
"eiro 1826 (Coll. cit..). Enlr'ada ue navios
'rl1 rios de lerritorins brasileiro e auslriaco
e oulros..- Vid. Navegação. Trat. 29 No
vembro 1827, art. 2: 2() :\hril 1828.
nrl. 2: 20 Dezcmbro 1828. art. 2.
Vid, mais Cou\'. 21 NOlernhro 1851, arl.
1 I, 1.5 (.i-lul'ora. PlIlll. 3:~, :1862): Decr.
1781. 1ú Julhu 1 56. e TI'al. Ano. 29 Abril
dilo. ar\. 1á. 1G a 1.9; Decr. 1782.16 Jn
lho 185G, e 'rl'a L Ani1. 8 Abril diLO. art. 2,
t,. Decl'. 2155.1 iVIaio '1858, e Conr. Ano.
'12 Feverl'iro 1 58, arl. 1 a ~. H.efogio e <lsylo
em r'ios do t'rt'iloriu do; COIl traclanles.
Vid. Asylo. Teal. com os Esl'ldo - nidus 12
DCleutiJI'o 1828, nrL. 8. Planla e plano se
ordellon das ponles e a Llerrados necessarios
no rio d!) Bregio p~lra facililar passagens.
Av. /"0, 5 Janl'iro 1829 (CoU. Nab.). Dos
n;J\egaveis ell1 Minas auloriliOu-se levanla
mento de plouLas, e pura que fim. TIes. 1.2
Agosto 1831, S~lO lambem leneuo' de ma
rillha todos 03 banhados pela a;o:llas dos
I'ios navega veis ate á di,lalleia de 15 braç;ls
craveiras para a p;,rte da lelTa, contadas dos
pontos il qlle chc~a o préarnar rnédio.-Vid.
llIlTill//(/s.lnslr. 1.L1 ' overn bro 1832 art. 4.
Exploração c1iamanlina 110S rio como será
arrendilda.- Vicl. Diamalll.es. nes. 37ã, 2[1

Setembro .18á5, art. G; Oecl'. Heg. lI.65, 17
Agoslo 18á(1, al'I. 22, ,25, 27, 51; Provi
dencias para não oh ·trucção dos rios e
porlos.-Vid. P07·los. Decr. Reg. lt47, 19
Maio ~18L1G, arL 13: re{!ulamenlos dos
pralicos dos rios a quem incumbem. Arls.
9 I, 92. Curraes e Av. 18 Março 1856 (./07'11.
82). '1 ubos para encanamenlo da agoas do
rio A/m'acallâ se nulorisoll pagar. Res. 500,
23 Selembro 1RáS. Navegaveis: segundo
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leis expressas e Ibuito antigas os lugares
cobertos por suas nguas ..ão propriedade da
nação e de uso publico. Av. 9 Outubro
1847 (Gaz. Olf. 137, rol. 2). Para desfJpro
priação dé tt'l'ras em que nasce o rio Ca
rioca ueve-se quota, Lei i'>14, 28' Outubro
18áS, al'I. 2. § 38. Exploração do Pa
rabyba eJ Piauby e seus confluentes, e
le anlameI110 de sua planta'; e sonda d.o
Madeira, Guapore" Alep;re, Agl1apiby,
.Tauru e outros do Parà e MaLLo-Gr'o so au
lorisárão-se. Lei 5-14, 28 Ontubro 18/'8,
art. 12. Providencias pa ra Ila\egação pelos
rios Araguaya ~ Tocanlins. A:v. 29 Janeiro
18á9 (D'im'. 8007). Sobre estauelecimentos
de poisos etê. nas margens do Tibagy, Pa
rannpanema, Paranú e Ivanberina. - Vid.
Est1'adas. Av. 31 ,Janeiro 1840, § 4,5, etc.
Obras em beneficio ela lHlv(>gação Ouvinl
de S. Paulo a MnLln-Grosso. - Vid. O&1'as.
!J A . 21 Maio 1850. Risco de transportes
por canaes e rios podem ser objecto de
s'egnro e quallde cbmeção. Coei. Com., art.
669, 706: despezas feilas por entrada e
saüida de abras ou rios não se reputão ava
rias, 768. Nos rios do Ceará, Parauyba e
Rio-Graude do Ndrte se ordenarão exames
pára obstar os efTeitos das seccas. Lei 586,
6 Setembro 1850, art. 2, § 3. Aulo'risou-se
incorporação dá no\'a compdnbia commer

teial do rio Araguáya. Decr. Est. 799, 25
.Junho 1851. Explontção no Rio-Grande ou
Araguaya e conOuente em Malto-Grosso e
Gúyaze margens do Jauru para extracção de
mineraes. - Vid. lJineracão. Decr. Cond.
887, 18 Dezembro 1851.' Foi app-tovado o
conlracto inserto no Decr. 1037 de 1852
(Via. Navegação) ~iara navegação do rio Ama
:'-onas. Res. 726, 3 Outubro 1853. Conce
deu-se faculdade para exames e explorações
em lerrerios I'nineraes existentes ás margens
e entre os rios do Meio e da Fumaça em
M-angarnby no Espirito Sanlo. Decr. 1243,
3 Oulubro 1853. Foi aulorisado o governo a
conceder privilegio a particulares du com·
ponbias para navegação a ,'apor no rio Par
natyba. Res. 761, 22 Julho 185h. Ainter
posição de rio por terrenos possuidos e ap rl)
veilados não estabel· ce divisflO entre elles
nem posses dilIereotes. Av. 25 Nóvemllru
185'4 (Jorn. 11 de 1855), Ponles sobre grnn-

RIOS

eles rib's para uso do trem da estrarda de ferro
D.Pedro ll.-Vicl. C.onh'.10Maio1855, art.
112. Annexo ao Decr. Est. 1599,9 Maio 1855.
nios navegal'eis ohstando dema'rcação de
terras devolutas como se procederão Porl.
385,19 De7.embr·0 1855, ar . 21, ~2: como
serão mencionados nos memoriàes respecti
vos, art. 32, 37, § 5,6. Policia fluvial equal
accordou-se enLre o Brasil e a Confederação
Argentina. Tral. 29 Abril f856; 3rt. 16 a
19. Ann. ao·Decr. 1781,14 Julho 1856: e o
Parap;uay Trat. 8 Abril 1856, 3rt. 5, 6, 18.
19. Ann. ao Decr. 1782,1á Julho 1856.
Conv. 12 Fevereil'o 1.858, art. a, 6, 7, 11 a
33 ann. ao Decr. 2155, 1. Maio 1858. Obri.
f!;ou-se o governo ao auxilio pecuniario que
lh0 parecesse razoavel para estradlJs etc. que
a Associação Ceo Lral de colonisação tem de
ilbrirou melhorar coO) direcCão a rios nave·
p;al'eis.-Vi'cl. Decr. eTerm. i915, 28 Março
1857, art. 6: a outra. Decr. TerU1. 1986,7
Outubro 1857, art. 6. As estradas de ferro
do Bl'asi'l n~\o poderáõ impedir a navegação
dos rios ou can.aes: as ponles ou viaduclos
sobre rios e canaes que capacid.ade deveráõ
ler. Decr. nego 1930,26 Abril 1857, art,1O,
1.1. Aulorisou-se incerporação de compa
nhia rleconstrução de pilote sobre a p!o Pa
rahyba na Bal'l'a, provincia do Rio <1e Ja
neiro. Decr. Es1.1952, 1 Agt>sto1857. Auto
risou-se incorporação de companhia de na
vegaçã.o a vapor nos rios do Maranhão. Decr.
Esl. 2020,11 Novembro 1857. Velar sobre
a rc/!.ularidade, conveniencia e presteza do
serviçó delransportes, pas agen's de fios etc.
por lropas incumbe e como ao' depulado do
quarlel-mesLre general. DeCr. Reg. 2038,
25 Novembro Hl57, art. 9, § 4: 11, 12. Ap
provou-se contrado pàra navegação a vapor
nlre Monlevidéo e Cupl.'>á. Decr. Cond.

2196, 23/ Jbnlro 1858. Approvou-se con
traelo a1â navegação a va por no rio J equi
Linhon a eêtllre a barra desle e Cana-vieiras.
Decr. Cond. 22l12, 1 Setembfo 1858. Faci
lid'adé d navegação dos rios da Prata e Pa
raná accordou-se COLll O' Urllguay. Decr.
2269, 2 Outubro 1858, ~ Trar. Ann. 4 Se
lembro 1857, art. 18, 19. Ri~cos de nave
gação inleriór segura a companhia conlra
o fogo Espcrançã. ch.l c:iclade dti !lia-Grande
Decr. Est. 2273, 9 Outubro 1858, art. 2,
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§ 1, 3.- Privile~io concedeu-se p,ll'a nave
j?;açiio fi vapor na bahia e rios de Pal':lnaguá.
Morretes e Antonin·l. Decr. COlld. 2a01,
10 ovembro 1858.

RISCADO.-ViJ. Riscos.

RISCOS maritimos qnaes corria e como a com
panhia de se~lIro~ llldemnidade. Com!.
5 Fevereir'O 1810, § 2, 3, 5,6. 8. 11 (CoU.
lVab.). O risco maritimo niio p6d adlllit
til' taxa uniforme porque é vário segundo as
estações, distancia, tempo e circllmstancias
das viagen . Alv. 5 Maio 1810. Qu .. s ma
ritimos corria e como a companhia dp. segu
ros Providente. Cond. 30 Jllnbo 181 á, § 2,
5, 6, 9 (CoU. Nab.). E a Permanente. E-L
19 Junho 1816, § 2,3,6, 9, 12. J6, 17
(Coll. Nab.). Dinheiro dado a risco telll por
lr)'potheca legal o casco e carl' !lia llleu ln das
embarcações, a qual não se perime pürque
a todo o tempo existp. contra II prodl1cloque
o~ propriet3l'ios e carreg.. dores receberem
de suas ca1'l'l::gações; navio se"Lll'O com se
~uro avaliado, depois do sinislro não tem
acção o segurado para dizer que v,dia mais
nem o segorador que valia menos.-Vid.
Res. 22 Selelllbl"() 1817 (CoU. IVub.); Edit.14
Janeiro 1.818 (CoU. cit.). Riscos mariLimos
e gunes e COfiO seFlII1'avll a compllnllia Res
tallradora. Cond. 18 Abl'iI18'20, § 2, 3, 5,
6,8, 11 (CoU. cit.). Documenlos juslificati
vos de perda e da cal'ga mandou-se ros em
entregues aos olliciaes da rasa de seguros e
inlimados ao segurador nos termos mar
clldos no Reg. aprl'. pela H.es. 30 AgosLo
1820, art. 32 a 06 (F. B01"g. Dicc. Jttl·. Ris
co). Hiscos marílimos e quaes se~llrll e como
a cOlllpanhia Boa FI!. Cond. :26 Fevereiro
1.827, S 2, 3,6, 8, 11 (CoU. Nab.). E a
$l'gtt1·ançu. Cond. 1 Março 1827, § 9, 19
(CoU. cit.). E a Bom Conceito. Cond. 2ô Abril
1827, S 4, :1.3, 19 (Coa. cit.). E a Hetri
blliçíio. Cond. 15 Novembro 1827, § 2, h,
6, 10 (CDU. cit.). E a Conc01·dia. Cond. 23
Fevereiro 18~8, § 5,6 (CoU. cit.). E a So
ciedade de Seguros til utaos B1'Ilsileiros. Decr.
Est. 29 Abril 1828, ar\. 3, 18, 22 a 2h, 35
a 37. Riscar' livros officiaes é um crime e
como pUl1iveJ. Cad. Crim., art. 128, § 8.
Deve o juiz mandar riscar, a requerimeulo

lV
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da parte ofl'endida. as calumnias ou injurias
e 'cri plas em alJegações ou cotas de au tO$,
condemnandO e corno o advogado ou pro
rUl'aJol'. Cod.Cl'irn., art. 241.-Vicl. Lei2ô
Oulubro 1831, ad. 5; Av. 12710 Dj~ZeOlbro

1838. Riscos pl'f)venienLes de iocendio, inu n
dação, arrombamento e cnpim: por elIes
é e quandc. re,pon:avel c como o impector
de alfandega. Rpg. 22 JllniJo 18:~6, ar\. ó,r"
S1. -Selll.de 1/8 p. % das .. policesde~egul'o

I'isco Foi substituído por 2 p. % elo premio
I'sLlpulado. L~i 369. iI:! Set~mbro i8.h5, ad.
12. Apolices dp seguro de risco que sello
pagflo.-Vid. Sello. Riscos e CfIHlt'S sã" a
cargo dos Irapicheiros e adrnini,lr.. dores
de <lrmazens de ul'pnsito. Cad. COIII .. ,.ft.
8fl, § o, Riscos nos ohjectos lransport<ldlls
pOI' condnctores de g;cneros e cornrnissarios
qnanlil> correm por conta deslps ou do don(l,
AI'L 101, 102, 110, Hã. N<l c(lmrnisiiilO
mercantil quando a carl!0 elo cOlJllllissad,)
ou commilLente. Al't. 162. a C\)JJlpra e
venda mercantil quando ao do vendedor ou
comprador. Art. 206 a 208, 21!,. Da lt'll'a
quando lama o p'lrlador delta. Art. 37õ.
Acçõesresulbntes de letra de dlOheiro a ris
co ou segufo maritimo quando pI'escr vem.
J\rt. úái. O principal e premio de letras
d risco e quando são encargos que acoll1
pflnbão e quando a embarc:tção vpodida
voluntariamenle. Art. úiO, § 6, i, 8. Di
vidas dellas juslificãO e quando eUlbargo e
detenção de navios estraní!eiros surtos nos
portos do lmperio. AI't. 482. Capitão que
lomar dinheiro a risco fóra dos casos legaes
que responsabilidade adquire. Art. 515,
516, 518. Capilão que na ve~ar em p~rceria

a lucro commum sobre a carga por que ris
cos responde fazendo commercio POI' sua
conla. Arl. 524. CapitãQ e carregadores
que fizerem ajuste em beneficio seu parli
cularmente por que riscús respondem. Art.
525. Risco de ~uarda aulorisa e quando o
capitão para venda de e[ellos ele carp a tiln!o
de segurança do frete. Ad. 527. Contracto
de dinueiro a l'Ísco ou cambio lOnritilllO
CalDO é re~ulado. Arl. 6:J3 a 66:>, 877, S
8 (l)ecl', 737,25 Novemhro 1850,art.1áO,
§ I ; Decr. 738 da meSIlHI ddta, arL. 58, óU).
Hiscos de mar 00 seguro maritimo a cargo
de quem estão e CQmo. Art.G66, 667, § 7,

73
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s: 669,677, § 4, 6: 682,684, 685,637,
688, 691, 694, 695, 702 a 709, 7'10. 713,
717, 720. Premio ele em preslimo é e C[tl:'tn

do avaria grossn. Art. 76[1, § 18. Simples e
particnlar sào ni; despezas e clamnu so[
frido pelo navio e carga durante o lempo dos
riscos. Art. 766, § 5. E como repnrLic1as.
lht. 781, 79'0. Riscos considerão-se mercan
cia. Decr. 737, 25 ~ovembro 1850, nrt.19,
§ 6. Instrumentos e docnmentos riscados
em lugar subslancial e suspeilo ,não leIO fé
no juizo commercial salvo como. Ar!. 1lI5.
nólvedor quando responde pela perdfl e dam
no á cousa depositada. Art. 309. Quando
o Credor. Art. liOO. Risco de guerra unica
mente é a cargo do governo para com a
companhia de pnqllele5de vDpor para oNor
te e Sul do Jmperio. Decr. ComI. 767, 10
Março 1851, 19." Riscos marílimos e quaes
c como segura a companbill Nova Pe1'1na
nenle. Decr. EsL. 779,15 Abril 1851. E a
ReCllpel'nclo1'O. Decr. Est. 791, ao Maio 1851,
art. 7, 13,18. Se os livros apresentados têm
riscaduras elc., devem os jllize de direi to
em correição examinar. Decr. Reg. 834, 2
Outubro 1851, art. 28. Riscos maritimos e
quaes e como segura a companhifl Bom
CoÍlceito. Decr. Est. 852, nrt. 5, Ô, 18, 24.
Riscos qllaes na devolução de fundos e quan
do são a cargo dos agentes de leilão. Decl'.
Regim. 858, 10 Novembro 1.85t, a1 t. 20, §
5. Riscos marilimos e quaes se~llra e como
a companhia Fidt.lidacle. Decr. E·l. 10GO,
3 l ovembro 1852. E a Utilidade Publica.
Decr. Rst. 118ô, 4. .lnnho 1853. 3rt. '20,3'1.
3~. E allldernnisarlora. Decr. E,t.1550, 10
Fevereiro 1.855, art. 2, 10, 19,20 e li,..
alter. por necr. 195!.1, 5 Ago 'to 1 57. E
a 8eguTidach·. De r. E,;l. n. 1750, :..3 t'\bl ii
t85t:i, an. .1. I'; fi Feliz Lembrauç(/. Decr.
E t. 2077, 1(j Janeiro -186 ,art. 1, 9. Hil'cO
e pecial de dilitJ'encin commeltida pelo go
verno a vapoll's da companhia de navegação
otre o Rio d ,J<:inciro e Desterro é a car

!!'o do mesmo go\'croo. Oecr. Conel. 106('i,
13 ovembro ''1853, 5." E da companhia
il1((CIlI'Y, Decr. Con..!. 139 ,5 Julho 'I85h,
7." Risco.; e servir.os futuros etc. d lermi
nar!lü :IS 'nntaseD~ concedidas aos direclo
re e rUlldadores da companbia r1n eslrada
de ferro do Recír ao rio dr S. }'I'ancisco

RISCOS

em Pernambuco, Decr. Est. 1.2/'6, 13 Ou
tllbro 1853, ar!. 32. Riscos de guerra ncon
tecidos a vnpore da cOlllpunhia de paquetes
elo l OI'te e Sul sào e como e gua ndo a cargo
rIr) gOI'erno. Decr. Cund. 1515. 3 Jan iro
1855, 7., 26'; He.,. São, 28 de Maio 1856.
Riscos de rogo corno pl'evinírá o banco filial
da Bahia. Decr. 1°, 2:. Fevereiro 1.855, ad.
3h. E o ele Pernambuco. Decr. 2° dito, art.
dilo (D~CI" 2021, 11 Novembro 1857). E o
do Mnranhão. Decr. 3° dito, arl. dito. E o
do Pará. Decr. 11° dito. art. dita. E o de S.
Pedro do Sul. Decl'. 6° dilo, art. dito. E o
de S. Paulo. Decr. 6° dito, art. dito, appro
vados pelo Decr. 1580, 21l\Iarço 1855. Ris
cos maritimos quem arrostar como serú ga
lardoado. Decr. lnsl. 1579, 1h de Marco
'L855. Por conta e risco dI) ~overno ser50
conduzidas na eslrada de ferro de Pedro IL
as midlas do correio, seus guarda e dinheiro
pertencente ao lhesollro. ConLr. 10 Maio
1855, art. 27. Ri cudos como s rão os livros
de actas e contas dos conselhos econornicos
dos corpos arregimenlado. necr. Reg.
1649, 6 Outubro J855, art. 14. Risco de
carregamentos por sua conta excedente de
500,z]) não correa companhia Espel'ançatJ!la·
1'lll1hrnsc do tabaco. Decr. EsL 1675, 1li _ 0

vembro 1855, art. li8. Idem a companhia
!ndllstl'ial Ll1aranltense. Decr. Est. 1693,
22 Dezembro 1855, arl. 12. Riscos maríli
mos e lerreslres contra rogo e qllaes e COIDO
segura a Companhia P'l'ovidencia. Decr, Est.
1ü88, 12 DezeUlbro 1855, arl. 1,5,7,8, \);
])eCr. Reg. 2252, 22 Selem hro 1858, art. 1, 9.
Contra todo os riscos deve o conselho da
companhia llião de Pelutas em S. Pedro do
Sul razer segurar os seus vapores. Decr.
Est. 1728, 20 Fevereil'o 1856, art. 5, § 9.
!tisco da' barcas de vapor da companhia
de Niclherohy e dos passageiros cm dias de
ressaca importa diminuição de viagens. Dec.
Cond. L737, 19 Março 1856, art. 10. Em
outros casos como se obstará. Art. 1.1. So
hre acções das companhias de riscos não
empresta dinheiro a Caixa Commercial da
Rahi". De· r. Rs!. 1753,26 Abril 1 56. arl.
20, § 5. I1isco de dinheiros dos cofres pu
hlicos cllne por conla do govcl'no sendo
lra'lsporlado pelos vapores oa companbi:l
du Amazonas. Decr. Conel. 10 8,10011tu-



BIS OS

( 57!) )

R013 STEZ

1>r 1857, 1l!", § 3. E pelos ua companhia
de navegação enlre Monlevidéo e Cuyabá.
Decr. Cond. 2190, 23 Junho 1858,18'.
3. Objectos de prnprierl3rle de companhia
de navegação nos rios do Maranhão sujeitos
a riscos de mal' devem ser seguros. Decr.
E·l. 2020. 11 Novembro 1.857, arl. 53. Ris
co especial do serviço em que fôrelll empre·
~ado- os vapores da companhia de navega
I;ão enlreRio de Janeiro e Çaravellas por
ordem do gOV~I'OO é a caq!;o deste. Decr.
Cond. 2057, 19 Dezembro 1857, S.' Idem
a enlre Rio de Janeiro e S. MilLheu no Es
pil'ito-Santo. Decr. Cond. 2063,23 Dezem
bl'o 1.857, 10.' Idem enlre Monlevidéo e
Cuyabã. Decr. ConJ. 2190, 2~ Junho 1856:
22.' Idem entre o Maraohão e cidade da
Fortaleza elc. Decr. COlld. 2 L97, '26 J u
nuo 1856, 6.' Riscos e quaes contra a mOl'·
[alidade d)s escra\'os se!!;ura a companhia
lIlatlla de segllro dc 1 iela dc CSCI'aliOS. Decr.
Esl. 2078,16 Janeiro 1858, arL. 3,17. Ris
cos de fogo quaes e como seg;ura a compa
nhia At'gos Flmninense. Decr. E·L. 2079, 16
Janeiro 1858, arL. 1. E a Sealtro Mutuo con·
il·a-focro. Decr. all!'r. 2100, 6 Fev'reim
1858 e an, Esl. 13 ,Janeiro 1854 art. 2, G,
25,26, 29, 30. lndil'iclulls flue se c(loll'ac
larem para elllprezas com ri~co de vida pel'
dem dil'ci lo ao seguro de vida contraclaoo
com a companhia Tranquillidadc. Decr. al
tel'.2101 fi Fevereiro 1.858, § addicclonal
1,. ao ar\.. 33; Decr. 1669, 7 Novcmbl'O
'/855. Todos os ri cos, perdas e avarias, ex
ceplo o provenienles de COllll11erciu illicilo,
ou conlrabando, se~lII'a a companhia Fi
delidade como. Decr. EsLd. 210:), ti Fe
vereiro 1S' ,art. ;~. lt. Hi 'Car palavras e'
criptas em auto por procuI';ltlur liscal de
lllesoul'f1l'ia cm rpsposLa a oulrns pai' juiz de
ausenle não pude sle mandar,. (Ievendo
proceder sel!:undo o di,po"to 110 Aviso 1.0
Dezembl'o j838. Av. '209 19 Junho 185 .
Risco dos escl'avos empre~ados curre c como
a companhia Metahll'p;ica do A.sllrllá na 13a
hia. Decr. Esl. 2257, 25 Setembrll 1858,
art. á, Risco' m,lrilimos c contra o ro~u

t(unes c como se~ura a companhia Espe
mnça, Deer, Rst. 2273, 9 Outubro 1858,
ad. 2, § 1: 3, ll, 7, n. Hiscos e quaes de
vida 'se~L1I'a a companhia Talom Brasileira.
Decr. Est. 2299, 6 Novembro 1858, arl. 11.

RIXA - eviLál'iio c como os juizes de paz, Lei {5
Outuhro 1827, ad. 5, § 5; Lei 161, 3 De
zembro 1.841, art. 91; Re~.120, 3L Jalleilo
18~2, arL. 65, § 2: de lermina-Ias fazi; o
juramenlo os guardas mllnicipaes 11,1 côrte,
- Vi d. Gltal·das Manicipaes. Decr. 1.{, J u nllo
18H,art.13. Rixas no corpo policialdacôl'lc
corno sel'ão punidas as praças que moverem
~ntre seus camal'adas. Decr. Rel!;. 2081, 16
Janeiro 1858. arl. 51. Rixosos não se consen
liráõ na colonia militar de Swta l'heres em
SLa, CaLharina. Decr. Reg. 2125, 13 Março
1858, art. 7, § 2 : nem na de Sla. Anna de Pa
ranaguá em S. Paulo. Decr. Re". 2126,22
l\'larço 1858, art. 7, § 2. cm na do lLapUl'a
na mesma província. Decr. Reg. 2200, 26
Junho 1858, art. 9, § 2: á7, Como pre
venir áõ as I'ondas do coepo polícial na côrle.
Av. Reg. 291, 5 Outubro 1858, ad. 3, § 1.

HüB '. TEZ -para o sceviço militaI' nos COI'pOS da
armada e al'se.oaes de marinha.-Vid, Re
cmtamento. Av. Iostl'. 288.30 Janeiro 1841.
art. 1 ; Circo 1.5 Fevereiro 1 á2. Decl'. lnsl.
1591., lá Abril t 55, 3rt. 13. 30, 32, H.
Para o servico do exercito.- ido l'cl'b. cit.
Decr. n.,~~. 293. 8 ~1aio 181,3. ar!. 9; Decl'.
He~. 562. 18 Novembro 18[j.8, url..5; Av. 1.
De7,cmbr'o 18~8; Cil'c. 11 Maio 1850; Cil'c,
299.23 Dezembro 'L851; Decr. Rel!;. 1089,
lá Dezembro 185:!, art. 5, ô, 11, 18. Po
hl'es I'obuslos, lrabalhadores, rccommeo
<.lou-se uo~ con ules do lmpceio promo
vessem emibrar pnea o Imperio. necr. Re~.

520, 11 Junho 1.847, art. 227. robu~

lez em alferes allllTInos, cadeles e sUI·gen·
los para serem promovidos a alfel'es ou 2°,
tenenles. Decl'. Re"·. 772, 31 Março 18f>'1,
<lrt. ti. H.obustez nos cirllrO'iõ s do corpo de
saude dll exercilo. Decl'. 800 A 30 Juuhu
'1 51. Decr. Hel!;. 1900, 7 Março 1857, ad.
5; ilem ospl1al'macenticos. Art. 7. Excilou
se o Av.i'. Janeiro 185L e Re"'. 1089 sobre
inspector pal'a l'erilic3r a rohustez dos recru
tas l'olllOtarios ou obl'icrados para o xercito.
Av. 263, 3l .Julho 1856. Colonos robusLo'
(levem os agenles ela Associação Cen lrul de
Colonisação na côrle elHiar para o lmperio.
-Vid. Decl', Term. HH5, 28 lI1al'co 1857,
arl. 20, § 2. Igualmente os,da Asso~iação tle
Colooisaçüo para PernamlJuco, Parahyba
e Alagoa'. Decr. Tel'lll. 1986, 7 Oulubro

u*
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1837. ad. 19. § 2. Rohnslez de cons1itui
çilo Jevelll tl'" os aprendizes O1enOI'6S man
danos orgnnisar em companhia DO arsenal
de marinha da côrtE'. A.r. Reft,315, 16 Se
tembro 1857, ar!. 1,0, § 3. Rohustez neces
saria e saurle para li serviço nêlval devem ler
os cirurgiõ.·s do corpo desnude da armadll.
Jlecr. PJ. 1981,30 Selembro 1857, art. 2.
§ 6. Item os phal'lnacenlicos, arr. 17. Uo
bustez para o serviço devem ter os indivi
duns que se alislnrem no corpo policial da
côrle. Decr. Reg-. 20tH. lô Janeiro 1858, arL.
3. o Bobus lez necessal'ia para o serviço do tIlar
derem ler os praticoll do corpo de officiaes
marinheiros da armadn. Decr. PI. 2109,20
Fevereiro 1858, art. 2, § 1.

ROÇADOS em tel'l'ns devolutas, - Vid. Registl'O de
t 1Tas. Lei 501, 18 Setembro 1850, art. 6;
Decr. nego 1318, 30 Janeiro 1854, art. 37;
Av. 25 Novembro 1854. Na colonia militar
dn Itapura em S. Paul~. Decr. Reg. 2200,
26 Junho 1858, art. 11.

ROCEGA - oe nncoras: Vid. ÂncOl·as. Porto 7,
11 J un ho i nego 1t, Abril I83lt. art. 3ft i
5~0. 11 JUllho 1"lI í , flrt. H/; Oecr.lleg.
447, 11l ~laii> IS~6, arl. 38,

Rocros de con.plhos.-Vid. Camams liflll7icipaes.
C irt:.2.J ullltJ 1828 elc.; Lei 1 Outubro 18:18,
3rt. 1,1.

nODAs dos cnrros a vapor das estt'adas de fel'ro
do Bl'asil : lem sempre o ~overoo o direilo
de fixar a nalureza uos eixos e rodas qlle
podem lrah;J1bal' em urna eslrad:\ dI) ferro
cIIlIl'úrlllp. <JS velocidades ql1e nellas rôrem
I'erll,illidn.. Dl'cr. n... g. 1930, 26 Abl,j1
1 t);,)7, Lirl. 152. Concedeu-se privilegio para
~y~lt'lI1;1 de rodas de ngu<l, rils, ou alc,dt'l17.es
d ... slinadfls a IIIO\el' cal ros em triliJos de
ferru. Decr. 109lj. 17 Oulubru 18b7.

de p.'I~l'itn.r1(ls.-Virl. E:r;poslos.

ROGATOm \S.-Vicl. Prrcatol'ias. Com. 18 ~lflr

ço 18/11. l\'ot. 1t, Abl'il18h6 elc. Sen <:ell'J.
-Vld. Sl'llo. Ill~lr. 1.& Nllvcl/)la'o 1833,arl.
6 ('Ie. Ue ~rllS tt'aslndos C/"e salflrius veo
cerilõ n,: escriv;lesrl(~ t· instaorin. Decl'. fl.l'lr.• c
15tH), 3 Março de 1855, art. 113.

ROL-de culpados: Vid. Reos. Provo 1",23 Julho
1814; Decr. Reg. 834, 2 Outubro 1851.
art. 27, § 2; Decr. Rep;. '1569, 3lVlarço 1855,
art. 137: de culpado., deve ser apresen
tado <10 juiz de rlil"p.ito em correiçüo. Reg.
120, 3 L .1aneil'o 18lt2, ad. 201,: nelle se
lançflo os oomes do réos pronunciados.
Arl. 293, Ord noo-se que o procurador ela
jnsliça conforme o Alv. 31 Março 1742, § 5.
visita~se a cadêa nu 1° de cada mez, toman
do rol rins presos. Alv. 4 Junho 1823. § li.
Relação de criminosos lerüo osjuiz~s de paz.
Lei 15 Onlubl'o 1827. art. fi, § 9; Lei
201, :3 Dezembro 18lt1, art. 9j (para cuja
execucão. Av. 2°. 5 Outubro 1831. CoU.
Nab.); Reg. 120. ;H .Taneiro 18~2, art.
65, S7. Nome do rêo pronunciado lançar
~e-ha norol de culpado" .erá gratuitamente
rubricado pelo juiz de dirp.itll. (od. PI'OC.,

'lrt. 1lI6; Reg. 120 ciL, art. 269,285. Hill
de er!uipalrem devem a embarcaçõe,s mer
canles ter a seu borclo. Cad. Com., art.
466: o dito rol quando prova o conlracto
de soldada. Art. 5lt3.-<'id. Decr.737,arL.
152, infl'a, Rui de testemunhas nos processo"
dos crimes excepluados pertencenLes aos jui
ze, municipfles e d~ direito. Decr. 707, 9 Ou
lnbro 1850, art. 8, 19. Rol da ef]uipagem
dos navios sllspeitos de se empregarem no
commercil) illicito de escravos; e àe te. te
munha~. Decr. 708. 1ft Outllbro 1.850,
ar!. li, 30. O rui da ey"nipac;em da ma
ll'lcula serve de prova por si só 011 acom .
panh'lclo de nulras. Decl'. 7~7. 25 Novem
bro 1850. al't. 152. S li. Rol deteslemunhas
nas acçórls su olmarias c(]mlDerciae~. A1'1.
238.239. Modp.llo de rol de lestemunuas nrr
processo crime peranle o jlll'Y' Av. Form. 2~
Março 1865, n. 38 (101'11.85, Gall. 19°). Uol
da pCjnipagem (lm CjUtl casos deverâõ as elo·
balcações brasileira' apresentar ii' aulori
dades do Para~uay. Tral. 24 Abl'il 1858,
art. 5, § 'l, 2: l'1. 17, § 1: ao. ao Decr.
21i)5! 1 laio 185~. - De roupas de indi
viduos fallecicloil pertencentes aos navios
da armad,l. Av. Reg. 232,27 Julho 1858,
(,f1.5ú.

RO~1PIME\TO.-\'id. Guerra. Trat, 19 Fevereiro
1810, ar!. 31, ele. EnLre po' ncins al'isaráó
tiS consllles Jo Imperio quando JlOS seus
distrietos haja preparatiros que o indiqnem.
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Decr. Reg. 520, l' J un ho 1847, art. 95. De
sellos em casa fallirla. Corl. Com., arlo 81~,

814, 833. Decr. 738, 25 Nuvembro 1850,
arl. 167, U9 a '1;')1,.

RONCEIROS na"ios ria armalla, foi O governo
<lntnrisado a alienar·- id. Armada. Lei 15
Setembro 1827 etc. ; Lei 25 Noveolbro 1830,
art. 10.

no DAS do inspector do ar:enal de marioha da
corle aos n:lvios r1n armada, e ancoradouro.
- Vicl. Annada. HeI!. 12 Agosto 180~, § 6,
11, etc. Em cada gunrniç:1 t se assiguará a
cada guarda UIll dislriclo de cerlo Ilumrro
de ruas ás qllaes a sua respectiva I!unrda,
continuamellte de'de a 8 Hlé ás 11 hora.
mandará palrulhas de um onicial inferior
com dous soldado~, o quae prenderáõ toda
a pessoa qlie acharem commellenrlo al""uma
desordem furlo, ou viuJencia, (lU sejão sol
dados ou paisanos; e todas a' vezes que não
prenderem os soldadns (lue encontrarem
pelas ruas, e o capitão de taes soldados ou o
commandante da guarnição souberem que
cstavão fôra dos seus quartcis depois do to·
tjue de recolher o offieial inferior da palru
IlIa do districto em q~e houverem estado \s
soldados erá presos, ou servira dous mezes
com praça de simple oldado e pa~o como
tal segundo o RI"'. 176Q, Cal" 21 § 29;
'1764, Cnp. 7, ar!. 5, § 29, :H. Iv. 210"
lubro 176iS, § 7. Ord. COlle]. Lippe, 26,Ju
lho 1763. Port. :3 .I ,lneiro 1824 (Rep. Cem/I.
11101. ROllda Xl .). D terminou-sa que ()
governo elas armas na cÔl'le dividis~e ;l cio
dade em districtos para sprem rondado.'
pelos corpos do ex l'cito qne se nchelS em
mais proximos; que os respectivos ,heres
ficassem I'espon a\'eis pela cxacção do ~er

viço e obrassem de accordo com u commau
dante dél guarda da policia; que as patru
lhes fossem commandadas por o01ciac' dos
mesmos corpos c que e las providencia. f"s
sem ext«-'Ilsivas ::IS milicin~. Pur!. 3 Janeiru
182ft (Repe1·t. cit., ROllda XL). Rondas como
procederáõ C\lm indi\'idun . uspeilos e ou
lros. Edil. 3 Janeiro 1820 (CoU. Nab.). E
com o ajunlellllenlos. lnsl., li Novembru
1825, § 1, e com pessoas suspeitas, § 9, an-

ROI DA

nexo á PorI.2.· da mesma dala (Cotl. Nab.).
H.ondas do mar devem ser cuidadosamente
feitas pelo J'{uardà-môr no qual vi!!íava o jui7.
d", alfanrle~a. 011'. 3. ° 29 J3neiro 1829 (lnd.
Atb. Rondas). Bonda' e nfficiaes Je justiça
(lrel nou-se bservilssem todas a~ pe soas
que pur al~uma cil'cumstancia se tornassem
suspeilas de dia ou de noite. Lei 6 Junho
1831, aI t. ,;. Rondas municipaes como se
l'arião lnsl. 2h.J llOltO 1831 (Rep. Cunho Mot.,
Rondas XLII). - Vil!. Inst. 2~ Jnlho 1831, in
!h/. Sobrl~ lirada de pre'o do poder de uma
por officia Ida armada, declarou-se que os mi·
1i lares por eJlas porlem er presos em l1agrant':l
conforme a Lei 21 Oulubro 1763, § 6, 7 ;
que a' rondas nflu devem apalpar officí,les
IHilitare n ln pessoas conhecidas não t1S

peitas. Av. 1.°. ~õ Junho 1S31 (Coll. Nab.)
Suhre confliclo entre rondas civis e;1 mili
tare'. - irl. Av. 25 .Tunho 1831.. (Rep.
Cnn},. iiiat. Ronda XLI). Os juizes de par.
devião remeller ao governo as novidades das
rondas nocturnas. A\'. 1.0 8 .Julbo 1831
(Cott Nab.). Rondas Innnicipacs como serão
feitas. Inst. 24. Julho 1831 (Call. Nab). Ron
das não podem dispensar na lei consenlindo
lue eslrao!?;eiros militares andem arma

rio. AI". 2.° 29 Julho 1831 (Colt. Nab.).
Sobre remessa de partes de rondas á re"'en
cia e policia. Av. 3.°, 29 ,Julho 1831 (Coll.
Nab.). De O"uardas nacionaes. - Vid. Guar
das Nucionaes. Rondas mandou-se fossem
compostas não só da gente pobre como de
mais g'l'ada e rica. Av. 2.° 23 l\gosto 1831
(OoU. Nab.) C'lotra os que desobedecerem
ti aviso P::lI'<l fazê·las mandou-se proceder
c.:onforrnt' o ad. 128 do Cod. Crim. Av.
2.", 27 Agoslo 1831 (CoU. cit.). Rondas
municipaes da meia noite pill'a o dia pelos
gu<trda' municipaes cessár'ão pas ando a ser
feitas pelo permanentes. Av. h.o 28 No·
vembro '1831 (Galt. cit.). Instrucções derão
~e para a rundas pelos dilos permanentes.
lost. 29 Novembro '18:''1 (CoU. lVab.) expI.
IIlIS arls. 3, IlI, pelo Av. 1.0, 16 Dezembro
183J (CoU. cil.). B.oodas de guardas nacio
llaes não podem ser Ceitas por vadios e es
li tlngeiro . ,- Vid. Gll(lrdas Naciallrtes. A\'.
a. o , 8 Nov 'mhl'U 1833, etc. Rondas que
l'ôrem precisas m.s cidades villas e povoa
çúes e e tradas ordenal'âõ os chefes de poli-
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cia, juizes ml1nicipaes, delçgados e subdele
ga~ps. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 20.
Desobedecidas ou injuriadas em aelo de oili·
cio, como proccderaõ prendendo o d lin
quente. Cod. Proc., art. 203, 204 sobre o
qual expl. em Av. 7.·,11 Janeiro 1838. Da
fort;:deza da COl1cpicão na côrle; e corno de
HniÕ as senlio('lla5 das guardas respondcl' ás
rpndus,wai\lr, ou de visila, e seu comman
dante lpandarreconh~cerpor palrulha. Ord.
do dia 2~)1, 18 Oulubro 18lJ3 (Jom. 2í{)). Os
lIffi.ci~es de rondas de visila devem fiscaJisar
se. as -sent,iuellas dos estabelecimentos pu
bllcos cumprem a presente Ord. do dia 351,
O De1.cPlbro 181.7 (Gaz. Olr 190, vol. 2).
ROQdas de olliciaes as ~ual'das na côrle
corol,) serão feilils. Ord. dQ dia n. 39, 21
M~I'ÇO 1851 (Dia/'. 8653). Rondas das mal
tas da Cab.riç;l cla polvora da Estrella. Av. e
2.·~ I sI.. 121, 5 ~aio 1855, arl. 8. Com
mand,~\nle de rondas que ol)l'igações têm re
JaLivas a incendio na côrle. - Vid. Decr.
1775, 2 .Jnl).1q 1856, art. 31. Rondas do
corpo policial na côrle por quem e como
serão determinadas. Decr. Reg. ~081, 16
Janeiro 18.58, ad. 22, 2ú a 28: e como pu
nidas, art. 30, S 1: 44, 58. Rondas na
côrle lê0l1ireitode exi"irdos uarqueiros elc.
as guias que servirem para resalvar a circu
lação u;I,aguardenlesujeita a impostDs. Decr,
n~f\' 2-169, 11 Maio 1858, arl. 70. Decr.
21.9lJ, 10Junho 1858; e palrulbas do corpo
policial da côrte ti verão inSll'll(;CÕes. Av.

. Inslr. 29.1.. 5 Oulubro 1858. - .

nOTE IRO de exploração para aberlura da es
Irada de Antonina em S. Paulo, peja vilJa
de Ca:itro ao Tibagy, e por esle e oulros ao
presidio de MiranJa cm Matto-G rosso.-Vid.
B'st1""das. Av. 31 Janeiro 1849 eLe. Da'cusla
du NLaranhão: concessão de LISO de fard:l de
2.° tenenle da armada com a condicüo entre
lIulras ele coadju·var lcvanlament~ deHe e
pla,nla fez·se. Av. 2GJunbo 1855 (Jol'n. 239)

R.O .nO feito em munições nas uall'rias e quarlP-is
lem pena de morle inrallivelmeote. - Vid.
24. Abril 1809. (Rçpel·t. Cunho l1pl. Roubm').
Houbos s<lcrile.gos, e escand'alusos desaca
los: derão,sE: providencias p,lra se desco-

ROUBO

brirem e punirem os réos de taes crimes, e
creárão-se para isso commissões na suppli
cacão e reJaçio do Porto. Av. 31 Janeil'o 181.8
e iJort. 12 Jnnho 1819 (IlId. Alb. Roubos).
Por causa delles se mandou proceder a de
monslrações reli~iosas Av. 15 Junho 1819
(Ind. e vel·b. cil.). Cnrnmettido por corsa rios
brasileiros como seria punido. Alv. Regim.
30 Dezembro 18:22, Cap. 5, art. 3, b., 7.
Para se acaulelarem roubO"s na côrle derão
se medidas a respeito dos e~trangeirosque
nella entrasscm. - Vid. Estnmgeú,os. PorL
2." 23 J nn lIo 18~4 ele. Providencias mais se
derão contra roubos n<l côrle. Edit. 3 Ja
neiro 1825, e § 2, 3. (Coll. Nab.). Acerca
deJles a missionario apostoJico declarou-se
dever-se re~ular pelas leis e·1O observancia
!lU Imperio e pelas ecc1esiaslicas, instruindo
(JS povos sobre seus deveres. ParI.. 2. a 20 J u·
Jho 1825 (Coll. Nab,). Providencia sobre uso
de instl'Umenlos de abrir portas e rouuar e
ou lr:J8 con Lra os rou bos na côrte. lnslr. 3 t
Outubro 1.825, S 9~ 11, U, annexo á Podo
2." á Novembr'o '1825 (CoU. Nab.). Providen
cia se mandou lomar para prisão e punição
dos que perl1elravão roubos nas fronteiras
do Imperio com o E·lado-Oriental. Port. 2 ..
8 Março 1830 (Coll. Nab.) Av. 1.0 {) diLo (Coll.
cit.). Osque derem asylo a roubadores quan
do sào criminosos como cumplices. Cod.
Crim. art. 6, S2. Para busca e apprchen
são de oujeclos roub<ldos ha lugar (Jfill'ada
em casa do cidadão c COIOO. Cod. cit., arL.
211, § 2. -(Vicl. Cod. Pr., arl.1.8~), § 1.)
Lei 261, 3 Dezemuro 18't1, al't. 1.0; Re~.

120, 31 Jéloeir'o 18ú2, art. 117 a 119.
Roubo como e quando se Já e como será pu
nido. Cod cit., art. 269 a 271,: e o fubrico e
uso de iostrumenlos para roubar. Cod. cit.,
arl. 300. Sobre rOl1uo pralicado de quantia
existente no cofre da alfande~a de Pernam
buco. Provo 13 Agosto 1831 (Gatt. Nab.). lo
cumbe ao promolol' publico aCCosar. Cod.
Proc., art. 3l S 1 : suas penas forão am
pliadas aos réos ue furlo de escravos. Res.
138,15 Oulubro 18;,7. Individuos condem
nado por cl'imes de roubo não podem ser
iu rad"s. Lei 161, 3 Dezembl'o 184.1, art.
29; Rei'. 120, 31 Janeiro 18!.2, ar!. 225.
Seus réos declarou-se estarem subjeitos a
cxlradicção pelo governo brasileiro e frao-
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cez. Not. 23 Dezembro 18&6 e 29, e Av. 25
.Jnneiro e Circo 4 Fevereiro 1847 (Gaz. Olf.
1118, vol. 1). E depredações de piralas e
r.orsarios avi aráõ os consules brasileiros.
Decr. Re~. 520, 11 .Junho 18,.7, al'I. 9:;:
l'ollbos e descaminltos ·em caso de nallfra
gio de embarcações bra iJeiras como pre
viniráõ os mesmos consule . Art. 129. Ten
laliva de roubo de urna. - Vid. Elúções. Av.
15 Dezembro 18lt8, S2. Nos casos de roubo
podem abrir-se [óra das Dora de expedienle
as casas da. ll1esouraria5. Ord. 25.t., 13 De
zembro 1849. A réo de roubo como se con
laria o tempo de prisão com lrabaJ!lO, não
havendo casa de correcção. declarou-se. Av.
1fl Junho 1850. Ronbo de objectos a bordo
de navios quando n1'lO fio da responsabili
dade do capitão. Cod. ComlD .. <lrt. 508.
lIavendo presurnpção de qne a fazendas
embarcadas forão ele. e roubadas como
procederilõ o capilfio, cOllsignalario, c in
leressado. Cod. cil. art. Ô18. [ 50 se deve,
e qua'odo se repele frete de mercadorias
perdidas pejo ronho Je pira las. CoJ. cil.,
art. 622. Como se indemnisarn imporLancia
de mercadorias roubada-s confiadas ao cui
dado das capataziils das aJ[élOdega. Ord.
53, 18 Junho 185U. Rtlubo commeltido
no municipios das fronteiras do Imperio
r.omo será processado e pn nido pelos juizes
municipaes e de direito. Res. 562, 2 Julho
1850. <lrt. 1., 2; Decr. 707. 9 Outubro 1850,
3rt. '1 eLr,. Baixa do poslo terá o offieial
da guarda nacional condemnado por sen
tença passada em julgado por crime de ronbo.
Lei 602, 19 Setemhro 1850, art. 66, § 1.
Jniz municipal. é compa '010 para formar
culpa nos c{'imes de roubo commellidos em
fl'onteiras quando tenha de haver novo jul
gamentü. Av. 20 ovemul'o 1850. Embar
gos de roubo póde e quando o réo oppõr e
em que caso oa acção de deposilo. Decr.
737, 25 Novembro 1850, art. 273, S2; 276,
277. Réos de roubo accordou- e corno serião
lratados. Trat. fiO com Urugllay 1.2 Oulubro
185 t, art. 13: 5.° da mesma data, 3rt. 1
(J01'l1. 8857). Quan lia 1'0 llbada de collectoría
n:io 1 ódc sel' abonada a colleclor sem que

lIe iusliGque na fórma ordenada peja Ord.
27 Julho 1844. Ord. 9 OUlubro 1852 (Dim·.
Ç)12S). Conlra risco de rouho devemascai-

ROUPA

.xas filiaes do banco do Brasil em '8. Pedro
do Sul e S. Paulo, ter ca a fOFte. Decl'. Reg.
1067, 15[ oVE'mbpo í1852, art. 30. Decr. 5.°
eG.o, 22 Fevereiro 1855,auL. 3lt, annexo <lO
Decr. .580, 21 Marco 1855. Item ás ria
Bubia, Recife, Maranl;iíll e P,ró. Decr. 1.0 a
lt.·, 22, dilO ann. ao Decr. 'l580 cit. Ten
laliva Oll complicidade do cri~De de roubo,
alteoto os arts. 269 e 311 do Cod. Cr. e
101 do Cod. Proc. não é afiançave!. Av. lt2,
27 Janeiro 1855. r o caso de furlo a circum
slancia do arrombamento ou violencia cons
titue o crime de roubo. sem que se possão
en lender circulJlstància aggrava n tes (lo cri
me. Av. 53, 1 Fevereiro 1855. Roubos de
objectos collocados sob re covas nos cerni te
rios publicos da côrte não estão sob a res
po.nsabilidade da adminis~raçãodas me mas;
em caso delles como se procederá. Decr.
Reg. 1557, 17 Fevereiro 1855, art. ô9, 70.
Bens roubados por pil'al~s como serão res
tilllidos accordoll-se. Trat. com a í.onfedera
çno AI''''enlina. 29 Abril 1856, art. 13, ano
nE'XO ao Decr. 1781, H J albo J 56. Igual
menle com o Paraf!;uiI '. Trato 8 Abril 1856,
art. 16, ann. ao D~cr': 178'i!, U Julho 1856.
1)espacbantes de alfandega não podem ser os
que em qualquer tempo lirerem sido conven..
cidos em crime de roubo e outros. Decr.
191fc, 28 Março 1857, art. 53, § 2. Roubo
commetlido por praças do corp0 policial da
côrte a que penas as subLlleLle. Decr. Re~.

208'1, H> Janeiro 1858, arL. 30, § 4. lt5.
ROl1 bo elD mercadorias transportadas por
via ferrea, ou ebtradas rrglllares em vehicu
los proprios não segura a companhia Fideli.
dade. Decr. Esl. 2103,6 Fevereiro í/.858. art.
5. Prender elevem as rondas do COl'PO poli
cial da côrte os ladrões. Av. Reg. 2~.l1, 5
OutlJbl'o 1858, art. 2, S11. A pronuncia
de.Gniliva em crime de roubo é causa de
demi são dos empregades da -secretaria de
eSlado dos ·negocios da jl!ls~iça. Decr. 2350,
5 Fevereiro 18M>, art. 22, § 1.

ROUPA da casa rea1.-Vid. Casa. Decr. 1.· 20 Se
Lembro 1808. Roupa e fardamento de ma
rinheiros da armada. - Vid. A1'Inada. Ord.
2á Maio 1809. Porto 2.', ti Fe,el'eiro 1828.
Decr. 15 ,Julho 1833 elc. Decr. Rc~. 546,
:31 Dezembro '18h7. Mm'il!lleil'os, 25 Janeiro
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1809 elc. 6 t\goslo 183!J; Av. 20 .Junho 18!J2.
Recrutamento. Decr. lnslr. 1591, H Abril
1855, <11'1. 51. Fur·dollll!llto. Vende-se a indi
viduos da equipagel1l d'l armada que necC's·
~item, por_conta de soldada, ii Dewmbro
1811 (Repert. Cunho Mal. Roupa). Ronpa e
fardamento de r crulas do exercito. - Vid.
Deposito. Decl'. Inslr. 22 Fevereiro 18n.
S16, h a 6. DeCl'. 'rabo 5/,7. 8 Janeiro 18h8.
Exe1'Cito. C. Re~. 1. a e Av.15 Setembro 1817
etc. Proças. Av. 23 Selembro 1837. Av. 11
.Janeiro 184.0, 5 Agosll> 18.&3. 13 Jaueiro
1848 etc. Circo 1. SelemlHo 18!J8. AI'. 252.
1 De1.embl'O 18119 elc. Circo 10 Abl'i11S50.
Provo 14. Se lembro 1850. Circo 177, h Ju
nho 1851. Av. 200, 24. Ago~lo 1852. Decr.
1127, 26 Fevereiro 1853. al't. 10 elc. Circo
29 Oulnbro 185;,. /lecl'utamento. Av. 2h On
lubro 1808. Prol'. Dt c. JO Abril Hi23, §
H elc. Av. 52, 22 Julho 18lJ4 etc. Circo 55,
'27 .J ulbo 186l! etc. Circo /, Maio 1850 etc.
Av. 65, 27 Fevereiro 1852. Decr. Reg. 1089,
14 Dezembro 1852, arl. 15, etc. Ronpa <jnal
se mandou dar a filhos desamparados de sol·
dados estrangeiros, consistindo em barrete,
jaqueta, gravata, duas camisas, CAlças, polai
nas colete etc. - Vici. Arti(ictS. Port. 15 De
z~mbro 1826 etc. Ruupas de uso pessoal dos
passageiros nào erão perdidas quando nào
fossem por exame enlregues aos ofliciaes da
visita da alfandega. Decr. Re~. 13 Dezembro
1831, &rl. 19. Roupas de bospilaes, enferma
rias etc. militares. - Vid. nos 1'especlivos luga
,·cs. Roupa de uso das pessofls que enlrarem
no lmp"rio não é sujeita a direitos de consu
mo. Reg, 22 Junho 1836. art. 91, S 4.: do
umas para oulras provillcias do Imperio não
são sujeitas a cal'ta de guia, ou pagamento de
expediente, flrt. DI8.- Vid. Oecr. 633, il1
t;'a. Casas que vendel'em roupas fabricadas
em paiz estrangeiro a que imposto forão su
jeilas. - Vid. Lojas. Lei 317, 21 Oulubr'o
1843. art. 18 etc. Oecr. Reg. 361, 15
Junho 18lJ6, art. 11, S 2. Uoupa que vier
de paiz estrangeiro foi sujeita a 80 por 0/.
de impol'tação. Lei 514, 28 Outubro 18lJS,
att. 9, § 1. A taxa de 80 por 0/. man
dou-se cobrar tanlo dos generos classificados
na pauta como dos despachados por factura.
Urdo 1.65,30 Dezembro '18li8. Roupa usada
das tripoJaçõe elos navios, e do serviço pes-

soal e dial'iu de qualquel' pas5ageiro, tem
despacho livre. Decr. Rel!:. 633, 28 Agosto
J8~9. art. 1., S1.7,18: não ujeitas a expe
diente, art. 2, § 1; sim a armazenagem
as do S18. arl. 2, § 2: 9. - Vid. Decr.1914.
28 Março 1857. art. 20, S12, 13. Roupas
etc. indespensaveis ao nsn do filllido e sua
familia não serãu selladas. Cod. Comm.,
art. 811. Decr. 738, 25 Novembro 1850,
3rt. 145, 146. 5 li. Roupas em que os ca,
daveres forem envoltos para os cemiterios
da côrle os coveiros ou quaesquel' pes~oas

que liral'em como sel'ào punidas. Decr. ReF:'
796.14 Julho 1851 ado 23. Decl', Reg. 17
Fe\'ereirl) 1855, ~rt. 68, § 5. Declaração
deu-se sobre cobrança de imposto pela venda
de roupa l'eilil em paiz estrangeiro conforme
a Lp.i 3:L7 supr3. Ord. 136, á .Jnnho 1853.
Ord. l'IS, 23 JulhtJ 1853. Roupa militar
feila fui decl.\l'ada conlrabando de guerra
no tra lado COlll a Coofederação Argen tina.
Tr<ll. 29 l\bril1856, al·l. 11, ann. ao Decr.
'L781, U ,Julho 1856 e no com o Paraguay.
Tl'at. 9 AbriI1~56, ad. 1h, ann. ao Decr.
1782. 1lJ Julho 185'6. Roupa a recrutas.
Vid. Recl'uta1l1e11lo e Av. Instr.93, 11. Março
1857, art. 23. Sobre despacho de chale in ~

deviJameule considerado corno perlencenle
II passng;eiros. OrJ. 103, 18 Março 1857.
Lavagem da roupa dos aprendizes menores do
arsenal de marinha na casa de correcção.
Av. 3 1 ovembro 1857 (JOl'll. 314). Roupa
do hospital do corpo polici<ll da côrte. Decr.
Reg. 2081, 16 Janeiro 1858, art. 111. Rou
pas e quaes como segura conlra lodos osriscos
I' perdas e aWlrias a companhia Fidelidade.
Decr. Es!. 2103, 6 Fevereiro 1858, art. fJ.
Jgnalmente a companhia Espel'unça. Decr.
Est. 2273.9 Oulubro 1858, art. 3. As casas
que vendem roupas feilas no estrangeiro es
tão sujeitas ao imposlo do art. 2, § 1.: e es
pecial do a rt. 1to ~ 2.· Reg. 3()1 su p1'3; Ord.
137, 23 Abril 18õ8. De individuos de navios
da armada fallecidos que destino terão. Av.
Reg. 232, 27 Janeiro '1858. ar!. M.

RUAS. - Vicio Colçadas Prol'. 4 Março 1816.
Augmentárão-se as penas aos que nellas lan
çasse animaes; prohibiu-se partir lenha nas
mesmas. Edil. 2ô Novembro 1817 e que o
limitou Porto 2." 2~ Agosto 1818 c o que e
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publicou Edit. 3 Setembro '1818 (Illd. A.lb.
Ruas). Titulação das rua da côrte e nume
ração das casas ordenou por plano appro
vado. Porto 2,' 16 J unbo 1824 (Gatt. Nab.).
Prohibiu-se na côrte, depois do toque dos
sinos estar parado nas ruas publicas e esqui
nas, e assobiar - na côrte. Edil. 3 Janeiro
1825, S6 (Calt. Nab.). Providencias a bem
do arruamento da capital de Santa Catha
rina approvárão·se, suspendelldo con linua
ção de edificação ordenada pela presidente.
Porto 1.. 25 Fevereiro 1825 (CaU. Nab.).
Commissarios de policia devião obstar que
pelas ruas divagassem doidos e animaes c1am
ninhos ou ferozes, e cães sem domnD. lnstr.
á Novembro 1825. t. 16 ann. á Porl. 2.· da
mesma data (Gatt. Nah.). - id, Gamar·a.
Lei 1. Outubro 1828. art. 66, § 3. Sobre
aberturas de novas ruas ordenada por ouvi
dor contra postura que o vedára. Pl'ov. 1.'
10 Janeiro 1 28 (Ga/L. Nab.). obre oppo
sição a abertura dp ruas feita por individuas
po eiros de terrenos da camara em SOI'O
caba. - ido Call11L1·as. Av. 15 Julho 1828.
Alinhamento. limpesa, illuminação e desem
pachamento das rllas incumbe ás camaras.
- Vid. Camaras. Lei 1 Outubro 1 28, art.
66, I: e sobre vozet'Ía na rua, nrt. cito
§ fJ: e o (Issei , segurança, elp~lIoci(\ e re·
~ularidade dos edificio~ e ruas das povoa
ções. art. 71: camara da côrte or'denou ao
ftscal concerto do calçamento de roa ao qual
fôra applicada multa paga por melindre pela
multado, POI' se não poder con 'iderar rua
estreita um largo; sendo demais por is O

es1.ranhado o mesmo fiscal. OIT. 1.0 11
Agosto 1828 (Col!. Nab.). Abertura alar
gamento, prolongamento de ruas jn tifica
desapropriação por utilidade publica, ge
l'al 00 municipal da côrte. - Vid. Camaras
.R s. 353, 12 Julb 18,45, 31't. i, 3. Foi o
governo autorisado para troc:Jr p"r proprios
naciooaes d snece sarios ao serviço publico
os edificios qu fosse misler demolir para
abertura de nova rua em frenLe da academia
das Belias Ade' até á rua da Lampadosa,
ou despender para es e fi da quota para
as obras publicas. Lei 369, 18 Setembro
1845, art. ú.6. Li;npeza das ruas na côrte
durante a febre amarella recomendou-se
e como. Av. Prol'. 1.f1 FlH'ereiro 1850,

IV
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§ 23. 26. Camara municipal da côrte foi
autorisada n applicar á abertura de certa
rua prodllcto de terreno que vendeu. Av.
26 Fevereiro 1.850. Runs mandou·se de
signar nas receitas aos pobres atacados de
febre amarel1a. Av. Reg. 4 Março 1.850,
art. 7 : e nas statisticas mortuarias, art. 1.& :
e que os fiscae cuidassem do seu acito e Jim
pesa, art. 17, Não é permittido á camara
municipal da côrte alterar o nivel das cal
çadas das Tuas etc. sem haver plano d o ni
velamento da cidade. Av. 83, 24 Julho 1850.
Ol'denou-se flue durante a estação calmosa
se reguem pelo menos uma vez as ruas e
praça da côrte. Av. 6. 0 10 Janeiro 1.851.
Recommendou- e a pontual oh ervancia
das postnra e providenéias relativa ao
aceio das ruas E' praças; e adopção de ou
tra providencia tendentes a melhorar
aquelle serviço. Porl. 7. o 10 .Jnneiro 1851,
Quando E'ja neces ario na côrte descalçar
alguma rua para pflssagem de encanamento
à'agua deverâõ os concertos ser feitos pela
respecti a in pecçào e não pela amara mu
nicipal. Av. =l6, 27 Janeiro 1851. Como se
deveria pl'oceder na desapropriação conven
cional rle LE'rrenos de ordens religiosa, ou
proprieclade pura demolição afim de dar pas
silgem a T'uas. v. 26 Fevereiro 1851. Mandou
se proceder a de,apropriação necessaria para
continuação d rua que SP. dirigia á Lagoa
de Rodrigo de I<'reitas n Ôrtc. Decr. 765,
8 Mal'co ~ 1851. Autnrisou-se a camar da
cÔrte ~ de pender 10:000,J2) com o calça
meu to das rlla da cidade, Av. 21 Maio 1851
(Diar. 702. '7\}0). Su pendeu- e a des
peza com a irrigação das ruas na côrte pela
mudança da estação, Av. 21 Maio 1851
(Diar·. 71.&). Continuação da abertura da
rua Leopoldina autori ou-se e como. Lei
628,17 Setembro 185'l, art. 11, S 3: e
como a da rua noVf\ no bairro da Boa-Vista
da cidade do Recif . por meio de ce-são de
oulro terreno, al't. 11., 9: calçamento da
ruas da côrte teve consig;nação e qual, e
hem assim sua conservação e melhoramento,
arL. 46, alt. pela Lei 88LJ, 1 Outubro 1856,
ad. 12),!J7 para cuja execução, Av. 9 Fev~

reiro 1862 (Diar. 89th). Concedeu-se Pri
vilegio para calçamento da ruas da cô~te

por system8 inventado. Decr. 979, 1 MaIO
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1. 52. Ca)c;lmenlo das I'nas da CÔI te teve
cODsignaçã'o de 200 contos de réi:>. Lei 719.
28 Setembro 1 53. a 1. H. 7, n. 5: fo
rão isentas ele sisa e e1l0 a clIluprãs que
j1zprem a provincia -, camaráS municip<le',
6 quaesqoel' autoridades, d terreoos ou
predios para abertura, ah~p;all1l'nlo, 0\1 pro
IOOU30l 6nlo de Toas estrella- etc., Ul't. 21.
Lol~S ele lerras clestinada' 3 po ollção serão
medidas com frente para 3S ruas e praças
etc. Decr. Rep;. 1.31t\, ;10 J am~iro 18õli, art.
78.- Vi d. Av. 12 Outubro de 185.&, § .&
(Dia)'. 318): sen fOl'O e laudemio de venda
serão applicados ao calçamento de ruas,
3rt. 79. Por occasião dfl ,-equestro feito em
predi,) Ilf.cional oa Bahir. para pagamento
de despezas com calçamento de ruas em
frente da tues[)l1l'aria declarou-se que a ra
zenda ~eral não é obrigada a impostos pro
vinciaes ou municip'les. Av. Sl:I, 1 Abril
185". A titulaç~lo das rua é materia muni
cipal e a numeração de c~ ,as, e POl: isso
ordenon.se á camara munIcipal da corte a
restauracão. Av. 5 Julho 1.85á (Dia?'. 265).
Autori~o~l-se a camar3 da côrte para incor
porar companhias afim de fazer abrir a rua
do Cano e rcgularisélI' e alargar a dos La
toeiros e como Res. 806, 23 Selem!.Jro 185lJ.
para cuja execuçáo. Decr. Reg. 1.563, "lá
Fevereiro 1855; Decl'. Esl. 1620.20 Junho
'1855 j DecI', 1i86, 1ô Julho 1856, Regulou
se como deverá proceder o engenheiro que
tiver de inspeccioual' e fiscalisar o processo
do calcamenlo e rnacadamisarnenlo das ruas
da côr'le contratado por empl'ezario ou com
panhia. Iostr. 1lJ. .l unho 1856 (J orno 192).
Calcamento das ruas da côrte mandou-se
continuar por paraleHipipedns. e conser
var a' calçadas feilas por lai systcma. Lei
884 cit., art. 12. Eslradas de I'el'l'o são su
jeilas ás reg;ra gerae da legislação con
cernente ao arruamento. Decr. Reg. 1930,
26 Abril 1857, art. 1, 3, í: não podem
impedir circulação das runs e como, art.
1'0: como cruzariÍ.õ as ruas e por estas serão
atravessadas, art. 1.2,13,1111, 1'9,40, 1í2, 52
91, 95: sua admio-lstração tem os mesmos
direitos q.ue acamara mnnicip I para re
gularisõlr e aformosear a ruas publicas salvo
que r.ecurso, art. 138. Á camara da côrte foi
3ulorisado emprestimo d:e 5D0 contos para
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calçamento vor parallelipip-edos e com que
~aranlia . Lei 939, 26 Setembro 1857. art.
20. Reserva pura rua' fez ·se oa conce"ão de
terra.. á companhia d e ll'ada de feno de
'famnndaré ao na. Decl'. ConJ, 1980, 28
Set.>mb'l'o 1857, 21.' Rua desde a pl'aça da
Gloria até travessa 0115 Carmelita. na Lapa,
na côrte, contracloll-se como. Decr. Cood.
2062. 2;~ Dezembro 1 57. Sioi:ül'os nas
ruas etc. pdos cocueiros, e cavalleiros
como obsta;'aõ as rondas na côrte. Av. Insll',
2-91., [) Outubro 1858, arL 2, § 6: e i'a7.er
conduzir para O ho pital da Misel'icordia os
respectivos doente:, que se acharem em
3handooo nas ruas. Arl. il., § 1lJ.: auto
I'isol.\-se credito pal'a complemenlu de de 
pezas com a con. trucçã do cáes e l'ya da
praça da Gloria alé a traVi'SSl dos Cat melita '
na côrte. Oe r. 2;3l0, :-H Dezembro 1858 :
cootrado c qU31 celebrol1-~c par3 limp za
das ruas etc. d côrte. Cuntr. c R('~. 25
1"evereiro 1859 (Jom. (1). .

RUBRIC -\.5 - ViJ. Assignatul'lls. A re peito dos
conselhos de ~ue1'l'a e vugae-.-Vid.\v. 22
Junho 1808 e Res. 29 Janeiro 18;·?t RepetI.
Cunho 111at. Rnb"icc~ J), Livlo; de rect'ita
e de peza naval são as"ignauf), e I'ubri
cadll~ pelo intendente. \'. 5 Nuvembro e
7 Dezembro 1.808 (Rppm't. e t'crb. cil. n. V).
Rubrica de livros da camara municipal.
ViJ. Cama1'as. PI'OV. 29 Janeirol S 16. Do
íntel'rogatorios a réo crimes. Cod. Proc.
art. 99: dos autos de corpo de delicto, art.
137; Reg. 120, 31 Janeiro 18!l2, art. 256:

J do rol de culpados. Cod. cil., art. n6. Dos
livros da Academia Militar.-Vid. Academia
dito. Decr. Est. 22 Outubro 1833, al'l. :l6á,
165. Dos livros dos tabelliães do regi ·tro
geral de hypotllecas é do jlliz de direito. Av.
30 N.ovembro 18ft6 ~G(IZ. 0lr. 79, vol. 1).
Dos consute- do Imperio nos livros de re
gistro de nascimentos, casamenlos e obitos.
Decr. R~g. 520. 11 Julho 1847, art. 172:
na' procurações, 3t't. 175: do protocolo
de COITetor. Decr, Reg. 6.&8, 10 Novem
bro 1'8lJ.9, art. h7, ll8; Cod. Comm. art.
5ü; tlecr. 738. 25 Novembro 1'850 art.
1S, S1: 95; Decl'. UeO'. 806,26 Julho 1851.
art. M; 8{)7, 80'8. 27.28 dito. Das livros
de coromercianles, Cod. Comm., art. 1.3 j
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Decr. 738,25 _ ovembro 1'850, art. 18, § 1:
95. Dos trapicheiros e admioislTadoresde ar
mazens. Cnd. Comm. art. 88. § 1; Decr.738
cil. 3rt. 1 • S 1: 95. do li\'ro de prote lo
de letra ue cambio, art. fiOS: do regi trf) de
proteslo de letra', arL. HO: do livro da
administração e naveraçfto de navin, nrl. 501.
-Vid. Av. 100, 19Abl'il 1852, in/l'a: dosli
lulo' e papt'i do commerciAnte ('iII/ido. art.

1i1. Decr. cil. 738, art. H6, § 2, do rPl(istro
commercio, tit. un. arl. 11 Decr. cil. 738,
art. 56, 85. Do auto de interrogatol'io dos
réos d crime. exceptuados de <Iue tomào
ronhocimento os juizes municip3P' c de di
reito. DecI'. 707, 9 Outllbro 1850. ar!. 10.
Rubrica do juiz deve ler o mandado de cita
ção commercial. Decr. 7:)7, 25 j'ovembru
1850, ar!. .J,~, 5: dos livros do: commer
ciante. 'dlls lr'junuae' do ommercio dis
LribUl~m o' plidpoLes desLes pejos df'pnLa
dos. Decr. ciL. í38 3rl. 31, 35, 2: 38,
S (\: da i~Il'ibuição ria ruhrica dos li\l'o de
commercialltes, correlores, agenLe:, de lei
lõe , ll'apich"iros c admioistl'adores de arma
zem de elejJosilu, h:n'cl á livr'o na secrelal'ia
do Lribunal do comll1ercio, aI'/. 50, S6: e
como rubricado. § j 1): lambem oe; havpril
nas secretaria tlas juntn' de commercio,
al't. 8~ e 2: dos livros da junta d com
merci . arL.D7. l\dmini~trarlor de massa 1'.11
lida lf'1 ú livro rniJl'icado como e 'para qn'
art. 168: de untos de quebra. art.' 3. !lu·
hrico d . livros d{\ secretar'ia dos IlP~llcins da
fazenda. Av. !lf'g. 25á, 21 DezoJl)I~l'o 1850,
art.13, 2. Sobre ruhl'ica de livro de com·
merciantes maLriculados ou não, e :,eu rc
~istro nos lt'ibunaes de commerein. Deeis.
21 Janpiru 1851 (fliar. (83). Sobre divi-
âo do livro copiador de carta em dua. par

tes e sua rubrica. Decis. 3 Fevereiro 1851
(Dia1" 8616). Huurica de valles de generos
para susLento e curativo de aprendizes, afri
canos e e el'uvos da nação, na contadoria de
guerra. Decr. Reg. 778, 15 Abril 1851,
art. 56. Rubrica do director de s mana naS'
lelras do Banco elo Brasil. Decr. Esl. 801,
2 Julho 1851, art.· 73. Do juiz de direito
[las cotas, despacho, sentenças e provi
mento em correcçào. Decr. Reg. 83ú, 20u
lubro 1851, art. 16: do livro da provedoria
am que se laoção os nomes dos te tamen-

nl:JBR(C/~

loiros e Jocalidadf'~' PLD (fue residem elc.,.
art. 35,. 3. Incumbe á:>jul tas do commer
cio a rubrica dos liv1'OS dos commercianles
matriculados do: aRentes auxiliares do
commerci d suas pr )I'incia~. !)ecr. 930,
10· Março 1852, art. 1; Decr. Re~. 1597,
1 Maio 1 ~5, 3rt. 2, S 2~ 13..'%0- capitães
ÔO' portos 1111 quem :.uas ,ezes fizere fi

incumbe a r·ubric<. Jns lil'ro' que os me 
lres das embarcacõe' dI \'ern ter; ~(dicjtoll

. \ • I'del11 para 'qu as i'stações .fiscaes,
onde oã() hnj<l capit'lni." de podas, fação
a rubl'ica do livfl s que exige () Cod.
Comm. Av. -'09, 19 Abril 18:12; Ol'd. 123,
'I Maio 1852, 2: ex!'cnlado por :\.1. 13
:\laiu1852 (Dia,.. '939). Uubric ri, depoi
ml'ntll em pn)CI'~:ll mililar de • c.l'r<;ão.-

ido Pruv. 10 Abril 1853 (Dial·. 290). Provo
10 'elemiJl'o 1853 \0;"". :'.l0); Declarou- e
'1ue Ji\ I os devem t.-r r'u . as elc., do~ com
mercinnt ~ 11Ialricuia los 011 não. AI. 168
20 Julho 1 '53. Ruhl'ica n(1~ documenlus
justific<ltivos de desre~as do al'c úrn 11 illtar.
Av. 214, 30utnbro IS5;;. Mandou-se ru
])ricar livro df' pagadoria das tropas 'lue o'
fallecido inspector deixou 1>cm e~ta fUI'ma
lidade. :\.v. 103,6 No"embl'\) 185.&. flu!Jr'ica
rws conta' ou coubecilDPllLo Je r lI'llece
dOI'e~ das diversas I'ep:lrli~õl'_ dn Ltado.
On . 1.1,20 ,lall' Iro 185.), <lrt. :.. Sabnodos
juize< mllOlcip 1[' e JI) civel pelas ruhúcas
elc. de liVl'o~. Decl'. Herr. 1569, :3 darço
1855, ar!. 21. l\ubl'1ca Jc livro de 'colas
puulica~ de insLrucçàl) pt ill), ria na corte.
Por!. Regim. 317. 20 Oulubro 1855, art.
19, 20. Ajudante de capilão do porto não
Lem pela rubrica dos livros de derl'lJtil, car(;a
3 descaq;a de navios m~rcantesos emolumen
to que pedeucem ao juiz dIJ civel pelo Decr.
1569. Av. Dezembro 1855 (J01·1l. 343) ..
Vid. Av. 7 Julho 1856 (JoJ'n.195. Juiz mu
nicipal subslituto não póde rnbricar etc.
livros de agencia de leilões. Av. 85, 1.lI Fe-·
vereiro 1856. RII b rica dos livros de escrip
IUl'açã.o, matl'icula, rel?'i Iro ele, lia contado
ria geral ele marinha Decr. Reg, 1739, 26
Março 185G, art. 11., 11. Em qne casos
leIO lngar p las autoridades policiaes a ru
brica do prets dos destacamentos. Av. 35,
28 Janeiro 1856. Em cadernetas de cúxa
economica e lançamenlo de entradas. - Vid.
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Decr. Est. 1920, li Ahril1 57, art. 22, § 5.
Rubrica de livros da directoria de rendas,
alfandega, consolado da côrte, recebedoria
do mnnicipio. meza de renda conectorias
do Rio de .Janeiro e armaz m de pllpel sel
lado. Av. Ref(". 151., 22 Abril 1857, art. 3.
S 8 9: da guia e quaes. art. 3 cito S7: de
pedidos. S 1_: de livros distribuidos pelo
directol'gernJ, S'13~ 11 SG: 12, §2: de pro
tocalosde dil'ectorias, art. 19. Rubricas do
engenheiro fiscal do governo das e lradas de
ferro oas contas de prejuizos a que e refe
rem os art '. 2õ, 96, 97 e 126 e nas d des
peza. e quaes. Decr. Re~. 1930, 26 Abri!
1857, arL. 137. Rubrica de documentos de
folhas na administração de lIbra' militares
nacidadedeObidos. Av.lnslr. 29Maio1857,
S12 (JoTTI. Suppl.192). Rubrica do presi
dente do banco do Rio Grande do Sul nos
bilhete . Decr. Esl. 2005, 2h Oulubro 1857
art. 77. Do livro de enlrada d gado na
côrte. Decr. Reg. 204(i, Dezembro de
1857. art.. 6. De relações de pagamentos a
prllça do corpo policial da côrtp., Decr. Re6'
2081, 16Janeiro 1858, art. 17: pedidos de
compras, arl. 100: de guias de dinheiro en·
trado para a!' companhias. art lO . De
<Tuias de uoCTll3rciente enll'adas no eposito da
1:' .
cÔl'te, Decl'. Rel(". 2169. 11 Maio 1858, art,
llO: Decr, 219ft. 19 Junho 1858. Rubrica
dos livros da colonia militar do llapura em
S. Paulo. Decr. Reg. 2200. 26 Junho 1858,
art. 10. Do comm ndmte em chefe em pe
dido. de cirurgiões do' navios da armada,
em medicamentos ou outros objectos para
uso dos doentes. Av. Reg. 232, 27 Julho

1858. art. 23: do commandaote de navio
nas baixas de individuos que adoecerem e
t.iverem de ir para o hospi tal. Art. 31, § 3 :
do cirurgião-mór nús pedido de bandal'Çens,
apP3relhos. instrumentos etc. para curativo.
Art. 37: do commandante de navio no rol
de roupas de doenles falJecidos. Art. 6ft.

RUINA actual da casa ou das vizinhas au torisa
entrada em fOl'malidades e quaes de noite.
- Vicio Casas. Lpi Const, PorluO'. 1ft Outubro
1822. § 1: mandada observa ptlla Re', 20
Outubl'o 1823.. art. 2; Cod. Crim. art. 209
n. 1. Ruinas em predio. moveis e mercado
rias, por ordem de autoridade legihma em
caso de ioceodio se~ura e como a compa'.
nhia Providencia. Decr. Reb. 2252, 22 Se
tembro 1858, art. 1. 9.

RUIVA: animou-se com iseoção sua plantação e
cnl[ura. Res. 4,°2 Setembro 1817 (Ind . .Alb.
RrlÍva).-Vid. Arvores Erlit. 11 Jaoei.'o 1819.

RUMOS-correctos: qoaes e as distancia- a que
os meios de todos esles pontos e encontrão
uns a respeitos de outros em ordem seguida
de Sul a Norte nas coslas do Bra:.il se man
dou est'1dar e como. - Vicio Costas. Ord. 7
Novembro 180!-) etc. Estações. Decr. 326, 2
Outubro 1843. arl. 3. De conformidade com
rumos e confrontações designado nos titu
los de concessões se procederá â medição
de sesmarias ou outras concessões do go
verno.-Vid. Registro de terr'as, Decr. Reg.
1318, ~O Jllueiro 1854, art. 110.
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8

SACERDOTES

SABÃO: e preslimo de quantia a uma fabrica.
Vid. F ab1·icu. Port. 3- ,.3 Df'zembro t8íM. Re
vogação se mandou promover de Lei Provo
que impuzéra sobre sabão fabricado fóra da
provincia e por que. Av. 26 Novemb.ro 1.8á9.
(Diar. 8268.) Fabricas deUe estabelecidas no
Imperio para se considerarem Qacionaes o
que of'cessitão. Decr. 706, 8 Oulubro 1850.
Fabrica de sabão resultante do fabrico
de velas de stearina teve estatuto, denomi
nando-se. Luz steat'ica e p,·odu.ctos ch(micos.
Deor. Es-t. 1lJ79, 22 Novembro 11:15.4. Para
seu fabrico e outros approvárão-se estatu
tos da companhia Indust1'ial Ll1fl7'anhense.
Decr. Est. 1693, 22 Dezembro 1856.

SABER, capacidade etc, são condições para elei
ção de senador du Imperio. Const. art. .45,
S3. lnstr. 26 Nlarço 1824, cap. 5. § 5, n. 3,
Lei 387. 1.9 :\gosto 186.6, ad. 82. § 3; e
para nomeação de conselheiro d'Esta<in.
CODSt. art. HO; Lei 234,23 Novembro 1841,
arl. h. Taleotos e virtudes regulão a admis
são aos car~os publicos, civis. politicos, ou
mililal·es. C"nst. art. 179, § 1.4.

SABRES forão declarados contrah.mdo de guerra
00 tl'atlldocom os Estndos-Uaidus da Ame
rica, 12 Dezembr" 18'28, art. 1.6, § 1; com
Uruguay .40, 12 Outubro 1851, art.11, (Rel.
Est,.. 1!:l52, pago 10ti v.) COIll o Paraguay. 8
Abril '1856. 3rt. 1lJ. aoo. a<l Del:,r. 1782,
1.4 Julho iS5Gj com a Confedet'1lção Ar
/!:enlina, 29 Abril 1856, art. H, ano. Decl'.
1781.14 Julho 1856. Sabreusaráõ osguar-

naa-freios e simples guar:das dos comb9Ys das
estradas-de ferro. Dec.... Reg. 1930. 26 Abril
1657.,art. .&3.

SACADOEMLE:rRA.- Vid. Letras. Cod. Com.
art. 366, 368, 369, 370, 37 3,37.4. 392 a
áO.4. 406, § 3: !tU. !lU. lJ13 • .420. Decr.
737,25 Novembro 1850. art. 371, § 1 a 4.
8. 9: 372, S 2: 37'4. 376, 3'77, 379. 380,
383,386.

SACADOR DE LETRA. - Vid. Letras. Cod.
Com.• art. !J9, etc, 365 a :i70, 377. 379 a
385. 388 a 390, 392, 394. 397. 402. á03,
.4t5, á l7, !l19, 422. Decr. i37, 25 Novem
bro 1850, art. 371. § 7 e 8: 372 S 2. 3, á:
373, S 1.. 378, 383, 384. 385.

SACCAS: avaria por ellas seLldo conveoeiooada
cnmo será paga. Cod. Com. art. 7'80.

SACATRAPOS. - Vid. Armamento. Decr. Tab.
3 Selembro 1824, etc. Provo 27 Agost(l
1828. Decr. ;rabo f>!l7, 8 Janeiro 1848;
1332, i8 Fevereiro 1S5á.

SACERDOTES.- VicIo Ecclesiasticos. Qualquer
póde 00 impedimento do p3rocho ·substi
tui-lo em aelos reli~iosos eleclol'aes orde
oados pelo art. 42 Lei 387. Av. 160, 11 De
zembro 1848. Tres se maodou e como
cootractar em Pal'iz para calecbese e civili
sação dos indigeolls. Av. 1·, 9 Março 1857
(Jorn. 98) Sacerdotes catholicos e pastores

75
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proteslnnles para auxilio espirituaes a co
lonos obrigou-se o goverIfo a contractar P.

COIDv. Decr. Term. 1915,28 Marco 1857,
art. 21 Vid. Decr. 198o, infr·o. O enga
jamento delles para capellães das fortale-
zas mandou-se fazer por contracto e como; e

quP. neHas só se conservassem capeJlães mi·
lila res a pessoas ca pazes de serviço mode
rado. Circo 245,22 Julho 1857. Pagamentn
de sacerdoles clfl reli~ião dos colonos im
portados pela Associação de Colonisação para
PerNambuco, Parabyba, e Alafroas estabele
cida no Recife, garantio o g-overno. Decr.
Term. 1986, 7 Outubro 18f.>í. 1rt. 11,20.
Padres jesuitas ou quaesquer oulnlS sacer
dotes, se mandou contractar para catechese
de indigenas dasimmediações da Lagôa Ver
melha p.m S, Petiro do Sul. Av. 17 Abril
1858. (Jorn. Sllppl. 16ft). Si sacerd'otcs que
subslituiem viga rios eucommendados tem ou
não direito á congrua. Ord. 303, 16 Outu
bro 1858.

SACCOS: de salvamento de incendio..Vid. Ane
nal de gllerm. Av. 12 Maio 1Sá8. Salvação
Dec. Reg. 1775.

SACRAMENTO: imposição de 10 réis sobre cada
pessoa livre que na cidade doRio de Janeiro e
seu termo recebesse sacramento e pagasse
conhecenca estabeleceu-se em beneficio dos
expostos, ·Carl. Reg. 1°, 14 Dezembro 1815
(Coll. Nab. ) Conlinencias, gunrdas de
honra e salvas competenles ao Santissimo
Sacramenlo quaes sejão. Provo e Tab.
8°,15 Fevereiro 18á3, § j. O Viatico e Ex
trema unção <1 presos da casa da correíção da
c'ôrte seriÍ administrado na enfermaria, fél'a
della u preso que peclir qonGssão será ou
vido na cellola e receberá a EuchHristia, na
capeJ1a, e na occasião da U1issa. D~cr. Reg.
678, ü Julho 1850, art. 9U. Nos sellos de
licença a parochos e outros sacerdoles para
adulinislração de sacrrtmento como se eo
ten de a eXpressão casos (l1'gentes. Ord. ii1
20 Março 185'l. Sello de licença a parochos
para casamenlos ou oulro qualqner sacra
mento fóra da freguezia. Ord. 202,25 Agosto
:1852. VicIo ln/landades.

SACRILEGIOS se Inundou em Portl1~al processar
summarissim<lrnente. Parto 6. Fevereiro
1816. (Coll. Delg.).

SACRILEGOS filhos. - Vid. Filhos.

SAFAMENTO: despez<1s a sen titulo serão por
con ta dos trapicheiros ou administradores de
arOlazens em que existirem os generoso Cod.
Com. art. 92.

SAGRAÇAo.- Viel. Bispo. Decr. 29 Fevereiro
1820. Impe1"adol·. Decr. 2°, j 9 Novembro
1822. Consto art. 99, Cil'c. l! Julho :L841.
Tem direito á con~rúa os bispos, desde a
data da sua sagração. Ord. 15, 16 Ja-.
neiro 18M, art. 1.

SAIAES DE MALHA forão declarados contra
bando de guerra nos Trat. com os Estodos
Uuidos da America, 12 Dezembro 1828,
art. 16, § 2, com o Uruguay, fio, 12 Ou
tubro 1851, art. 1.1 (Relat. Est. 1852, pago
10S T. ); com o Para~uay, 8 Abril 1856,
art. 1l!; ann. Decr. 1782, 14 Julho 1856;
com a Confederação Argentina, 29 Abril
1856, art. 11, ann. Decr. 1781, 1ft Julho
1856.

SAHIDA para eóra do Imperio é permiltida a qual
quer como lhe convenha levando seus bens,
guardados 05 rell:uJame ntos pol iciaes e'
salvo prejuizo de terceiro. Consto art. 179,
§ 6. Direitos ele sahida accordou-se não
cobrar de embarcações entradas por fl1rça
nacional. Conv. com o Paraguay 2l! Abril
1858, art. '16,§ uno 19§ 2: 22 ano. ao Decr.
2155, 1 Maio 1858.

SAL, SALINAS: extracção do sal elas marinhas da
ca pilania dI' Pernambuco, It'llUaracá c Asso,
ordenou· se e como. C. Reg. 7 Setem
bro 1808. (Coll. Nab.); e das salinas de
Mossó, CocócMundahú no Ceará. C. Reg. ta
27 Setl'mtro 1S08, (Coll. cit.) ; e das de Ser
gipe d'EI-Rei 'ou oulros sitios C. Reg., 2"
idem, (CoU. cit.) ex'ciladas pela Provo 3
Novembro 1809. (CoU. cit.). Regulou-se a
administração e arrendamento dos direitos
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da venda do uI, e conlribuiç}io de 80 réis
em alqueire que estava a carj?;o da extincta
mesa da inspecção do Rio ele .Janeiro. Decr.
2° Inst. 17 Agoslo 1809 (CDU. cit.) Para
cuja execução em alguns lagares se offi
ciou ás cam aras. Provo 18 Setemhro 1809,
(Coll. Cit.) Embal'cações entradas com sal
na côrle não sahião sem deixar "/2 do ge
nero no armazem da administração. Av.
27 Outubro 1809. (Col!. cit.) Factura de
salinas que se pod ião pra licilr mand otl-se
e como auxilios na Ilha da Madei.·a. C. Reg.
18 Se lembro 1810, (CoU. cil.) Talhas de
marinbas em que existião salinas em Cabo
Frio entre o mar e lagôa ele Irauama se
concedêrào e sob que condições de aprovei
tamento.. Provo 12 Novembro 181 I. (CDU.
cit.). Provo 7 Dezembro 1811 (Col/. cit.).
Direitos do sal nas alfandep;as de Porll1gal e
Ilhas adjacentes igl1éllárão--e. lixando-se em
800 rs. pOl' moia. Ah. 2:'> Abril 1818, § 9.
O de producçilo de Portugal e Algarve man
dou-se qne pal;asse de enlr:lda no Brasil
i/

2
dos direi los; e o mais pagamento 80 rs.

por alqueil'e. Alv. 30 Mai(J 1820, § Ó. Foi
isenlo de quae5quer direilos de entrada
e passagem pelos registros ou alfandegas de
portos seccos, cessando os 750 1'5 exigidos por
alqueire. Decr. 29 Abril 1821; ampliado ás
capitanias marilÍmas, excepluados os 801'5.
por alqueire. Decr. 10, 11 Maio 1821, de
clarado pela Provo 10 Janeiro 1822. Sobre
enlrega dos armazens arremalados que fo·
rão dos conlracladores do sal no Rio de Ja
neiro. Res. 36 , 9 Outu 111'0 1822. (CDU.
Nab.); Res. 11 Junho 1823 (CDU. cit.).
A 1'0 peilu de cobrança de direitos mnn
dou·se observar o elisposto no Decr. 11 de
Maio ampliando o de 29 Abl'il 1821. Hes.
2a

, 16 Dezembro 182á (Coll. cit.); Provo
2", ó Fevereiro 1825 (CDU. cit.). Indefe
ria-se fiel de al'lnazem de sal por não pru
vaI' a causa ela [étlta dp le em contas, e sua
diligencia na conservação do l'eoero. Prov.
30 Julho 1825. (Coil. cit.). Subre isenção
de direi los de s<ll pedida na côrle por ha
vêlos já pago(>Jn Pernambucl} de onde viera.
Res. 9",8 Abril 1826 (CDU. cit.). Subre exo
n,eração pedida de fiança o direilos de e[ec
livamente reexportado da côrte para Monte
Vidéo. Res. 2", 1.9 Abril 1826 .(CoU. cit.) .

SALINAS

Arrematantes dos exlinctos cruzados de sal
em S. Paulo foi admittido a rebale no preço
de arremalacões; Res. Ga, G Abril 1827.
(Coil. cit.). S~bre despacho do sal maodou
se observar os Iralados e cobrar rio brasilei
ro áO 1'5. paI' alqueire, e preslado fiança ao
pagamento de 80 rs quando o corpo legis
lativo não ah'llesse o direilo. Res. 3",26 No
-vembro 1827 (Coil. cit.). Imposto de 80 1'5.
por alqueire de sal vendido em Paraty para
-consumo foi applicado á factul'a da eslrada
da serra da mesma "iI Ia. C. L. 26 Agosto
1828, art. 1. § 2, sohre cuja execução Ord.
21 Março 1833. Sobre licença da camara
a correeiros que encapavão sal. Av. 1°, 5
Janeiro 1829. (Coil. Nab.); Sobre proposta
presidencial da conveniencia IJe estabeleci
mento de impo.lo no sal, de que havia
grande exportação na provincia de Serg-ipe
d'EI-Rei; Res. 20 Oulubro 1830. (Cott.
át.). Na alfandega da côrte mandou-se
guardar a pratica ohservnda qnanlo ao seu
despacho. Av, 5°, 16 Agosto 1831.. (CDU.
cit.). Sobrereslitnição pedida dos impo ·tos do
sal da terra que havia sido comprehcndido
-em arl'ematações da metade de direitos de
alfandtl~as,e porque. foi provido o peticio
naria. Provo 17 Oulub.'o 1831. (Coil. ciL).
Na côrte concedeu-se que seu uespacho se
fizesse a bordo de sol a sol. Av. 11 Outubro
1833. Determinou-se como se regularia na
alfandega da cÔl'le sua medição pelos al
queireI'> do maio portuguez. Porl. 22 Novem
bro 1834. Circo 28 dilo. Sal não entra nas
alfandegas, P. é despachado logo e como so
bre agua. Decr. Reg. 22,Junu" 1836. art.
182. Ord. 79, 16 Outubro 18.&3. Forão
substiluidos os 15 % rle direilos que pa
gava o sal eSlrangeiro, bem como ÇlS de ex
pediente earmazenagem addicional pela laxa
de2áO 1'5. por alqueire. L. 31721 Outubro
de 18.&3, art. 25, § '1, 8, 67; para cuja exe
cução e corno. Port. U [ uvembro 1843
(Jorn. 305; Cil·c. 15 dilo ( Jom. 311). Per
mittio que as embarcações que o lrouxes
sem o de'carl'e~assel;Il na corte alracanas
aos lr<lpiches e porque Ord. 4 Março 1.8fa!l
(Jom. 6ô). Declarou-se como se devem en·
tender as expressões moio da terra, ou sim
plesmente moio; nus manifestos, e como se
deveráõ fazer nas a1f,tndegas as reducções.

75*



( 9J2 )

mefli'ÇóPs e conferenc.ias. - Ora. 26 Mal'ço
1'8.&7. (Gaz. off.17.&, Vol. 1). Na côrle é
permellid'f\ sua descarga, eslande despacha
do, Pu) qua}ql1erlllgBr proxifllo á áH~ndega.
Avo 3 Novembro 1848. (Dia/·. 7943). Qual
qliler diminuição ou nu-gmcoLn que Liver o
sal denlro donBvi"em que fÔlo carregaclo
se-rá porcon\la dodono. Cod. Cum. art. 6'17,
O,'denou-se clJmprimento da Gif'c. de 7 Fe
vereiTo presente e do arl. 294. RePí. 22 J u~

nhe 1836, advertida mesa de rénd'as por
p'et'UoJilttir carregamenlo dI' s,d para pl,rto
sem alfandega. Av. 20Jnnho 1850 (Diar.
8li37). O sal estão e:xaluido d" que se deve
considerar por lastro do n~vio. Av. 30 Se
tembro 1850. (DiU1·. 8519.) Ração ou etape
de sal é de uma onça por dia. Deor. Reg.
750,2 Jaoeiro 1.8<51., art. 62. Embarcações
que vierem com colonos pal·a S. Francisco
em San la CalnariEil não PQdern lrazer las
tro de sal e carvão. Av. !JS, 5Fetere·iI'o 1851.
Sa~ é um dos ge~el'os em que pôde commer
ciar a companhia do Mucnry. Decr. Act. Est.
802, 12 Julho 18ói, arl. 14, S 50 Sal no
estabelecimento mercantil da associação
V'I1'Íão Theresopolina. D m·. Esl. 146!J, 25
OUlubro 18M, art. 20 Sal que preço pagará
pelo transporte na eslr~da de ferro de D.
Pedro II. Consto 10 Maio 1855, art. 36, S1.
ann. ao Decr. Est. 1599,9 Maio 18fJá. Las
tro de sal isenlo de direilros concedido pelo
Decr. 537, 1.5 Maio 1'850 cllncedeo-se ás
embarcações que tramportarem colonos
por onta da aS50cia~ãG ce-nlr:11 de colunisa
ção. DecI'o Tf>rrn. :I. Ç) 15, 28 M'arço t857,
arL.10. (l~ua~iJ1ente aos da associação de
colonisação para Pernambuco, Par[lhyba, e
Alagoas. Decr. Term. 1986,7 OUlubro 1857
art. 100 Mesa de rendas do porto de S. Fran
cisco em Sanla Calharina foiautorisada para
admitlir a despacho navios Dllcione es ou
eSlrangeiros carregados de sal, e como.
DecI'. 1922, 11 Ahril1857, arl. 2. Sal no
estabelecimento mercanlil da componhia de
navegação a ,'apor no rio Jeqoilinhonha.
Decr. Cond. 2242, :1 SeLembro 1858, 9. n O
sal importadu deve pagar O expediente de
:1 !/2 %, Av. 301, 14 Oulubro 18g8. Sal
eSLrangeiro foi isen to dos di reitos de impor
tação para consumo. 1.. 10fJO, 14 Setembro
1859, art. 9, § 1..

ALAttIOS

SALA: o inflHlle alO1il :mle general da armada
permiUio a enll'ildoa na slla sala aos seus
criados, cODsellJl?iros d 'Estadlo, minisLros
d~Esla'dG, offieiaes de marlAha e da hrij<3da
de Pl1stosuperioraoscapiLães de l'l1areguer
ta, e aos ~enera.es~o\'ernadorda arma da r.ôr
tedevend'O pur tanlo o offieial da S3 la emba
raçar a enlpada a todas as> mail' pessoas que
nâo fossem rmmdad3s adrnitlir pelo IllPsmo
almir:mlt'. 01'«.1",2 Mdio18090 (Coa. IVab.)
Ord. 20 dilo (Reperl. Cunho Mal. Sala.
Logar que na sala do docel occu-paria o
cidadiio que levasse o eslandarte da camara.
Vit!. (;ama1"Qs. Port. 23 Abril 1823. Formu
lario do termo de relirada do jury de seno
tença da sala publica para a sala secrela e
da slla volta á sala publica. Av. form,23
Março 18M) n. á6, 47. (Jorn. 85.) Vicio Cod.
PI'OV. étrt. 270, 333. Re!'. 120, 3i Janeiro
1h42, 3rt. 273: Cad. cit. art. 260, 270,
33ô. Reg. 120, cito art. 378. - Salas serão
desi~nadas nas mansaTdas da casa de
detenção Dl1 C0rte para prisão, entrevistas
de presos com diversas pessoas e quaes, para
os in~l;}mmunicaveis,apara inlerrogatorios.
Decr. Reg. 177h, 2 Julh'O 1856. art. 5.
Organisação de sala de modelos DO arsenal
de guerra da côrte poz-se a cargo d'O 3· aju·
dante tio director da'queHe. Decr. Insl. i913,
28 Março 18fJ7, arl. 3, § 5.

SALARI@S de contas tomadas a oonfrarias
por provedor e que se l'egulavão pelo Alv. 7
Janeiro 1750, não podião ser discutidos
pe~o gorcrnadror, e ca,pilãG ~eneraJ. C. Reg.
5 Janeiro 1811 (CoU. Nab.). Dos secre·
tarios dos governos das armas das provín.
cias e dos sec'retarios mas inspecções gel'aes
e officiaes das resp'ectivlls secrelarias forão
determinados. Porto 6 Maio 1M3 (Coll.
Delg.). Sobre abuso commelLido por ouvi·
dor dI:: comarca passando cartas de diligencia
t: ordens a cada uma das parles que livessem
de responder sobre :requerimentos a elle

. remetlidos para inFormar, só afim de IDul
tiplicar S<llarios seus e do escl'ivão providen
ciou-se. Provo 21 Julho 1813. (CoU. Nab.).
Escripturas e sua distribuição tendo salario
cerlo n'o Reg. 10 Oulub-ro 175.& não neces
silavão contagem. Provo i·, 23 Julba 18U.
(Cofto cit.). Do oapataz e homens do tI'aba-
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lho da companhia da alfande'f(a do tabaco.
Prov.12 .Janeiro e JuJho 1816. (Ind. Alb.
Solarios.) Indefeno-se execução pedida para
a comare:! ele Ilú em S. Paulo do Reg. de S:l

larros de 17~tJ, e porgrlc, Provo P, 10 Ju
nho 1816. (CDU. Nab.) . Salarios da alçada
mandada organisar para julgar implicados
na rebelliâo de Pernaml1uco fixárão-se. C.
Re~. 1',2',6 Agosto 1817 (CoU. cit.); So
bre salarios devid()s a escrivão de alll'iotace
ria. Provo 2', 11 Al;osto 1821. (Coll. cit.);
Salanof e emolumenlos dos juizes escrivães e
officiaes fl,IIS extintas conciliações com deve
dores do Eslado C(lmo serião pagos.-Vid.
Decr. 18 Agosto 1831, art. 7. Emolumen
tos pagos pelas partes reguladas pelo rel;i
menta ele salarios judiciaes perceberão os in
dividuos nomeados pal'a ("azerem as diligen
cias necessarias paTa o expediente das ca·
pil:lDias dos portos. Decr. Reg. 447, 19
Maio 18á6, art. 6, § 8. Emolunlento - da fa
zenda publica não perceberão os tabel1iães
pelas informaçõt!s e documentos que pres
luem aos collectores para aTrecadação e
fis'Calisação das rendas pub'\icas. Ord. 49,
30 Maio 1846. (Tambem osparocbos das cer
tidões que os Jiscaes da fazenda necessita
rem para (1 desempenbo do seu officio. Ord.
f27, 30 utubro 1848.) Especi6cárão-se
os casos em que compele aos juizes e escri
vães o vencimenlo dos salarios de estada,
e como conlados, e quem resol-verá a ar
gúição de desnece5saria demora. Av. 67, fi
J ulb'O 1846. Salarios dos operarias da's obras
militares e civis do minislerio da marinha.
Decr. Inst. 461., 31. Julho 1846, art. !J, S4.
Salari05 são devidos a subdelegado por ha
ver auxiliado arrecadação de salvados se
gundo, o § 1.7 Alv. i2 Agosto 1797. Av. '2
Maio 1850. (Diar. 8U9). Agentes commer
ciaes despedidos como venceráõ sala rios J
Cod. Com. art. 81; saluios ou cOn'1Ulissões
do mandata rio mer-cantil. Cod. cito art. ib4;
sala rio quando venc(> ou o empreiteiro ou
locador mercanti1. Cod. cit. art. 232. 240;
dos mestres,administradores, ou directores
de fabricas, ou qualquer oulro estabeleci
meuto mercarrliJ. Cad. cil. 8rt. 2M; ac
ções de'salarios quando presci-evem. Cod.cil.
a-rt. h!J8; saJarios de equipagem quando
prescrevem. Cod. cit. art. 4119 e S 4 : e as

SALNRlas

ac<:õés peld's dos opel'arios empregados em
cons'truc'Cão ou concerto de návid. Cad. e
ut. cito §6 ; são credores pl'evilegiados os
de salarias por erviços ao navio compre
hendrdos os de salvadds e pil"óragem. Cad.
cit. art. h70. § i ; e os dtl cnpilão ofEciaes
e gente de tripolaçilO vencidos na ultima
viagem_ Cad. art. cito § 5; como serão re·
guiados os sala rios das pessoas empTe~ada8

no serviço de salvnmenlo de návio ou carga.
Cod. cil. art. 736; são avarias grossas os sa
larias de soldadas e sustenlo de tripolação
durante arribada forçada. Cod. cit.art. 764.
S 9: e os vencidos durante J'ec\amação do
navio ti carga. e camo, S12: o ga'8tas de
sala rios para alliviar o navio eenlrar em abra
ou porto. e quando § 13 : e os soldados da
tripolação em viagem suspensa e como, Si7;
são credores previlegiadlls os de sala rios ou
soldadas de feitores, guarda-livros, caixeiros,
agentes. e domesticos do fáUido vencidas no
ànno anlerior á data da declarrrção da que
brll. Cad. cito art. 876, § 3: as soldadas
da gente do mar não pl'e'Scriptas, § 4. Os
contadores dos audilorio devem ser pagos
dos salarios que vencerem em autos da fa
zenda nacional. Ord. 8~, 29 Julbo 1850.
Competem á jurisdição commercial e por
que as queslões sobre soldada d-e tripoJação
e gente de mar. Decr. 737, 25 Novembro
1850. art. U. § 1: e as de salarios dos
agentes auxiliares do commetcio S2. São su
mariéls no juizo commerciaJ e como proces
sadas as acções pa'ra pagamento de salarios
tltc. a depositarias. lXuarda-Jlvros, feitores e
caixeiros, trapicbeiros, e administradores de
armazem de deposito e fiadores. Decr. -737,
ciL art. 236, § 3. Sala rios e cuslas do depo.
sito quando ão a cargo do devedor, apre
sentados embargos. Decr. 737, cito art. 399;
quando o credor-art. 400 : quando () venci·
do na causa, principal, bavendo sido reque
rido deposito preparatorio, art. 401.; e por
conla de quem pel'lencer sendo o deposito
por sua r:onla art. á02. Salarios etc. dos jui.
zes, escrivães, officiae de jusliça e procu
radores do juizo dos feitos da fazenda como
lhes serão pagos. Ord. 1!J3, 26 Abril 1851,
art. 1. a 5. 7, 11, e disposição ann. a~clara

do no~ art5. 8,2, por Ord.27á, J8 Novem
bro 1.8-51, e quanto aos arls. i, 2. por Av.
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i4 Setembro 1852. (Díar. 3, 1853), e â',
pelo Av. 15, dito § 1. ( Díar. 3 1853). Aos
juizes de direitos não pertence sala rio ou
fliratificação pela numeração e rubrica dos
livros das actas e multas do jury. Av. 1 Maio
i851. O imposto de 2 % de chancella
ria não é devido do falordas Collstas. Ord.
254, 15 Novembro 1852. Declarou se que
nem um solario devem percebeI' os juizes
que pl'esidirem á demarc3ção e medição de
terrenos além dos 78200 por dia, do art. 28,
da L. 261 quando em dili~encia. Av. 9 Abril
1853. Resolveu ·se como se cootarião as cus
las crimes á vista 00 Alv. 1754. Av. 12°,
12 Janeiro i85l1, § 4. Slllarios e emolu
mentos dos juizes commissarios de medição
de lert'as,e dos escri vães a~ri mensores serào
e quando fixaJos pelos pre,;jdenles de pro
vincia. Decr. Reg. 13i8, 30 J,meiro 1854,
3rt. 55, e quanlo devão ser. Cil'c. 4 M"arço
1.854 ( Diar. 102) Deu-se sobre salarios no
juizo dos feitos intelli;:rencia ao art. 8 das
Inst. supra de 28 Abril 1851. Ord. 8/', 27
Março 18M. Sobre o projecto de regulamen
to das custas judiciarias. - Vid. Cons. do
Conselho d'Estado li Maio 1.85l1. (Rel. J ust.
i855, pg. 42.) Salarios de chios mandados
introduzir no lmperio como colonos. Av.
Insts. 19 Janeiro 1855. Approvou-se regi
rnPlIlo decuslasjudiciarias. Decr. Reg. 1569,
3 Março 1855. (En'ata no Jom. 94, 5 Abril
1855.) Declarou-se 'guiles deverião ser os
do inspetor geral de medição e demarcação
das terras publicas, e agrimensurlls no Pa
raná. Av. 8 Març(,) 1855 (JO! n. 118). A im
posição de penas disciplinares aos ju.izes
por custas excessivas ou indebitas não é Im
perativa, mas facullativa. Av. 92, 10 Março
1855. Em ob ervancia doart.186, do Decr.
1569, o~ presidentes das reJ<lçóps podem

. irupôr aos escl'jvães que pr;llical'em exces
so de escripturas nas sentenças cartas epa
peis gue transilarem pela chancellaria as
penas disciplinares do art. 183. Av. 9l1, 13
Março 1855. O art. 62 do Decr. 1569 so
diz respeito ás licenças expedidas por por
tariaspelos presidentes das relações. Av. 96,
13 Março 1855. Emolumento dos juizes e
tri!>uoaes comlllCrciaes e as custas das res
pectivas provas serão as mesmas cíveis do
Decr. 1569. Decr. Reg. 1597, 1 Maio 1856,
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art. 96. Não se devem abonar as despezas
com os traslados das precatorias e quaes
quer instru menlos para dilip;encias a fazen
da nacional que se extrahirem depois de
satisfeitas estas. Ord. 125. Av. 126, 7 Maio
1855. Declarou-se que se deve considerar
caso de ag:gravo o da Res. 1.0 Julho 1850.
quanlo á fiança ás custas. Av. liL8, 11 Ju
lho 1855, §2; os emolumentos que entra
rem nas caixas dos tribunaes do commercio
como serão distrihuidos, § 4; pertencem aos
presidentes dos lribunaes as custas dos ag
gravos por elles decididos § 5. Apezar do
art. 18t, Decr. 1569, em observancia da
Inst. 28 Abril 1851, correrá PO(' conta da
fazenda o adiantamento das despezas de COD

ducção dos officiaes de justiças de que trata o
art. 166, nfl. fÓl'ma do art. 9. das ditas Inst.
Av. 13 .•Junho 1855. (Jom. 188). Decidi
rão-se duvidas sobre a in teJligencia dos arLs.
165, 169,23 do Decr. 1569. Av. 171, 4 Ju
lho 1855. E sobre os 'l1·tS. 113,1.15,111,
dodito Decr, Av. 172,5.Tulho1855. E sobre
o art. :164. Av. 177, 10 Julh01855. E sobre
os arts. 165, 23, 169. Av. 179, 11 Julho
1855. - E sobre o art. 1M. Ord. 198, 21
Julho 1855. - Declaruu-se acertada deci
são do inspector da thesOllraria autoris&ndo
somenle despeza de um protesto de lelra de
prestação concedida, e porque. Av. 204,
25 Julho 18;)5. Ord. 218. ti Agoslo 1855.
Deu-se intdligencia ao art. 108. Decr. 1569.
Av. 227, 16 A~osto 1855. - E aos arls. 95,
108, 109. Av. 20 Agosto 1.855 (Jom. 250).
Av. 233, 21 Agostu 1.855. - E ao ar!. 184,
combinadu com as InsL. 28 Abril t 851
Av. 28 Setembro 1856 (./07"11.281). Quanto
devem os escrivães perc bel' pelos escriptos
que lançarem nas suas notas, excedendo !lO
linhas de 251etras. Av.23. 12 .Janeiro 1856.
Os salarios e enll\lumento~ de. Decr. 1569
são devidos Gue!' sejão os actos ex-officio,
quer a requerimento de pal'les. Av. 56, 25
Janeiro 1856. Deu-se inlelligencia ao
art. 86do Decl', 1569. Av. 61, 30 Janei
ro 1.856. - As Inst. de 28 Abril 1851
sohre custas são especia.,s ás causas da fa
zenda publica. Av. 91, 23 Fevereiro 1856.
Emolumentos C]uaes se pagarão pelos pas
saportes na provincia do Amazonas. Decr.
:Reg. 1792., 23 Fevereiro 185(), art. 1280-
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bre contagem dos dos pilotos: louvados, ba
lisas, ajulíantes de corda, e offici<les de jus
tiça em ,"estarias f6ra da cidade. segundo os
arls. 77,80,81, 173e177c1oDecr.1569.
Av. 211 M.,rço 1856 (Jom. 92). Salarios e
assignalu, as que competem aos juizes dos
feilos. Ord. 253,19 Julho 1856. E aos jui
zes de direito como taes servindo. Av. 336,
15 Outubro 1.856. - Aos juizes de paz, de
lelTados,e subdelegado de policia competem
osl:'emolumentos marcudosno tit. 2°, cap. 1°
dI) Decr. 1569. Av. 343, 18 Oulubro 1856.
Vencimentos quaes aos procuradores da fa
zenda em viap,em. Ord. 350, 22 Outubro
1856.-D u-se inte1Jigencia ao art. 121, do
Drcr. 1fl69. Av. 18 Novembre 1856. (Jorn.
330). Cus las em casos de juizo arbilral em
questões entre a companhia da limpeza das
cidade do Rio de Janeiro e os interessados
por quem serão pagas. Decr. Cond. 1929,
29 Abril 1857, 15." Os prepostos das casas
de commercio ainda que nào tenhào nomea
ção escripta, e in cripta nos lribunaes po~

dem demandar os seus sala rios nojuiz com
mercial. Ass. II. 6Julho 1857. (J07'1l. 255);
Genero de cullura por contractos de coJo
nos de parceria ou de salario. - Vid. Av.
Reg. 3h6, 16 l:letembro 1857, art.l!, § 7, 8;
de operarias que supprirem os colonos in
doi Dles, art. 17, § li; sal arios dos colonos
como serão regulados, art. 32. S1: 33, S2,
3: 3l&, 35, 46. Sobre os emolumentos de
vidos ao promotor da justiça em 2' insLancia
R I. Cons. do Conselho d'Estado 25 No
vembro 1857. (Relat. J usl. 1858, pg. 25.)
Salarias deverão perceber os avaliadores dos
feitos da fazenda de cada Lerreno que ava
liurem estando misticos uns aos oulros. Av.
1l1o, 15 Janeiro 1858. Explicou-se a maneira
por que deve ser entendido o Av. Circo 9
Fevereiro p. sobre contas cie salarios dos
trabalhadores, agrimensores, inspectores ge
raes e ajudanLes. Av. 100.23 Março 1858.
Direito a salarios e qunes e como se mandou
guardar a cerlo avaliaoor nomeado de bens
de raiz. Av. 253, 30 Ago~to 1858. Explica
çào deu- se sohre o modo por que devem os
escrivães cobrar os emolumentos das certi
dões e traslndos passados a requerimento de
partes. Av. ;;00, 13 Outnbro 1858. - Vid.
Assig71atllral -Custas-Emolumentos. Sala-

rios de africanos. - Vid. Africanos. SalariM
de empreiteiros e criados de serviço. Vid.
Locação.

SALDOS - disponlveis : contracto com o Banco
do Brasil par'a o deposito oos saldos dispo
niveis, 29 Agosto 1857. (Relat. Faz. 1868,
pg. HO). - Vid. Receita Relidas.

SALGA approvárão-se esta Lutos da companhia
Nereida para industria da pesca e salga de
peixe enlre o Rio de Janeiro e Abrolhos.
Decr. Est. 1951, i Agosto 1857.- Vid. pes
cado--Peixe.

SALGADA: determinou-se que o fornecimento da
ração ou elape da tropa fosse de carne secca
em 5 dias da sema na e 2 dias de carne fresca
- Vid. Etapa. Av. 22 Janeiro 1831.

SALITRE de Minas se mandou e como vender á
fabrica da polvora no Rio de Jaoeil'o.-Vid•.
Fabrica da polvora. C. Reg. 13 Maio 1808.
Protegeu-se e como seu commercio. Av. 8
Junho 1803. Promoveu-se seu fabrico. A••
26 Julho 1808. Fizerão-se declarações sobre
sua extracção em terrenu alheio. Av. 12 Se
tembro 1808. Mandou-se suspender a fiua
extracção da mina de Tatajuba e circum'vi
zinhas e por que e como, por conta' da real
fazenda.- Vid. Mine1·oção. Provo 4', 2 Maio'
1..809. Declarou-se prefcrencia do- proprieta4
rIos na sua extracção. Av.27 Maio 1809. Foi
declarado contrabando de ~uerra nos tra
tados com a Inglaterra. 19 Fevereiro 1810.
art. 28; 17 Agosto 1827, 3rt. 15; França
6 Junho 1826,art,21;com as cidades Aosea
ticas, 17 Novembro 1827, art. 10; Prussia
9 Abril 1828, 3rt. 11; Dinamarca 26 Abril
1828, art. 10; PorLugal 19 Maio 183ti,
art. 16. Animou-se seu fabrico. Av. 20
Outubro ~810. Salitre para a fahricada pol
vora do RIO de J;lneiro. -, iJ. Fabrica dila.
Decr. 23 Noveinbro 1810 ele. Av. 1°, 29
Julho 1811. Res. 14 Fevereiro 1812. Porto
14 Fevereiro 1814. Av. 12 Janeiro 1818.
Res. io,1h Novembhro 1822. Res. 21 Julho
1823. nes. 23 Junb~ 182~. Porl. 17 Maio
t825. Promoveu-se sua f'lbri~ação. Av. 21
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Janeiro i8H. Franqueárão-se as nitreiras
de proprietnrios que as não cultivarem.
:Av. [) Março 181t. Declarou-se livre a
compra e remessa do salitre para a fabrica
dapolvora da Lal!ôa na côrte. Av. 29 Novem
bro {Bt1. 'Providencias papa cOJmpTa do q~
descesse ordeoárão-se ao administrador da
Parllhybuna etc. R·es. fi, 18 .Julho 1813.
(CoU. N4b.~; Av.17 Mwrqol-817. (Coll. cit.);
Res. 2"", 18 Dezembro 1824 (Coll. cit.).
Recommeodou-se sua r.emessa para ~s

depositos da côrte. Av. 2á Selembro 1813:
Av. 10 Outuhro diLo. Promoção de sua
extracção e.m Minas. Porto 17 AgosJo 1.822.
Fabrica delle em Minas. - Vid. Faprica.
PorL 15 SeLemuro 1825. Sua extracção em
MinasGeraes mandou-se promover e como.
Av. t6 Abril U334. 19 ]} zemtnr.o 183ti, e

• CcaJlá., Ar;. 17 Abri1,1834. Os I'iscos do
8alitr~ alvarjado só serão embolsados pela
companhia de segJJ.1·os maritimo e te"M'estres na
côrte quando exeedão 10 010 Decr. Est.
175M, 16 Fevereiro 1856, art. 11.

SAJ..sJCHAS: for~o dçclaradas .contrabando de
guerra no tratildo com a Grji-Brel;lqha 10,
19 Fevereiro 1810, art. 28; p Agoslo 1827,
art, 15; França 6 Junh!? 13>26, art.l2-1; Ci
dades Ansenticas 17 Novembro 18,27,art. 10:
1> rll,~;ia 9 Abril 1828, art. 11. Dinarmarca
26 Abril 1828, al't. 10.

SALTEADORES - e assassinos a determi-
QJaç'ão 're~ia que animou com premios a
SIUl captura foi puhlicada em Edil. 7 J\gosto
1817: (Ind. Alb. Salteado,·es.) Pel,! captura
de eadoa .um o(l'ereceu·se como premio 208.
Edil. 3Janeiro 825.§ 1 tColl. '''ab.);Insts.
h Novembro t82~, ~ H,tá ann.Por1.2·, da
mesma daLa (Coll. cit.). ProvidelJcias pal'a
prisão dos que inf~tavão a freguezia ele
S. Je é do Rio-Prf1to. Nv. 2!J Janeiro 1831,
( Co:Jl. cito ) e para -processo dos que foriio
presos Purl. 2", t' Av. 25 ADI·il de 1831
(t'oü. ai! ); Av. 2q

, 3 Junho 1831 (CoU.
cit..j; Providencia pa.ra captura de outros na
f~eg:\leÚ8 de MpI'ity. Av. 1,0, 1'7 Agoslo 1831
( CDU. cit-). Sá no caso ex:lremo de resis
leDáa fo.rma! be poderá fazer fogo sobre elles.
!N. 59, ~:2,Agosto i831, '(CoU. eit.). Em ala-

carsnlteadores podiiio ser oecupados e como
os j!;uardas policiaes da prov,ncia ae S.
Paulo, Res. 7", 25 Junho 183lL art. 9. So
hre abono a .eoUadores. de despezas feilas
com expediçã'l contra salteadores em Goyar..
Av. !J Junho 1851 (Diur, 8720). - Vid.
Ladrões-Roubo.

SALT;Q grande de Urugttay:sl1bre sua deroll'uição
ou IDeios de evita-i@. Vid. Trat. 4°. 12 Ou
LMbro i8á1, art. 19, Relat. Eslr. 1852 paj!;.
109 v.). Tl'at. !l Selembro t. 57, art. 17,
ann. Decr. 2269,2 Ouubl'o 1858.

SALUBRID.-\DE ~efal iocumhia aos presidentes
de província em conselho promover. 
Via. Presidentes. C. L. 2Q Oulubrp 1823,
art. 2lJ., S1. Salubridade dos mantimentos
e ontros objectos expos.los ã venda publica
zelaráo por posluras a.. ca,maras Inunici
paes. L. 1 Outubro 1828, art. 66, StO. 
Vid. L. 30 A~osto 1828, art,. 3, 4, - Vid.
Decr. Reg. 828.29 Setembro 1851, art. 48.
Paraconsll'nccõe~ pu obras deslinadas á sa
lubridade publica ha lugar a des.apropciação
por utilidade publica geral ou municipal da
eôrle,. Res. 353, 12 J.ulho 1,84.5, art. 1,
S5. Foi approvada pelo goverl D.fl côrle
postura a respeito de stlfnbl"id.ade publica
pel'lJlillinâo inspecção n,"!, cas-as ou f(!Jiotaes
durant~ as epidemias. Port. 11",7 F.evereiro
1850. Ajunta central de hygieoe ,publica
incumbe propõr aO governl} todas as medi
das que julgar necessaria~ ou convenientes
a bem da salubridade publica e informar
sobre as iodic:ldas peln ~o\'eroo. Bes. 598,
14 Setembl'o 1850, <lrt. 4. S 'L: e >n~ender
Da ell'ectiva- execuçfll) das posturas relativas
a objecto de salubl"iclade puulica e como,
S 2. 3. Decr. Reg. 828, :t~l SeteqI.brv '1.851
art. 80. Providencias par,. il"ri!!ação das ruas
e praças nH cortp durante H f':ililÇiio calmosa
Av. 6°, 10 Janeiro 1851. A hem d.tt salu
bridade dos navio daflrlllllda.prisões.quar
leis,e hospilaesf's pecialmenterlaal'l:nl1dH dará
instrucções cirurgião em chef~ do «orpo de
saude da armada nacional e irllperia1. Decr.
Reg. í83, 2á Abril 1851 , art. 4.. Av. Reg.
232, 27 J Iliho '1558. art. 3, 21. Causas dn
insalubridade g~ral -inve ,tigarão e como a
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junta central de hygiene publica, as com
missões e provedores de sande publica.
Decr. Reg. 829, 29 Setembro 1851.,
art. /.,7. Forão isenta de sisa e sello as com
pras que as províncias camaras ou quaes
quer autoridades fizerelll: de terrenos
ou predios para consLrocções e estabeleci
mentos distinados á salubridade publica.
L. 719, 28 SeLembro 1853, art. 21. Nocaso
de indicio de morte violenta as autorida
des policiaes poderão ordenar o enterra
men to separado ou demora por mais de
2.4 bOl'as senão prejuclicar fi salubridade pu
blica. Decr. Reg. 1557,17 FevereirO! 1855

. art. U. Systema preferivel a re-peito do es
goto d'aguas pluviaes e distribuição por to
das as ca as de agua potavel resolverá o
problema da limpeza e salubridade publica
na côrLe. Decr. EsL. 1866, 17Janeiro 1857,
art. 35. Condicões de salubridade etc. dus
colonos impor'tados como deveraõ constar.
Reg. 2!J. Outubro 1857, 8rt. 6, ann. ilO Av.
9 Janeiro 1858. (Jom. 13 de 1858). A cerca
da salubridade do lugar do estabelecimen
to da colonia militar de Santa Theresa dará
e como conta o seu facultativo ao respec
tivo' director. Decr. Reg. 2125, 13 Março
1858, art. 18, § 5: o mesmo na da estrada
que vaí da villa da Constituição á de Santa
Anna da Parnabyba em S.Paulo.Decr. Reg.
2l211, 23 Maflço 1858,art. 22, S5. - Vid.
Saude Publica.

,8ALV AçAo. - Salvadego - Salvados, - Salva
gem : embarcações ou navios de guerra ou
meréanLis que naufragarem, bem como suas
pl"ovisões e genCl'os e fazenda sendo salvadas
ou seu producto, accordou-se como serião
restiLuidos aos reclamantes, pagas s~mente

3S despezas conforme u direito de salva
ção ajustadu etc. Tral. com Inglaterra 1°,
1.9 Fevereiro 1810, art. 29; 17 Agosto 1827,
art. 18; com Argel. Tral. 13 Julho 1813,
art. 8; França 6 Junho 1826, arL. 23;
Prussia 9 Abril 1828, art. 9; Dinamarca
26 Abril 1828. art. 2, § 2, 9, § 2. Pul
vora naufragada como lle autori'sou vender
pagas as despezas de salvação etc. - Vid.
At[andegas. Res. 28

1 19 Dezem?ro 1812,
Porto 3 Julho 1819. São avanas grossas
ou communs as cousas lançadas ao mar,

IV
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cabos ou mastros cortados, as ancoras ou
outros effeitos abandonados para salvação
commum; a soldada e sustento dos mari
nheir,os durante reparações de ruinas so/fri·
das voluntariamente, para salvação com
mum; e em geral os prej uizos soffl'idos vo
luntariamente, e despezas em virlude da
deliberação motivada a bem e para salva
ção commum. Reg. Aval'. art. 8, approva
do pela Res. 30 A~osto 1820. (F. Borg. Dir.
JU7·. pg.l&20). Sel?:urado corno deve proceder
a respeito dos eífeitos salvados. Reg. SeguI'.
art. 25. 29, approvado pela Res. 30 Agosto
1820. (F. Bor~, Dú'. lU7". pg. !J.24). Sal
vação pnblica é a suprema lei das nações.
Decr. 1°, 18 Setembro 1822. Sobre fórma
de arrecadação de effeitos salvados derão
se regras; laes elfeitos erão do iuizo dos au
sentes quando não tivessem dono, e sujeitos
a direitos e quaes. - Vid. alfandegas. Provo
2-, 28 Abril 182h. Sobre liberdade pedida
para africanos salvos de naufragio. - Vid.
Port. 3", 12Março 1825 (CoU. Nab.). Restos
salvados de embarcações seguras pela socie
dades de seguros mutuos brasileiros como
se compararão etc. para pa!?amenLo. Decr.

, Est. 29 Ãbril1828,art. 36. (Coll. Nab.). Offe
recimenlo de carga salvada de embarcação
napolitana foi aceilo e applicado a urna casa
de correcção. Av. 1u, 25 Maio 1831. ( CaU.
cit,). Direitos de mercadorias naufragadas
afiançados por despacho como se manda
rão cobrar; restituindo-se os de consumo
,{ue hávião-se cobrado e por que Provo 1",
2', 22 Agosto 1.831 (Coll. cit.). Sobre lra
balho de salvação da carga, da fra,gata ingle
za Thetis, em Cabo-Frio. (ot. 9 Setembro
1831 (Colt. cit.). Av, 2°, 11 Novembro
1831. (Colt. cit,). No ca () d naufragio e
salvação de vida pode-se atracar a bOI"do de
qualquer barco :mles da visita da alfandega.
Reg. 22 J unbo 1836. art. t45, § 2; e mes
fi" depois de visita pelo guarda-mór alé á
descarga, sem licença por eSCl'ipto do ins
pector da alfaodel!a. Reg. e art. cito S3,
Mercadorias salvadas de naufragio, vindas
de porto, nacional ou eslrangeiro serão arre
cadadas e conduzidas pllra a alfandega. e
como pagárão dirf'itos de consumo e despe
zas de ~alvalDento e conducção. Reg. cito
art. 301 a 305. Salvamento de cahos, anco-

76
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ras, 1Joias ou outros pertences dos navios
de ~Ul'rra ou mercanles. Decr. Re b. 520,
11. Junho :1847, art. 132. Salvamenlo de
carga elc. de nnviu francez natlfra~ado de·
terminou-se e como fosse auxiliado, Av.
5 Oulubro 18!J'9 (Diar. 82lJ7). Salarios por
arrecadação dos salvade~ quaes se mandou
pa~ar a subdelegado. Av.2Maio 1850. (Diar.
8LJ19). Salvamento de parte do valor de
effeilos consignados como promoverá o com·
missario mercantil. Cod. Com. art. 173.
Credor privilegiado é tl ele s31ario de sal
v{ldos. elld. cil. arl. 470 § 1. Diario de na
vegação si hOllversido salvo será presenle na
ratificação de pro vãs e proteslos para com
provar sinistro, avarias ou quae~quer perdas
Cod. cit.-art. 505. Frete das fazendas alija
das para salvação commum do navio e carga
observa-se ecomo. Cad. eil. art. 621. Sal
vando-se navio e fazendas de nLlUfra!;io como
e quando paga-se dellas freles ou não. Cad.
cil. art. 622, 623. Em caso de sinistro sal
vando-se effeitos da car~a objeclos dll risco,
a que se reduzirá a obrigação do pagamen·
to do dinheiro, e como; deduzidas as des
pezas de salvados. Cad, cil. art. M7. Ha
vendo sobre a mesma carga contracto de
risco e de seguro o producto dos eIIeilos
salvos corno será dividido Cod. cito art. 648.
O privilegio do dador a risco compreheud~

não ~Ó os fragmentos do navio como o frete
adquirido pelas fazendas salvas. deduzidas
as despezas de salvados. Cad. cito art. 657.
Tomador no contraclo do risco tem e
quandu obrigação de prollilOver a salvação
do navio e 131.endas obj~cto do empres
timo acuntecendu aos mesmus presa ou
desastre de mar. Cad. cit. art. 66ft. É nu1l0
seguro subre objectos que á data do con
traelo se acharem salvos, havendo pre 'ump
ção fundada e como de que os contractan·
tes o sabi50. Cod. cito art. 677, § \-lo Abal
roaçüo pára sua propria salvação originanuo
avarias corno serão repal'lidas. Cad. cito
art. 752. Salvugem de navio seguro apreza
do e retomado. Cod. cil. art. 758. O aban
dono de navio comprehende ecomoosfreles
das mercadorias seguras que se Vuderem
salvar. Cad. ciL art. 759, 760. São avaria
grossa as cousas alijadas para salvação com
mum. Cod. cil. art. 76[1, S2. Os cabos mas-
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tros, velas e OI1l!'OS 11 Poarel hos carlados ou
parlidos prlr força de vela para salvação do
na vio e carga.Cod. e art. cit. § 3. As ancoras,
amarrasou outras cous?s abandonadas para
salvamento ou beneficio commum. Cod.
e art. cito § 4. Despezas e quaes feihl' pr1r
deliberação molivada em hem e salvamen
to commulll do navio e mrrcadorias e quau
do Cod. e art. cito § 21. São avaria simples
as despezas feilas para sahar fazendas em
que circumstancias. Cod. cit. art. 766.
§ 1. Objeclos carregados sobre o convés e
oulros e quaes chegando a salvamento como
coulribuil'áõ para as avarias. quando nàu.
Cad. cil. art. 790, 791. 792, 795,. Cre
dor tem hypolheca tacila especial na cousa
salvada pelas despezas com que a fez salva.
Cod. cil. ad. 877, § 4. SHlvamento de cal'·
regamento em risco de prrder-se nos pre·
sidios Leopoldina e Santa Isabel e á margem
do AragulJya elD Goyaz. Decr. Reg. 750, 2
Janeiro1851, art. 28, § 5. Salvação do navio
e carga esh'angeira naufragada em portos do
Imperio como promoveráõ os respeclivos
consules. e as autoridades tertiloriaes. Decr.
Reg. 855, 8 Novembro 1851, art. 12. Como
se procede eom as mercadorias salvas de
naufra{?;io e recolhidas ás alfandegas. Ord.
220

, 23 Janeiro 1852. Despezas de salva
mento de mercadorias de embarcações nau
fragadas. Ord. 9ft, 2 A.uril 1853. Barcns
de vapor da companhia de Niclberoy não
são desembaraçadas, sem moslrarem ter a
bordo nUlDero sufficiente de boias de sal
vação. Av. 16 M ia 1853. (Dim'. 141). Av.
Ó Ol1lubro 1853 (Dia!'. 285). Como se
mandou distribuil' quanlia adjudicada á
guarnição do vnpor Thl'tis, por haver sal
vauo parle da carga de um palacho naufra
gado. Av. 30 Novembro 1853. ( Diar. 28
de 185.&). Não será desemba raçada !Jarca
all-{umu da nave~açãl) interiur do porto á
excepção da de ~iclheroy,Botafogo ou ou
tras em iguaes circuwstancias sem que mostr
ler pelo menos uma boia de salva\;ão. D~cr.
Reg. 132ft, 5 Fevereiro 185.&, art. 21, 22.
Sobl'e irregulal'idade por um juiz llJunicipal
pralicada na arrecadação e arrematação de
objeclos salva'dos ele naufragio. Av: 214,
1. Agoslo 1855.Mandou·see em que circUlns
tancias á capitania do porto da côrte pro'
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seguir n~ salvamento de objectos naufraga
dos, c1ando destino e qual aos salvados, e
por quem sendo pagas as despezas de salva
~em. Av_ 1ê Janeiro 1856. (.Jorno 23). Como
dcveria proceder a diligencia judiciaes e dmi
nistralivas juiz municipal a respeilo de reslos
salvados de nanfrilgio arrecadados e inven·
tariados. - Vid. Av. 66, 5 Fevereiro 1856.
Meio de salvar vida ameaçada por incendio
ensinará o instrutor geral aos bombeiros na
côrte. Decr. Reg. 1775 . 2.Tulho 1856. art. 15,
§ 1:será o primpiro cuidado do director dos
bombeiros salvar as pes oas que estiverem
em perigo. e depois os objeclos mais v!llio
sos existentes no predio ameaçado, art. 39.
Accordou se que os respeclivos navios não
pagarião a litulo de s[l\vamenlo em caso de
avaria mais direitos que os paraguayo.. Trat.
com o Paraguay. 8 Abril 'l85ô, arl. 8 ann.
Decr. 1782. 1á Julho 1856. Si u valor dos
objectos salvados .de navio naufragado não
chegar para a iudemnisação da fazenda,
deve·se nh"nd.. nar o mesmo navio. Ord. 19a,

19 Janeiro i857. Isencão de direito de con
~umo de objectos salv~dos de navio incen
diado e submergido negon-se por contraria
ás leis e regulamentos fisc~es e Decr. 1719,
23 Janeiro 1856. Av. 23 Janeiro 1857
(Jorn. á2). Accordou-se como seria pres
tado auxilio para salvação de vidas. navio e
carga na ufr:'l!ada, e arrecadação e guarda
dos saJvadl)s. Tral. com o P;'Iraf!;uay, 211 Abril
1858, art. 25, 26, ann. Decr. 2155, 1 Maio
1858. Os arraes das barcas de Nidheroy de
vem fazer exame sobre o modo de salvar
qualqu er pt>s~oa ou cousa que caia ao mar.
Decr. Ref!:. 2162. 1 Maio 1858, arl. 3, § 8.
Salvados de incendio seguros pela compa
nhia Providencia na côrle qu ..ndo perten
ccm ao segurado. Decl'. Reg. 2252. 22 Se
tembro 1858, art. 8,9; I1lle ou seus repre
sentantes devem e como declarará directoria
a quuulidade e valor dos salvados, art. 13.
S5: si n sinistro fôr sol>l'l:! moveis se deduzirá
~ como no pagamento o valor dos salvudos,
1Irt. '13 S6. Com os elfei tos e mercadorias
salvadas de naufra~io em na vios Ottlltn anos
e brasileiros accordou-se proceder como as
diversas nações amigas. Trat. to Abril 1858,
art. 10, ann. ao Dect'. 2268,2 Oulubr(11858.
O produclo da arrematação dos objeclos sal-

vados de naufragio s6 pane ser enlregue
a quem se mostre com direito a elIe. Av.
314. 28 Outubro 1858. Porcenta~em pelu
minimodos arts. 735 e 736 do Cotl. Com. se
mandou abonar a individuo que salvára ob
jectos pertencentes a uma canhoneira nau
fragada. Av. LDezembro 1858.(Jorn.Suppl.
58. de 1859). Sobre não sujeição ao paga
gamenlll de direitos de 30 % de casco de
navio incendiado, arrematado Pom leilão e
por que; Av. 13.°19 Janeiro 1859.-Vid.
Nau{ragio. Boia de salvação pl'eparada deve
ráõ ter as embarcações que navegarem nas
lagôas nos Palos e Mer'im c rios da provincia
de S. Pedro do Sul. Reg. U Outubro 1859,
art. 13. (Relat. Est.1860, pago 248.)

SALVA-VIDAS.- Vid. Fogos. Av.12 Maio 18ft9.
A t". 18. dito No1ufragio. Av. Rp,g. 36, 30
Abril 1846, arl. 5. Sá. Av. 16 Maio 1853.
tllc. Salvação. f)ecr.•eg. 1324, ;; Fevereiro
185ft. art. 21, 22. Decr. 1775,2 Julho t 856,
art. 15, § 1. Dec.... Reg. '2162,1 Maio1858,
art. 3, S 8. Reg. 14 Oulubro 1859,
3ort. 13: Salva-vidas de' coustruccão mo
derna pan soccorro de naul'r;'lgos ~om ca
pacidade parn receber 2.4 a 30 pessoas, alem
da respectiva tripolação. e mais 6 boias de
salvação mandou-se haver na praticagem
da barra de S. Pedro do Sul. Av. Rf'.g. .409,
16 Novembro 1857, art. 7, § 3, nas prati
cagensdas barras do rio Parnahyba emPiau
hy, uma baleeira salva-vidas de 6 remos de
voga. Av. Rea-. 450. 11 Dezembro 1857.
art. 32. 34. 6ft. E dous escaleres salva-vi
das no serviço de reboque a vapol' nas
harras de Sergipe. Av Reg. 122. 9 Abril
1858. art. 3.

SALVAS. farão suspensas as ordinarias dos navios
de guerra ás fortalezas dos porto. Av.5 Se
tembr01810. Repe7·t. CUllh. :I1aL. Súlm VIII.
Nos di&s de salva mandou-se dar só uma ao
meio dia. Av. 5 Setembro 1810. e Vid. 27
Fevereiro 182G. (Repert. cit. XXIV.) Como
se mand:irão dar p;'lra poupar a polvora.
Av. 5Setemhrl) 1810. (Repert. F. 1'h. Sal
vas n. 70). publicado na Ord. do dia de 8
Maio 1812. (Per. Sz. Di,.. Jur. SalM.) Para
salva e til'OS de signaes se mandou appli
cu a polvora de inrerior qualidade que exis-
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tisse nas fortalezas da côrte. Port. 15 Junho
1822. ( Cott. Nab. ). As salvas em resposta
ás dos navios de guerra estrangeiros são
dadas pela fortaleza do registro com igual
DumerO de tiros, mas, si o navio dil a salva

slando sobre vela quando entra no porto
em que existem navios armados é pelo navio
commnndante respondida: a forLaleza do
registro responder ás salvas do navios de
guerra estrangeiros si elles tiverem içada a
bandeira brasileira no mastl'O grande. Port.
27 Novembro 182lJ (Rfpf!1"l. Cunho Mat.
Salva XVIll). Declararão-sp. os dias em que

e devi a sa IvaI' nas fortalezas. Porto 25 Agostu
1825. (Repert. Cunho Mat. Salvo· II!.) de
clarada por Av. 27 Fevereiro 1826. (Loc.
cit.) Accordou-se que os comprimentos. de
salvas aos portos e bandeiras fússem con
forme os regulamentos até aqui observados
entre os estados mariLimos. Trat. com Ingla
terra 17 Agosto 1827, art. 9. Ordenou-se
que a salva ao meio dia do dia 3 de Maio
fosse de 101. trros. Av. 2 Maio 183t. (Repert.
Cunho M ato Salva XIII,) Mandou- se não
salvar no dia 1.3 de Maio. Âv. 12 Maio 1831.
(Loc. cito ); Saha do commandante d 'armas
efI'ectivo ou interino da côrte ~ provincia do
Rio de Janeiro até posto de brigadeiro in
clusivel era de 1.3 tiros de peça; sendo ma
rech,il de campo 15 tiros; sendo tenente
~eneral 17 tiros; sendo marechal do exer
cito ou conselheiro de guerra 19 tiros: as
das provincias até coronel 11. tiros, etc. Prov.
3 Outubro 1836. Re~ulárão-seas salvas aos
dias festivos que a fortalezas dos portos das
capitae das pl't1vincias deveraõ da r Circ,
Tab.53, 1ÚMaio18á2. Regulou-se o numero
de alvas que deverá dar unicamente a prin~

eipal fortaleza de cada uma das provincias
eosnavios de guerra da armada. Provo Tab.
71,20 Julho 1846. Salvas competentes aos
pre identes de proviocia em resic!encia, pas
sagem ou retirada. Res. em Av. 17°, 17
Fevereiro 1847. Regulou-se o embandeira
mento das embarcações de guerra nos dias
de 1, 2 ou 3 salvas e conforme ellas. Av. 1.6
Janeiro 1848 (Gaz. off. 15, V. 3). Remet
têrão-se ao quartel-general da marinha
dou avisos do lmperio ácerca das salvas
que devião ter lagar pelo haptisado do se
renissimo principe imperial. Av.15 Setem-

bro 1848 (Col!. merc. 261). Salvas deverá
dar um navio da armada e como, ou a for
taleza do registro em resposta á de embar·
cação de /?;uena estran/?;eira por occasião

•de vi ita que a seu bordo faça algum subo
dito do Imperio. Provo 5·, tá Janeiro 1850.
Declarou-se dever su bsistir em vil?;or a or
dem de 23 Setembro 1846, ás' fortalezas de
S. João e Lage na côrle relativa a alvas,
que, não obstante a respectiva Labella, de
vem ser dadas no dia 24 de Setembro. Av.
20 Outubro 1851 (Diar. 8830), Mandou-se
reiterar as ordens sobre cortejo no mar aos
officiaes das marinhas eslran~eiras, Av. 18
Dezembro 185á (Jom. 31 dI') 1855). - Vid.
Continencias - Honras funebres.

SALVO conducto accordou-se ser necessario para
emprehenderem viaO'em os) subditos por
tuguezes e argelinos; e como se suppriria no
caso de perda. TraI. 13 Julho 1813, art. 6.·
(Cott. Delg.) Convenção de salvo conducto
para retirada de subditos em caso dé guerra
accordou-se com os E'stados-Unidos da Ame
rica. Tral. 12 Dezembro 1828, art. 25. E
com o Paraguay.Trat. 8 Abril 1856, art. 17,
ann. Decr. 1782, 14 Julho 1856.

SANCÇÃO DE LEIS. - Vid. Leis. Port. 1", 8.
Agosto 1823, L. 20 Outubro 1823, art. 3. '
Const. art. 57, 58, 62 a 68, 176. L. 1lJ Ju
nho 1831, art.11, 13, tá, 19, § 3: 2h. L.
16°, i2Agosto 1834, art. 13, 17, 19. As
$fmbléas prolJinciaps. Av. 22 Junho 1835,
etc. Circo 7 Novembro 18lJ2. Av. 16 Agosto
18há. Av. 152, 23 Novenbro 1.8á8. Av. 15
Março 18lJ9. O poder legi lalivo á delega
do á assembléa geral com a sancção do 1m·
perador. Consto art. 13. Nem uma provi
de~cia ha a t(}m3r ácerca de actos legislativo
da as embléa provincial, menos convenien
les e uteis á provincia ma odaoos publicar
por elJas sem sanção, porque aquellas con·
dições não as constituem nas circumstancias
de inconslitucionaes e revogaveis. Av. 49, 5
Fevereiro 1851. Não ha uffensa do acto ad
dicioenal em ter a 3ssembléa provincial, Bem
resolver sobre as razões por que o presidente
da provincia nel?;0u a sancção a um projecto
de lei, reproduzido a mesma idéa em outro
a que elle tambem por esse motivo negou
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sancção, visto que nesle seguodo havia mo
dificação do primeiro que juslamentt;l dei
xára de ser saoccionado. Av. 16°, 13 Ja
neiro 185:>.Na conformida.de da doutrina do
Av. 25 Novembro 18lt1, encerrada a as
sembléa provincial antesde decorrido o
prazo do art. 19. L. 12 Agosto a respeito
das leis elc. apresentadas a sancção do pre
sidente da provincia, só na sua reunião
proxima deverá ter execução a ultima parte
do mesmo artigo, s nãn houver sido dada
ou ncgadaa sancção dentro do dito prazo
improrogave1. Av. 313, 15 Setembro 1857.
Deo-se soluçãO a respeilo dos membros da
assembléa provincial que extraordinaria
mente deveraõ ser convocados para tratar
da lei de orçamt:oto provincial a que fora
negada sancção e a de forças que a despeito da
dita negação passára por dous terços de vo
tos. Av. h.49, 10 Dezembro 1857. Man
dou-se subsistir provisoriamente delibe
to deliberação de presidencia de deixar de
fazer publicar resolução de assembléa
provincial, e porque apezar de não depen
der de sancção para publicação, por ser
contraria á constituição, e achar-se no mes
mo c~so das que tendo tido negação, são
1- e 2&, ,z decretadas pelas :lssemhléas e
cuja execução o presidente p6de susponder

, Av. 455, 111 Dezembro 1857.

SANEFAS de seda com borlas e gregas: sobre seu
despacho deu-se solução attento o Decr.
27 Março 1858 e art. 4· do Decr. 203h., 25
Novembro 1857. Av. 331, 13 .No embro
1858.

SANGRADOR que houver de supprir ciruroião nos
navios mercantes determina-se fosse exa
minado,pelo cirurgião mórda armada-Vid.
Res.2L e Av. 22 Setembro 1809, (mestre)
do hospital militar do Rio de Janeiro. 
Vid. H aspitaes militares. Decr. 25 Selembro
1809. Sobre proceder dos sangradores de
vassavão /Innualmenle e como os juizes com
missarios delegados do physico-mór do reino
Alv.!", 22 Janeiro 1810, S 15. Cessou a
concessão do titulo de sangrador. L. 3 Ou
tubro 1832, art. U. (Declarou-se não es
tarem seus títulos suj'eitos a verificação e por

que, Av. 29 Maio 18h7. Gaz. Olf. 29. v. 2~

Titulo de sangrador a que verificação
foi sujeito. Esl. mandado executar por
Av, 7 Março 1837, art. 146, substituido
pelo Decr. Est.1169, 7 Maio 1853, art. 2h.,
25, 26, substituido pelo Decr. Est. 1387,
28 Abrjl 1.85.&, art. 26. Decr. Reg. 1764,
:14 Maio 1.856, art. 79,'80,83 a 85 e FOI'm.
ann. Suas cartas que emolumen os pagaráõ
na secretarias das faculdades de medicina.
Decr. Tab. 1497, 23 Dezembro 18M.

SANGUE frio no desempenuo dos deveres pro
prios dos Círllrf!.iões do corpo de sau!le da
armada é altendido para sua promoção.
Vid. Decr. Pt. 1981, 30 Setembro 1857,
art. 3, § 3. Prender devem as patrulha na
côrte as pessoas que fôrem encontradas com
vestes ensanguentadas ou oulro qualquer
indicio de que se conclua gu commettê
rão al~um delicto. Av. Inst. 291, 5 Outu
bro 1858, art. 2, § 2.

SANGUESUGAS : privilegio concedido porDecr.
23 Março 18'35 para est3belecimento de vi
veiros deHas na provincia do I\io de Janeiro
foi annullado e del'ogado. Decr. 3 Março
1836.

SANIDADE: processo de conselho de guerra de
réo militar mandou- se proseguir não obs
tante achar·se o réo alienado , devendo-se
proceder a exame de sanidade e mais solem
nidades e requisitos de direito. Av. 17
Maio 1.8!J8 (Gaz.OIf. 116,v. 3). Emolumen
tos dos escrivães de 1" instancia no crime
DOS autos de sanIdade. Decr. Reg. 1569,
3 Março 1855, art. 136, 146, dos peritos,
art. 179: (dos juizes - Vid. art. 39). For
ma dos autos de sanidade. Av. formo 23
Março 1855, n. 5. Ob erv. (10m. 85, CaU.
h. 0

, 5. - O que se inscreverem no monte-pio
episcopal religioso da côrte deveráõ mostrar
seu estado de sanidade. Decr. Est. 2339,
1h Janeiro 1859, art. h.

SANTA CASA DE MISERICORDIA. - id. [,._
mandades- Misericardias. - Ordeoou-se que
os capellães da irmandade da Parabyba não
fossem e porque irmãos e nem assistissem ás
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mesas. e a arrematação de suas. rendas. e
qllal a sua applicaçf,o. Prov. 1a, 25 Maio 1812
(CoU. Nab.). AO"pilal de misericordia de
Jacareby em S. Paulo teve loterias. Iles.
1015, 6 Julho 1.859. Santa unação.
Vid. Santissimo SClcramento. Beneplacito
imperial e licença para graças espirituaes
que se impetrão da s~nta Sé e seu delegado
na ecrelaria de justiça pertence á 3" secção.
Decr. Reg. 2350. 5 Fevereil'o 1869. art. 5,
5 6: e os negocios com a santa Sé e seus de·
legados. Decr. 2350. cit. <lrl. 5, § 6. Aos
seus consultores dar pHrecer sobre bene
placito, art. 3~, § 2: e sobre duvidas a res
peito da execuçãu das leis regulamentos
bulias e breves p(lnlificios e concordala com
a sanla Sé, art. 32, § 6. Sanla Cruz (curato)
- Vid. Cidades. Decr. 30 Dezembro 1833.
Santa (ruz (fazenua). - Vid. Fazenda. Sanla
Cruz (furtaleza).-Vid. Fortificações. Decr.
31 Agol;Lo 1808 elc.

SANTISSIS)W S \CRAMENTO - conLinencias •
gUilrdas de honra, e salvas quaes recebe
sendo levado em procissão, e o sagrado via
t.ico. - Vid. Continel1cios. Provo e Tab. 8·,
15 Fevereiro 18&3. § 1. Santissimo Sacra
mento. (irmandade). - Vid. Irmandades.

SANTO: na armada o roinislrtl da marinha dá o
sallto (lO ajudante de ordens ou ao major ge
neral da esquadra, existindo, e por estes é
communiclldo aos cOIDmandantes dos na
vios que o fazem o distribuir sohre a tolda
pelo mesmo modo que se pratica nas pra
ça~ de ~uerra. - Vid. 1.3 Maio 1808. (Re
PIJ'I·t. Cllna. Mat. Santo 11. ) Confir'marãn se
privilegios concedidos á real casa de Snnto
Anlonio de Lisboa. Alv. 2 Novemhro 1811
CoU. Delg.): a [llvor dns seus rre,·.ile~iados.

Provo 14 A~osto 1.R12 (CoU. GiL). Declara
rão-se os privilpgios dos seus marnposteiros
Porto 11. M~rço 1813 (CoU. cit.). Santo An
t,onio «o Rio deJaoeiro foi prolllovido ii te'""
DAn te-coronel t> ~ri\-cruz de eh risto por Decr_
26.Julho 181.& (Repm·t. CUllh. Mat. Santo
Antonio). Os privile~ios da casa de Santo
Antonio de Lisho'l ft.râo reintegrados. Res.
26 Agoslo 181h (Rcpert. verbo cito II). Nas
provincias, o comru:mdante das armas dá o
sanlo ao seu ajudante de or,dens, o qual o dis-
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tribue na roda aos majores e vai participa-lo
ao pre~idente da provincia. Av. 1 Outubro
1829. - Vid. Decr. 293, infra. Prevenio-se
que f) commandanle geral dos guardas mu
nicipaes na córte seria o encarregado pelo
ministro da guerra de apr·esr.ntar o santo da
gnarnição. Av. 1", 21.JulLlO 1.831 (CoU. Nab.).
M:mdou-se c'JOlinnal' o pagamenlo do soldo
de tenenle-coronel ao glorioso Santo Anto
nio do convento da côrte. Av. 1.3 Agosto
1833 (GIIZ. Olf. +O). Os officiaes de ronda e
os comrnandantes de patl'lllbas recebem
sllnto, senha e conlra senha. Av. 5 ovem
bl'o 1833. O santo para o exercito, armada,
e guardas nacionaes é O me.,mo e será dado
aos ministros pelo presidente da regencia.
Av. 27 NO\'embro 183;3.Cvntinencias. 6uar
das de honras e salvas devidas á reliquia do
santo lenho. Provo Tau. 8a • 15 Fevereiro
18á3 § 1,8. Ao commandante de armas com
pete distribuir á guarnição o sanlo e senha
que segnndo o methouo estahelecido por
S. M. o Imperador houver recebido do mes
mo Augusto Senhor na côrte e do presidente
nas provincia;; por inlermedio de seu aju
dante de ordens que o irá receher todos os
dias do mesmo presidente. Decr. Reg. 293.8
Maio 184.3, art. 2, § 5. Santo d«'clarou-se de
veI'o cornmand'ante das cumpanhias de arti
fices do arsenal dd guerra na côrte, receber du
quartel general. Circo 16 Oulullro 18hG (Gaz
OfT. 46, v. 1). Sunto aos navios da armada
existentes nas provincias será dado pelos
respeclivos presidentes. Av. 16 Junho 18h8
(Gaz. Off.1h1. v. 3).Prov. 82, 15JullJo18h8.
Ao ajudante-general compete dislribuir 00

~eu yual'lel uiariamente o santo, sellba e
contra senha receuidos do cOOlmandante
nm chefe do exercitu em operações em S.
Pedro do Sul. Decr. Insl. 762, 22 Fevereiro
1851, arl. 10, § 6. Ao depu lado do ajudan
1e ~eneral de um curpo de exercito incum
be dilllr'ibuir diariamenle o santo e senha que
tiver recebido do commandanle em cbel'e do
corpo de exercito. Decr. RÚll:' 2038, 25 No
vembro 1857, art. 7, § 11. Tendo o venci
mento de Sauto Anlonio do convento de S.
Francisco da Bahia sido considerado soldo e
pago pela repartição da guerra não põde
sê-lo pelo da fazenda sem disposiçãu legis
lativa. Av. 29 Julho 1858 (Jom.262).
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SANTOS Lagares de Jerusalém. - Vid. Commis
sorios procuradores. Esmolas. Sa ntos O.leos :
caixa deJles existentes e sua tbesourana. 
Vid. Ign;jos. Ord. 16Maio 18.&3.

SAPADORES: supprimio-se no hatalbão de arti
fices enll:enheiros a denominação de sapa
dores. Port. 3 Outubro 1812 (CoU. Delg.).
Corpo de sapadores, pontoneiros. mineiros,
se mencionou na oq!;3nisação do exercito.
Decr. 30°,22 Fevereiro 1839, art. 1, 12,17.
L. IIx. 85, 26 Setemhro 1839, art. 2. L.
dilo 141:1, 27 Agosto 18.&0. art. 2. Organi
sou-se o quadro dospillciaes que deveria tel'
o corpo. Decr. 159, 25 Abril 18.42, art. 1,
S 9: orl?;anisação do corpo. ~ecr. PI. 167,1.4
Maio 18LJ2. § 7: nova orgaOlsação. Decr. PI.
301. 27 Maio184.:S, § 12.

SAPATEIROS e mais officiaes de offieio meca
nico preferido no engajamento para o Bra
sil. - Vid. Decr. Re~.1520, 1.1 Junho 18!l7
art. 227. 01ficin de apateiro e outros deveráõ
aprender os filhos de militares e pai~anos

que residirem nos presidias Leopoldma e
Santa Isabel e á margem do Araguaya em
Goyaz. Dpcr. Reg. 750, 2 Janeiro 1851,
arl. 6.&.

SAPATOS estrangeiros: seus impostos.-Vid. Cal
çado. L. 51 &. 28 Outubro 18!l9, art. 9, S1,
elc. Calçado carioclave ,í prova d'agua foi
privilegiado na côrte. Decl'. 677, 6 Julho
1850. Para marinhagem dos navios da ar
mada se mandvu addicioaar á Tau.do Decr.
nego 305, 2 Junho 1843. Av. 62, 21 Feve
reiro 1852. Sapatos para fia companhia
dI' pedp.l'tres em Minas. v. 23 Agosto 1853.
(Diar. Suppl. 265). Approvou-se augmento
de 200 no na mão de obra de sapatos e cos
turas das praças do exercito e 1001's. na dos
sapatos e chinellas dos menores do arsenal.
Av. 10°, 7 Janeiro 1856. - Vid. Farda
mento.

SAQUE na propriedade parlicular é prohibido
aos corsa rios brasileiros, si algum navio de
guerra, posto mililar ou fortaleza inimiga

". se render ~em opposição. Alv. Reg. 30 De-
-, lembro 1822, cap. 3, art. 9 -. de letras de

cambio etc. - Vid. Letras. Cod. Com.,
art. li9. 392, 392,61.7, !J19, 4.21,422. Pro
venientes da polvora vendida nas provin
cias devem ser feitos sobre o thesouro e a
favor da pagadori.l das tropas da côrte. Circo
71.,26 Fevereiro 1851. Nos vencimentlJs das
letras sacarias ou aceitas depois do to deJa
neiro de 1851, foi pelo Cad. Com. abolido o
uso de dias de graça ou cortezia. Ass.2·, 7
Junho 1856 (Relat. Just. 1857, pago 2li).
Os dias para o protesto de letras de cambio
sacadas a dia preciso devem-se contar do
do aceite e niio do do saque. Ass. ~., 7.Ju
nho 1856 (Rel. e Leg. cit .). Sa'1ue~ effec
tuados em paizes estrangeiros por comman
dante dI! navios ria nrmarta serão acompa
nhados de certificados dos consulf's para se
apreciar seu acerto e conveniencia. Av. 1t
Dezembro 1857 (Jorn. 347 ). - Vid. Ar
mada. Reg. ú·, 8 Janeiro 183~, etc. Orde
nou·se ~s thesourarias qne a vista do Dl'cr.
23.&3, 29 Janeiro findo dirijão á directoria
geral de contabilirlade os offieios participan
do saques elFectuados sobre o lhesouro.
Circo !l Fevereiro 1859 (Jorn. 50).

SARGENTOS de mar e guerra.- Vid. Armada.
Decr. 2 Maio 180S. Sargentos de corpos.
Vid. Officiaes infel·i01·es. Sargenlos m6res de
milicias. - Vid. iJtl ilicias. Sargentos na ca
valia ria miliciaDa do Rio de Janeiro creá
rão-se. DecI'. 12 Ago~lo 1811 (RepeTt. Cunho
Mut. Sal'gento IX). Sua antiguidade para
accesso. - Vid. Antiguidade de olf'tciaes in
feriores. SargenlO quartel mestre creou-se
para o corpo de Piaul1y. Res. 19 Outubro
181ll (Repel t. cito Sal'gento qUtl1'tel-mestre).As
allribuições marcadas ao major da brigada
da rnarinhão Linhão tlnalogiacow as dos ma
jores da bri~ada do exercito. Res. 260ulu
bro1814, em Prov.30 Jaueiro 1815 (Repert.
cit. Sargento-móI' X VI). Sargentos morllS de
milicia quando sãu reformados que aug-
meato tem de soldo. Res. 1!l Outubro 1818,
em Etlit. 15 Fevereiro 1819 (CoU. Delg.) Re
putão-se os fUl'l'ieis iguaes aos sargento para
os accessos na-Res. 6 Setembros 1820 (R,
perto Cunho J1 aI. S~rgentos X). - Vicl. Res.
27 Agosto 1825 lIlf1'a, Sargento ajudanle
precede a todos os sargentos quando se
tomão as o~dens. mas não tem preferencia
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pll('a 0S acessos. Res. 2ll Novembro 1821
(Repetrt. cito sa1'gento ajudante). Perm.ittio-se
aos sargentos de 1" linha uso de bandas de
lãa. Provo 27 Junho 1822 CColl. Nab.)". Sar
gentos de 1" linha mantlou-se admiltir a al
feres de miliciils. - Vid. Milicias. D~cr. 1,
5 Març@ 1823. Res. 30 Setembro 182h. Sar
gent{)s de 1" linha que condição devem ter
para entrarem em proposta para alferes nos
seus corpos. Port.U Fevereiro 1825 ( CoU.
Nab. ).Sobre dislincção entre sargento e fur
riel, explicado o art. 49. Reg. dos governa
dores de armas. Res. 27 Agosto 1825(Repe1·t.
Canh. Mat. Sm'gento X). Sargentos aju

dantes nos corpos de 2"linha creárão-se; seu
vencimento era ocorrespoodenle ás suas gra·
duações e uma forragem quando houvessem
de fazer marcha excedoente 11 61eguas lfuando
fossem Ipassal' revisla ás companhias.. Porto
.4 Novembro 1825 .( Rep~l·t. cito sargento aju
dante II). Sobre fornecimento de dragonas
e bandas aos sargentos de linha e sua dura
ção. Provo 27 Agosto 1828, SlJ, 5, 7. Sar
gentos almoxarifes de fortalezas não tem
direito agratificação igual aO 'soldo de pri
meira praça. Av. 22 Abril1850 (Diar. 8h04.).
Sargent9s como são aLtendidos cm propl:)sta
pa-ra alferes. - Vid. Ofliciaes 111ilital·es. L.
585. 6 Setembro 1850, art. 6, § 1: 7. Decr.
Rt·~. 772, 31 Março 1851, art. 6, '28. sobre
cuja execução. Circo 1lJ9, 6 Maio 1.851. Para
execução do art. 9. L. 542, sobre seus sol
dos. - Vicio OlJiciaes militares. Circo 7 Ou
Luhro 1850. etc. Cadebp.s 1>ara serem pro
mo ido não basta que tenbão feilos serviços
como officiaes mas sim que hajão sel'Vido
de snr~entos. Circo 23,. Agoslo 1S5'3 (Rel.
GarI'. 1855, pág. 39~. Decla:rou·se que a cada
umadas llrmas-do corp@ de guarniçãe fixa da
Bahia devia pertencer um sargento-ajudant~

e um dito quartel-mestre. Av. 90. 5 Aibrl
18õá. ,sargeIJtos e cadeles podem fa'Zer exa
me flrabico das suas armas, sempre que o
requeirão. ainda que não teoilão preenchi
do lodas eu cquaesqllel' das cond.içi:>es que os
oonstituem candidaltos ao primeiTo posto
de officia!. Circo .36, 2.a J;a-neiro 1.356. Sar
gentfl qUlltro do uatalhão de engenb'eiros são
mandadores nas companhias e como. Decr.

53õ, 23 Janeiro 1856, 8rt. ti': l'\ ícom que
vencim~otos, art. 6. Sargento de l'econhe-

ciqa idoneidade põde ser nomeado secre
tario de conselho economico t?as compa
nhias fixas do quadro do exercito. Decr. Reg.
1649, 6 Outubro 1855, art. 5, 6. Sargento
que fôr cavalleiro da ordem do Cl'uzeiro
ou Rosa onde será preso. e que continen
cias recebet'á; e não poderá eulrar no cir
culo dos officiaes. Av. 368, 2& Novembro
1855. Os soldos dos alumnos da escola mi
litar são de 1.0 e 2° sargento pela tabella em
vigor. Av. 57, 14 Fevereiro 1857. Praças de
prel: estrangeiras engajadas podem conser
var graduação de inferiores nos corpos do
exercito, como mestres de lambores, e mu
sica. Av. 21°, 1. Fevereiro 1859.

SARGETAS de esgoto de aguas para limpeza da
. . cidade do Rio de Janeiro. - Vid. Contr.

Reg. 25 Fevereiro 1859. (10m. 51) .

SARSA mandou-se cultivar na provincia do
Rio-Negro. Porto 8 Novembro 1825 ( Cott.
Nab.)

SATISFAÇÃ@ de fraudes commettidas na mis
turas dos tabacos remetlidos ao contracto,
passando pela mesa de inspecção da Bahia
a ca~o dequem se ordenou ficasse.Cart.Reg.
2lJ Março 1819 (Coll. Nab.). Sobre meios de
satisfação por official inferior responsavel á
real fazenda. Av. 19 Junho 1821. Sal'isfaçã1>
catego1'ica e~igida do governo brasileiro por
conml francez em consequencia de publi
caçào insultuo a a seus compatriotas. -
Vid. Diario, noto 19 Maio 182h. lndemnisa
ção pelos bens do crjminoso havendo-os
recebia o cofre da policia na côrte do pre
mio que pa~asse pela denuotia da existen
oia de ladrão J)1I salteador. Edil. 3 Janeiro
1825, S 2 CCoU. Nab.). O soberano na
fôrma das leis do >Reino podia tirar os olli-
cios sem ser obrigado á satisfoção. lnst. 31
de.Marçu 1827, S13, ann. ásIost. ô Setem
bro 1829 (CoU. Nab.~, Sa'tisflição de damno
causado a partes pelos ministros e Secreta
rios d'E5tado. L. 15 Oulubro 1827, art. 3,
S {:n §, 2: 6§ 3. Satisfação de damoo Cllil1

.sado cum.o Ol'ime. God. Crim. art. 21 a 32
Indemniiação. Satisfação de divida cauando
,a6.ançárão idoaeameule os inleressados em
ellpedição de embarcaçãD elllbu'gada ou de-
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tid/!, rOl: div,~das particularlls. Cod. Com.
yt.• 481r. O, s~nho(' d~) escra \10 é l'esr-0nsa
veL a, s,atiõfilzer pena. pecllniaria em q.u" Poste
UtClll)r r.e.porq,u,e.Ord. H,o,t2 .Jant"iro 185fJ.
A iur~sdiçã.l) civil é competl'ule para execn
çãJ) dp, ~entt'OJç~j; ohre satisfação do damno
pro y,enjen~de d~licto,si oréo Liver bens para
el:elD ~~eculados; não os tend'O ou. iosuf
6.cieu1t.çs compde ao juiz.dall, exp.cuçóes cri
DltllatlS redllz~r a s.ij~isração (io damno á pri.
liÃO •. Cilc. t83, 18j Qu!ubro 1854. Satisftlção

. ~ multas. - Vid. Multas.

s~ Dr çit de.ceremQnial maritimo: mandou-se
·SI plío corresp' Ilder ~;; das emb~'r~açõe' ~icilia

nás com bandeira dívérsa ~a do ~elDo das
t\t '" lf • I'" f I
uuas-SlCilias. Circo 71, 12 Marçll 1 49.-
W" f r • I'S ' I f

nq.C?ntfn~n~·~s. al/Ja~. '

SAUDl\ puhlica. - Vid. R"ovedar We saude.-Inspec
çeio de sautÍe.-., Salub7·idade. F úl'i'\o isen ttlS Ja
visita da sande as embarcações de guerra es
tr.lIngeiras. Alv. 23 Julho 1810, § 1: Alv. 1.4
Setem~ro 1301. Sobreexercicio de jurisdic
ção de saude mandou-se no Maranhãó obser
var o Alv. 22 Janeiro 1810. Provo 23 A~osto

18.\1 (Coll. Nab.)e 19 ovem'bro 1811 (Coll.
cit.). Ao.o.uvidor da comarca estando Da villa
fosse ou n;,o em correição pertencia positiva
nlt'ule lllzer as visitas de ~aude. P·rov. ia. 23
Ju1ho 18:.14( oll.cit.).Saudepublicalemsido
obl>'clo de illuiLas proVJideDcias, principal
me.ole no tempo de reste. Edit.11, 18 In,;t.
23 8e-lenlltrQ. b1rlit. 23 Dl'zt'mbl'o 1816. Edil.
1'2 J ao~:iro. 31 Maio, 1. 2 A.J.w~lo ta. 28, 30
Qutll1>ro, 8 Novemhro 1ht7: 1..22, Janeiro
a. 27 Ahril. 30 Junho 1., 3,6, 22. 2.4, 31
Julho, "lá Setemhro, 3 NOtelllhro 1818: 23
.Iam'ir<. 20, 27. Março. Porlo h Edil. 9,29
Julhll 1° de 31 A~oslo 8, 13,15, 1.7 Selem
qro 1,5. Av. 6 Outubro 17, 18l'l!1ovembro.
(\ llv.eJ;nlilrq 1819: Erlit. 7 Fevereiro, 20
Mllr.ÇJ). 31 A'gosto 1820 (apenascil. no Ind.
4Lb. SCl1ldl'). Declarou-se omelhodo pralico
ql:\ purificar <IS carlase papeis vindlls depai
z~s ~uspeil~s, 3D 'Setembro 18.16 (Ind•. cit.).
J\ft~HI6rÜ(,J-~e as ql\aneoten~s e procedllllen
~o!!d~ embarcaç,ões sujeitas a ellas. Edil.
2.2 'uv!\!flbro 1817 (O. Caf'n. Extr.. 2°).

§.!Q (!U1 gW,er.o de trf-balho, emhur.a, indus-

IV

Lria 011 commercio pórle ser prohihirl.o uma
VPZ qlle se lião "ppollha aos COSllllHPS pu
bl1clls, sexnr'anç>t e . allrle dos cidadãos.
Con t. arl. 17~, § 2k S..I11I'ridade pu
blica é Cil';O que i llsli fica ele~a I'rupr'inção
pro nec~ssid<t.dt'. Lei 9 Splllmbro 1826,
art 1. §.4. As calilar~s 1D1l,'licipaes dt"li
bera ráõ elll ~eral s"bre os Uleios dp. prolllo
"er e manter'a lranq'lillidade sp.~urall_c;a sau
de ecommociid,ade dos habitan'tes e como.
1. l Oulubl=O 18:28, arl. 71. As U'uardas mi"
I
, Q
Ilares e os commandaole dos návios de

F;lIel'ra são obrigados a rpspeilar ~s ordens
da repartiçii,o de saude relativamente ~ mo
leslias coola~iosas. - Vid. Camaras.' 1113
pteção. Decr. Re~. 17 Janeiro 1829, elc.
Grave incommod~) de saude no oITendido
como innl\(~ na puuição do crime. Cod. Crim.
art. 205. 272. Plano complelo de saude pu
blica pal'a LOdu o I'lIpel'io commelten-se á
sociedade d~ medicina ela côrte "q~anisar.

Av,. 8. 24 Novembro 1831 (CoU. Nu.b.). Ar
recadaçflO do impuslo e pmolumenllls de
saut\e commelteu-se ás administrações de
d'iversas rendas e como segnndo o Alv. 22
Janeiro 1810, S4: DecI'. 2ô Setembro 1.828.
Alv. 14 Selembro 1810.-Vid. i1Jesas.l)pcr.
Reg. 26 Março 1833, at'~. 2, § 1;~, 23 § 11:
.&3§ 6.Aosjuizede direito que furem chefes
de policia commelteu-se vigiar sobre tudo
q"e perlence a saude e commodidacie pu
blica. Decr. 29 MJrço 1833, art. 1, § 1. 6.
Visita da saude pód~ alracar ás embarca
ções eslrangeiras e nellas eotrar antes da
da ..lfaodega. Reg. 2'l Junno 1836, arl.1.&5,
§ 2. Os pru\edores das visitas da saude nos
p'm·tos examinaráõ o estado de saude em
que ç:hegão os colonos e alleslaráõ o que
ob~çrvarem. - Vid. Ancol·aW'7n. Decr. Reg.
356, 26 Abril 1844, art. 7. Auxilios reque
ridos pelos officiaps de saude na côrte pres
tará a fortaleza de Vdlegaignon. - Vid. ~la

rinheiros. Decr. Rflg. 411 A, [) Julho 18~5,

art. 38. Os cunsnlt's brasilt'iros inf.. rmaráõ
com a possivl-'l brtlvidade e el:actídão do es
tado da saude publica no seu di~lricto e par
ticiparáõ os regulamentos oe outras puten
cias destinados a prevenir o contllgio ou
obstar seu pro~resso. Decr. Rpg. 520, 1:1
Junho 1847, art. 93, e visinào tl qUàndo as
cartas de saude das embarcações, acerea-

7'1
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centando nelllls a noticia do estado sanita
rio doporlo e de seus arredores, art. 111.
Empregados da visita da saude na côrte man
dou-se estacionar na corveta que serve de
barca de soccorro. Av. 8 Novembro 1847
(Gaz.OIf. 158,159, v. 2). Inspecção desau
de a militares. -.:. Vid. Inspecção. .Para com
primento do Av. 11. Dezembro 1848. Av. 29
Janeiro 18lt9 (Diar. 8005). Av. 6 Fevereiro
18lt9 (Diar. 8012). Corpo de saude do exer
cilo e armada: seus regulamentos. - Vid.
Regulamentos. Visita dasaude na côrte como
mostraráõ as embarcacões haver recebido.
Av. Reg. 223, 6 Setemb~o 1849. arl. 7. Emo
lumentos das cartas de saude jámais deve
ráõ exceder 2:t/:J para o presidente. 600 rs.
para o secretario. Av. 24lt, 13 Novembro
18lt9. Para execução do art. 14 do regula
mento da inspecção de saude do porto na
côrte determinou·se ancoradouro das embar
cações de guerra ou mercantes que enlra
rem. Av. 22 Janeiro 1850 (Dim·. 8328.)
Mandou-se executar regulamento sanilario
organisado para as commissões parochiaes
de s(\ude publica na côrte durante epidemia.
Av. 1ft Fevereiro. Av. Reg. l! Março 1850.
Visita da saude como receberião as embar
barcações que demandassem Cabo~Frio.Av.
28 Março 1850 (Dia,'. 8389). Credito pAra
medidas sanitarias contra a propagação da
epidemia reinante. Res. 533, 25 Abril 1850.
Decr. 752, 8 Janeiro 1&51. Concedeu-se ao
ministerio do lmperio credito extraordinario
para ser exclusivamente despendido no co
meço de trabalhos que lendão a melhorar
o eslado sanitario da capital e outras povoa
ções do Imperio, creando-se commissão de
engenheirus, junta cenlral d'hygiene pu
blica á qual se incorporou a inspecção de
saudedo porto da côrte e o Instituto vaccinico
e como. Res. 598,14 Setembro 1850, execu
tado pelo Decr. Reg. 828,29 Setembr01851
( provedores de saude, art. 2: iospecç30
de saude dos portos, art. 11 a :18: policia
sanitaria. art. 47 a 57, visilas sanitarias
art. 58 a 66: venda de medicamentos e subs
tancias medicinaes. art. 67 a 76), alto pelo
Decr. Reg. 2052, 12 Dezembro 1857. Re
commendou-se a observancia das posturas
para asseIo das ruas praças e praia~ na
côrte e adopção de quaesquer outras ten-
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denles a melhorar aquelle serviço. PorL
7", 10 Janeiro 1851. Determinou-se que as
visitas da policia na côrte se fizessem em
esca ler que não fosse o da da sa ude. Av. 29°,
21 J :lDeiro 1851. Ordenou-se em caso de
urgencia na côrte alugar predio nas im
mediações da Ilha do Cajú para se acom
modarem doentes da epidemia. Av. 35,24
Janeiro 1851. Approvàrão-se gratificações
ao medico, administradores e bolicarios etc.
do lazareto da Jurujuba na côrte. Av. 60,
18 Fevereiro 1851..1nstrução derão-se para
fumigações nos navios da armada, seu
asseio e das praças, e salubridade dos VI
veres. Av. 7 Março 1851 (Dia,.. 8660). De·
clarou-se ter obrado conforme o art. 88,
do regimento provisional commandante da
estação naval submettendo á inspecção de
saude escrivão "da armada não obstanle ha
ver apresentado certidão de sua enfermidade
Av. 22 Novembro 1851 Diar. 8866). Cre
dito supplementar abrio-se para despezas
com emprpgados de visitas de saude no anno
de 50 a 51. Decr. 8i8, 27 Novembro 1851.
Como se procederá nas inspecções de sallde
das praças dos navios da armada e corpos
da marinha que se acharem no hospital.
Av. 19 Julho 1853. (Diar. 210). Sobre
sllude da armada. Vid. mais .Ârmada. Ord.
30 Maio 1810. Res. 8 Novembro 1830.
Av. 31 Outubro 1832, etc. : 22 Novem
bro 1834: 18 Julbo 1836: 6 Fevereiro
1833, etc. Circo 7 Julho 18li1 : Decr. 3iO,
3 Julho 1844: Av. 1°, 20 Março 1809.
Av. 28 Novembro 1848. Nas folhas de
informações semestraes dos inferiores e
cadetes se mencionará tambem a boa saude
e robustez vcrificadas em inspecção de
sallde. Circo 194, 23 Agosto :1853. Mandou
se expedir ordens para execução das medi
das da limpeza e asseio nos estabelecimen
tos de marinha, quarteis. hospital e prisões.
Av. 29 Novembro 1854 (Diar. 355). Man
dou-se soldado engajado a quem se déra
baixa por incapaz, não descontar gratifica
ção recebida correspondente ao tempo que
lhe faltava para completar engajamento
visto que quando o contrahira tinha per
feita saude. Av. 27°, 19 Janeiro 1855. Re
sultados das inspecções de saude, ex
offieio ou a requerimento dos respectivo,
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officiaes etc. se mencionaráõ nos assen la
mentos. Circ.Inst. 258,12 Setembro 1855,
art. 1, § 18. Provedor de saude condern
nado a suspensão por assem bléa provin
cilll como juizde direito iulerino não póde
conlinuar em exercicio. Av. 373,1 Dezem
bro 1.855. Medidas hygienicas na casa de
dl'tl'nção da côrte. Decr. Reg. 1774,2Julho
1856, arl. 3á ; jejum como pena será por
tempo que não prejudique á saude, con·
forme ojuizo dosmedicos, ar!. 35, § 5. Ins
pecção men ai de viveres nos quarteis for
talezas e corpos deverá ser feila por commis
são de officiaes do corpo de sande do exer
cito nomeada pelo respectivo cbefe. Av. 9
Janeiro 1857, (Jom. 1ll). Junta militar de
saude etc. será ouvida para concessão pelos
presiJenles de provincia de licença a offi
ciaes e praça de pret do exercilo para trala
rem de sua saude. Decr. Reg. 1881, 31
Janeiro 1857, arl. 34. Av, Inst. 93, 1!J
Março 1857, art. 1.6. Inspecção de saude de
recrulas será e como feita perante o assis
tente do ajudante general do exercito pGr
cirurgião milit.ar. Av. 93, cito art. 22: es
tado de sande delles menciona-se nas rela
ções nominaes de remessa, art. 25. Man
dou·se execular o regulamenlo do corpo de
saude do exercito na parle relativa aos venci
mentos.Ord.. 162,27 Abril 1857. Appro
vou-se contraclo para o serviço da limpeza
das casas da cidade do Rio de Janeiro e do
esgoto das a~uas plnviaes conforme o Decr.
719,28 Selembro 1853, art. H, § 3. Decr.
Cond. 1.929, 29 Abril 1857. Declarou-se
que vanlaglms devem percebei' os officiaes
do corpo de saude do exercito que antes da
orgaoisação deste fl'Uião as de engenheiros
Av. 1.71.,8 Maio 18f>7. Os delegados do cirur
gião-mÓI' do exercito não tem direito a caval
gaduras e só a forragens, quando em via
gem nas provincias. Cil'c. 210, 19 Junho
1857. Qual o modo pralico de executar-se o
art. 12. Rei!:. 1.914. 28 Março p. ácerca de
cebolas avariadas, damDosas ásaude publica,
abandonada a bordo. Ord. 218, 26 Junho
1857, Sú.. So!Jre vencimentos de officiaes do
corpo de saude do cxercilll.-Vid. Av. 219,
27 Junho 1.857. § 2. Como se mandou ajus
tar contas aos olficiaes do corpo de saude
do exercito em S. Pedro do Sul. Av. 19 Se·

tembro 1857 (10m. 285). Como se proce
derá com os generos deleriorados ou em
máo estado nos armazens da pratica~em da
barra de S. Pedro do Sul. Av. Reg. 409,16
Novembro 11357, art. 17 a 19: carla de saude
limpa perguntaráõ os praticos si as em~ar

cações trazem ou não, art. 42. Os pratlcos
de pralicagem das barras do rio Parabyba
em Piauby procederáõ do mesmo modo.
Av. Reg. 450,1.1 Dezembro 1857, art. 17.
Approvou-se fi~urino para uniforme dos
officiaes do corpo de saude do exercito. Av.
451, 11 Dezembro lR57. Sande do segura
do determina a somma segurada sobre a
vida, e os periodos de acções e dos contrac
tos. Decr. Alter. 2101. 6 Fevereiro 1858,
S2, addicional ao art. 33; e como anneu
ráõ a respeito della5 declarações teslemu
nhaes, ~ 6. Apresentação de carta de saude
pelos navios que se dirijão de porto exterior
ou de um dos fluviaes da nação a que per
tenção accordou -se. Trat. com o Parclguay,
24 Abril 1.858, art. ú., 5, S 2: 6,13, 15,
ann. Decr. 2155, 1. Maio 1.858; e sujeição
dos navios de guerra á quarente~a n?s casos
previstos pelos regulamenlos samtarlOs, 3rt.
14, 15. Mandou-se observar regulamento
provisorio na fórma do Decr. 1981, 30
Selem uro 1857. para o corpo de saude da
armada. Av. Rel!' 232, 27 Julho 1858. Pro
vedor de s<1ude não tem ordenado ou gra
tificação por leiou regulamento esó emolu
men lo pelas vis i tas, e expedição de cartas
de saude. Av. 17 Agosto 1.858 (Jorn. Suppt.
259). Licença l'oncedida por presiden~e de
provincia a ollit:ial militar para lratar de
sua saude declarou-se dever ser considera
da C0m iguGl vencimento ao das quese con
cedem em virtude de inspecção de saude ou
junla mililar. Av. 20 Selembro 1.858 (Jorn.
269). Providenciou-se e como em ordem a
evitar o da nno que podia provir á saude
publica de coo 'ervarem-se nos armazens
da alfa,nde~a na côrte ~eneros corrompidos.
Av. 27 I ol'embro 1858 (10m. Suppl. 1.4.
1.859). Imp :;tos e emolumentos quaes de
vem pagar os officiaes do corpo de saude
da armada. Circo 3á3, 3 Dezembro 1858.

SAVEIROS.- Vid.Embarcacões -matricula, OfI'
19 Julho 1809, ele. Disposições do Cad.

77*
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Com. ~obre condllclorde ~pneros e com
11Iis~;lr'io~ de transportes são aPl'licaveis aos
d,IO"~' ~d'lIilli,tl'acifllese rarraes dA brtrcas,
J'dlcha~,. silv"ir,ís, ralóils, canôas e outros

'LarCt'/; d\' :<"IIl .. lllallte riallll'éza. Cod. Com.
art. 18. S ,la rios dtl av~J1iad\lres dp. canôa ,
,bOlf'!l, SHvelros f l<lncllas, e lIl11is. ellllJar
C'H'Õ"S ruillc!;ts. Decr. Rf'g. 15tl9, 3 Março
1055, ~l'l. 1n.

'Sc'AVÀGE clirpitos: ~pn 'ajllslp:-Vicl. Ajnstp 18
D~zelll\'r;o 1812, § 3. alln. á·Port. 9No-
,I " '1 13 (e' ~,~., fVe'lI )('0 8 vil. lrub.).

)1 rr I. '

S(.1E~n \S. artp.s l' officio~: soa p cllia.-Vid. 1?s-
,co c~. (Ipcr. 1~\!o~lll'Jt'iI'ti'IS,'lClaese jllri
dicfls.- \ Id) Cl/rstlS, SciPllcia e consellti-

j I ~ ~ 'd '
IlIPIII(} tio '-:Hl'il~" parH intro ucçfg no navio
d·· filzellliils, clI;a sHhidfl "II entro da fôl' pro,

. II J,

h,\)I'!3'1 filie "fr"it.'" produz ..1Il relaçào aos
I c~,,,,pu".d"rl's uu arr~t"dllres. Cod. C."m. ,art.
~{)!.l: ,S"il',llcid d"s, decisõt's ~t:: appdlaçôes
nl .. I:,s I'plrtcões se maocllltl.rhr aos dp.st'mhar-
r() ( • ~ '. • • J • I .,. t

.gadore~ ,1lrnmplores da, j. ~liç~ e pnra que.
iJel'l'. 172;~. iii Feve,eiru 1l:i5ti. Seiencias

l"a1uraps; criação dt' g.. bir "ie I)plo Inst.
I Ê"Ph:1I m ,('",dico. I>t'cr. 'sl. 2,283, 20 Uu-

lubl'u J858. art. 2, § 4.

J'iE. - Vid. (gl'~Jn:~.· r.i1thpdral cio' Rin;dp. Janeiro
~ Vid. C"prll,( imperial. Ao cabido da sé de
Olinda, dedarflu,se que uevAria selOprA fa
zeI' COIll,\nt(lIicaçflO dos serviços de opposi
lor/'s, fi c\izer si ro,ri\ll Oll nilo j' altpnnidos.
PI'Ov,. 2" ~ar;o. 1810. aon. á P'lrl. 1.', 6
Maio 18:25 (Cull. Nab.). Edificio ela Sé no Rio
dA ./HlIl'lrO d"slinoll's,) ao estabelecimenlo
cio arclli,ro e das aulas da nov~ academia
militélr, gahinete de physic'l. etc. Decr.
:22 Jdopiro L~11 (Colt. cit.). A,O cura ela Sé

; da ciclad,f: di! Bahia elp.vou,.5r- con~rua.

Derr. 8 Maio 1815 (Colt. cit.). Mandou-~e e
como prllcecier sobre cunsulla d~. clerigns
para, c~nllnical(ls parochiaes conrorme O

Alv. das F.'lculdadc·s. Decr. 16 Al'0sto 1817,
(Cult. cit.). Mandou-se sobre o IDadn por ((lIe
devia ser recebida a camara dI) M"ranhão
na catl!edral obse;var a pratica estabelecida.
Prllv. 3",26 Janeiro 1818 (CoU. cit.). 'Ca-

- Liuo sede t'acallte deve proceder dentro de

É

8 ciias na morte d'O prétado:ã ~omeaçio

,1'0 vi'~ario c'apillllar rporqne ~lll\l\im manda
Jl ('oncilio ele T'·Anto. <Provo 123 Setembro
1820 (Colt. cit.}.Nõs/provimento's de cadei
ras de ensino publICO de~'ia intt!tvir &empr6
e porqlle' o VfgHri.O. capitular il'de- vacante.
Prol'.30 Ulltlll~ro Hf"20 (Coll.'Nab.'). Sobre

,aplil'icllçàn d~ nnci InÍ'eoto 'de 6'préIJeodas II

8 henefil'ios na calh'edral dll Pa á ?upprillli.
cio;;. Reg. 3-.2'8 Setembro 1822 ((Iolt. cit.).
Dlsppn~a cie residencia -no' côrn 'Pi r lIocia-

.nidflde concenp,u,sp a thesoureir'lmór da
Sé de .S. Paulll. Rp.s. 8 F"\:~réiro i823,
alln. á R~s. 28 Nov'embl"0'182'6 (Cult. cit.)
Santll Sé que po ier s concedt'u aos rei8 de
PlIl'll'lgal pr-Ia bulia 'de 2 Março H/55 [nter

..cte/l'1'i.l. e outras. - Vid. Res. 1) Novl"mbro
.18th, arfo. Res. 1" h O..zt\llIbro '1'827 (Colt.
ÍVr}b.). Sé'pará ficar vap;a basla que' o prelado

"se ausente setn licença, -dtWfllvendo-se ao
çabic10 o éxercicio'cia jurisdlcçãn' pe tence.Dtll
ao ·bispo. Prov/'2:~ 'Agnstn J182fl (CoU. Clt.).
Sohre a,ccnmulação de cadeira mfllÇi~lral II

a de moral. srndll o pr'ovirÍlE'Dlo 'daquella
'p.'llpNIo pAIo cabido da Sé d'e Per'nalllhuco
• Rt's. ,1' 22 .J anei ro t 825 (Coil. cit.). Honras
"de dl'ãn ,e vestes de cnn"'~os pedídas pllra
paBres pelo prelado cie Goynz lle~á..ão.SIl,
por' rr;'~oprôrelll Sé diocesaria que náo
era a'prelazia."Res. <'3' 2'5 ,Punbo 1825 (Colt.

I cit.). Declaro" se deverám licar. reservadas
para im'metfiata a'presentação as ,cl\l/;oidad:s
de deão e arcedia~o. Res, ti Olltohrll 18,~'"

"ánn. á Res. t· 4 Dezelllhro 1'827 (Càll. CIL).
MaíJdou"se oosel'var a r ais' exacta ip;ualdijde

,no pa~alTlenlo da f,ilha do cabido ,de Sé do
PaI silllllllanertll1 ole com a civil. PrOf.
14 Oeze:llbro 1825 (Coll. cit.). PropO!lta de
cabido fIara 'prúviniento' de ikrela I ~arocbial
deve ser inrormada por clle. não' hastando
Rtle,~taç:1o elo vi~ario capilular.' REls. 1a i8

'Mdio 1826 (CoU. cit.). Provêrào-se, e como
soh pr~posla ,do cabido 8e Perbam.buco
canoniçatos vágns fiá cal\ edl'al l:le Oirnda.
Res. 22 .Jnnho 1.826 (CoU. cit.). Honras e
i nSl~{rjas de conego da Sé do Pará, pedIdas
lil'ef1:ár:1o-~e e porque. Res. 3& 7 NoveOlb~o

11825 (Coil. cit.). Pos e de conego de mm
pl'ebenda da Sé da Bãbia ~óf por-outro co
ne~o se podia tomar; residir só pessoalmen.
tê o prol'rio ben liciado. ·Res. 28 NÓVflwbro
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'tS'!'6 (Coil. ézti). -Concecleu-se a mercê de
'a'itedlll'gado (lIa Sé ~e Olinda, se'm prejuizo

a télllisação r1e diréllo p'ara liróvÍmento e
·fêstitlJiç~o péNidll oe fr·e~uezill. 'Res. 1 a 21
FeiT~telro 1827 (CoU. cit.). Cabi'do lsede va
ccttlte do :lrceblsp-ado da 'B<thia Cl mqllanlo
5ubro~adonos din,ilos do bispo com poder
de a~mini -lrar j lIrisdição porque ~oza á ma-

l , I. ~ I J. ..... • ("l

pelra de tutor Oll procu rad'or, não faz seus os
I tru~tós, e por isso não pocli a fazer seus cer
"los'r~n(rrnentosde cha'ncrllaria, Res. 1" 2
Jllihu i '7 (Coll. cit.). S,;bre clireilos cio
'ine~lre da 'capella da calhedral da Bahia
trlândl.ill-·se 'ohser'Var a'Cart. Re~. 18 AF;oslo
160h, Res. 2" 2.Julbo 1827(C~Il. cit.). Sobre
18u~m~nl~ de vencime,nlos de canlores da Sé
)dev.S. :r~lllo,fixados.pplo Alv .. í Maio 176fJ,
pr~v. 3 A.gosto 1827 (CoU. Clt.). Sobre pre-

J teqção a qpe a di~nidade de ~rcediago da Sé
cTe Pernambuco fosse declarada' a 2 11 e não a
'5&, \fórma'del.sua nomeaçã'O. - VirL Res.
i' 4 bezt'mbro 1827 (Coll. cit,). Prelenção
de não pClgamenlo de c(1n~rua aos conegos

jF~i~osJl'~I~ ~~onl~d.orda Sé da ~,a~ia alé.apre
spnlarem lIcença para não resIdirem, mde-

'l'll. 1.. I' ,
1I:~rtO- e porque pe os presenles se ,reparlem
'ds'cllngruas dos aust'nLeF. IRes. ó' 10 De-

>. • 'b i 2zem 1'0 7 (Coll dc.), Declarou se que o
arte'díaioo da Sé de l\1'.II'inna eUlquaolo esli
\t~Ase 'fom as:-enlo 0'0 senado não vencia
'tongrda,-e'que 110 cablclosenão devia pa~ar
'e' porgne' Res. 1& 22 Fevereiro '1. '28 (CoU.
'·Clt. ). A cli~ntre da Sé de Mariana cooce
I deu-se apose'nladõria com con~rua e com-
tJi~bda rio hrdem 'de Chrislo. Res. 30 Maiu
Ub8 (Coll:cit.). Conego da capella impe.

l'r ai dei1u1lado á assembléa gerol declarou-se
áo v;:ncer e porque dinf!rua'duranle a ses

5~0. Porl. 28 Julho. 1828 (CoU. cit.). Decla
rbiJ:l.se ácerca-cla legalidade da nomeação

'dO' eut'a' 8a Sé metropoJil,lDa com tilulo de
, êunl!go de"prehetid a' itl teira e a sen lo no
:(;'0 o e cabido, que acbando-se e'm vigor o
'!Ah.. 10 fDêzem15ro 813 não selne devia im
I pôr onus algum. Av. 1 Dezembl'O 1836.
f'P.'l ndou-se que as propostas para o provi
menlo dos beneficios vaF;Os e dignidades
'$~de vacante sejão feitas pelos vill;arios capi-
tnlar'(!s, "l)e'cr. 154,19 Abril 18lt2. Deda

I rotJ-sé1qoflcs os meios de que sedeve lançar
~'lmão para compeli ir os conegos e outros em-

pre~'ados flas cathedraesrl'\taJMloS'a'o'cumpri
ÍTle'dl'o l:le âeveres. N.v. 59, 23 Agdsto 1.8&3.
~Concedeu.se aposenladoria a conpgo pro
fessor 'de grammalica hHiha na c!ôrle. 
'Via. 2. Av.9 Maio 18'h8 (Gãz.Q/f. 107, V,. 3)
DiS'p'ehs'3do de residenci'a no côro em dlas
de sem na foi o arcipresle aa Sé 'dr. (S. Paulo
pára cumprir obrigações \:le Ipore de theo·
lo~ia mllra\. Av. 1'9 Judho'18'T,8( Gaz. 01f.
140, v. 3.) Declarob-se <T,de dispeD!ll;. con
lcetli'd a conego da 'Sé d-e'0linoa ~ra com

el1eimenlo de con~l'ua, e devia ser compu
'látla para preencher o tetrlpo'da residencia
làrrlaI'a. A'v, 4 Agosto 184 [C'or. ltlérc.214).
'Conego 'de Sé não pó'd'e cl1mrilalivamenle
'ser' er'eador. A", 25 }'IJril i849,'§ 4. Ca-
pellãb do é-xercito 1íí10 dei a 'de tal-ser con
siderado emquan10 nã'o'éôr d'etnlhi'do ape
iar de apfl~senlado em can-õnicato. Av. 1

1i\15rilt'8dl (Diar. 8668.) Aotor\s6u-se de.
'peza~com 3 cap'ella imperi I e cathedral do
Riode Jáheiro. necr. 774:1'2 Abril 1851.

r'R'ér.8ros da c~ lbe'dràl do 'Marali'l'l'ão tiverão
-auxilio, L. 628, 17 Setembro 1851, art. 3,
'S 8. Esclareeêt"ão-se duvidas'acerca do con
Curso para1prebendãs v~~asna cathedral do
Maranhão. 1Av. 1291, 1.3 Dezembro 1851,
Como d veria' er feito lpfll;ampnlo de con-

(gru-a 'dos minislros e mais empre'O'ados da
calhe'dral dQ Pai á, Ord. 105. 17 Abril
1852. Declarou-se não se julgar'convenieD-

. te preterir o meiá régular do Alv. 'U Abril
1981, para nomeaçào e apresentação dos
beneficios e dignidades eccle laslicas. A'f.

1192, 21 Julho 18~2. Mudou-se para encor-
nada a côr do cinto que usa vão os mem
'bras do cabido da Sé do: Para.·Decr. 1049,
5 Oulu bro 1852. Solverão-se dtlvidas ares-

-peito"do pa~amento de ~ra1!ificação de co
n(i~o,ldeclarado que 'a Ord. 11'0, 16 Abril

r 18!J9 não cOOlprehendia licença de resi
dencia de beneficio, elc., e porque. Av.
22 Dezembro 1853 Dial'.-360). I~ualârão

se os vencíment6s dos cone!!:os lIas calhe
draes aos que lem os do Mílranhãd e'S Paulo.
L. 779, 6 Setembro' 185lt,' art. 3; S9: de
C1Hou-se comprei ender -as dignidades do
calendral do Pará, Pernatnhu'co, Bahia e
Maranhão e cpmo. L. 88lt, t Oulubro 1856,
art. 1lt. Foi o governo autorisado para
supprir as cathedraes com os pá'ramentos
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indispensaveis. L. 779, cito art.!l11. S 2.
Autorisou-se desl'ez3 com a cathedral do
Rio de Janeiro. Dpcr. 1lt70, 4 Novpmhro
i8M. Decr. 1701. 26 Dpzembro 1855. De
clarou-se que o seBo dos livl'n~ de rp~istro de
nascimentos, casamentos eobilos devia ser
pago pelos curns. Av. 82, 1 Março 1855.
Como se mand'lu p~gar as con~rtlas dos vi-

'. .frius ~eraes e provisores das sédes episco-
piles. Cin;. 1;;7, 21 Junho 1855. Sobre

uitação dss mullas impostas a empre:raclos
da caLhedraps. Ord.213, 31 Julho 1855.
Forãdaulorisados os diocesanos ou vi~arios

geraes para pllssarem atte:,tndos de frequcn
cia a parochos. Circo 260. 1ú Setembro
i855. O dI'" "nLo de metade de congrlla a
cnnego licp ... -,do não deve reverter para a
f... brica. 01' 'l88. 1_ Outubro 1855. De
clarou-se que o :Decr. 701 supra não
alterou o Alv. das Faculdades e Prov.': 30
Agosto 1830, devendo-s para preencher
vagas de cone~os prebendadns preceder
concurso entre os ele meia prebenda. Av.
3t!lI, 18 Dezembro 1855. Aulorisou-se des
pez:\ para organisação dos cabidos bispados
do Rio Grandedo Sul, Ceará e Diamantina.
L. 939, 26 Spte~bro 1857, art. 23, § 2: e
pllra pngamento ao conego que na Sé de.
Mariana servia de Lhesonreiro dos vencimen
tos marcados. L. 939 e art. cito S 6. Bene
piacito imperial e licença prévia para gra
ças espiriluaes que se impetrão da Santa Sé
e seus deJegados:os nep;ocios com ella e elle,
e os relalivos á capella imperial e cathe
dJ'aes incumbem ii 3" secc50 da secretaria
da justiça. Decr: Reg. 23'50. 5 Fevereiro
1859, art. 6, S§ 5. 6, 7: e ao respectivo
consultor opinar soure duvidas a respeito
da execução das lpis, regulamenLos uullas
e breves ponlificios e cóncordalas com a
Santa Sé. Decr. 2350. cil. art. 32, § 6.

o SEBO: ordenou-se que as luminarias das embar
cações de p;"erra fossem de sebo. Alv.5 No
vembro 1808 (Repe1"l. Chnh. M ato Sebo).
Vid. Armada. llluminação. PI. 18 Janeiro
1811, elc. Anenal de gW'lTa. Av. 251, 30
Novembt o 1869. Providenciou-se SObr<l

seus despachos e de5C'mbnrque na alfandega
da côrte. Ord. 83, 22 Julhu 1842. Da pre·
llidencia do Pará exigirão-se plan tas e semen,

tes de arvore de spbo uLtimamente ali de~co
berla. Av. 23 Julho 1850 (Diar. 84tH). Ava·.
rias particulares em seho seguro pela com
panhia de seguros TIlarilimos e terresf1'es na
côde serão p::tgas quando supenores a 10 °/•.
Decr. Est. f724, 16 Ferereiro 1.856, art. 11.

SECCAS. - Vir!. Fome.-Provincias. Res. 391,
29 A~osto 1846. L. 586, I) Setembro 1850,
art. 2, § 3. Despezas com o estudll das
causas das seccas no Ceará e mais provin
cias do Norte, e meios de remove-Ias auto
risarflo-se. L. 668, 1.1 Selembro 1852,
art. 11 § 1.

SECRETARIAS - SECRETARIOS: da academia
das betlas êlrtes. - Vid. Rp.gulamentos. Re~.

25 ann. ao Decr. 23 Novembro 1820.
DecI'. PI. 30 Dezembro 1831. art. 3. Aca
demia dita. Res. 2" 18 Junho 1833, art. L
Decr. Est. 1603, tá Maio 1855, art. Ô, 98
a 100.

- da academia dos I!:uardas-marinhas: teve 01'

denaclo de 300g000. Decr. 18 Maio 1808
(Repert. Cunh. Mat.-Secretario dito). - Vid.
Academia dila. Decr. 2°, 31 Maio 1508. L.
58. 8 Olllllbro 18:33, art. ú7. Res. 83, 24
Olltubro 1835, art. 4. - Vid. mais 9Junho
1812. 30 Agosto 1813,9 Fevereiro 1824
(apenas ciL. no Rppert. Cunho Mat. - Se
cl'elaria da companhia). Regulamentos. Decr.
Est. 9 Marco 1832, art. 7fJ a 77: Decr. Est.
2:! Ou'lubr;l 1833, art. 1, S ú: 162 a 173.
Re~. 27° 31 Janeiro 1839, art. 7, 16.
Decr. Reg. 132lJ, 6 Fevereiro 185ú, art.
4, 5.-Vid. SecTetat,ia da Escolu de marinha.

da academia militar. -Vid. Academia dita. L'
4 Dt'zembro 1810. lit.12. Decr. Est. 9 Março
1832, art. 74 a 77. L. 58,8 Outubro 1833
art. ú7. Decr. Est. 22 Outubro 1833, art. i,
§ ú: 162 a 169. Av. 12 Fevereiro 183ú. Res.
83,24 Oulubro 1835, art. lJ: Av. 9 Dezem
bro 18:3ô. Res. 22", 10 Alo\osto 1838. Seu
Secrelllrio iJuvia sido prilúilivamente creado
com 3008000 de ordr.l1adlJ. Res. 16 Março
18'12 (lIepert. Cunho {Viat. Secl'etario dito II).
E uS<.tVa de noi[orme de capitão. Decr. 8 No
vetnbro 1819 (R~perl. fi loco cit.). Era aju-
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dado na escripturação pelo bihliolhecario
archivista quando o commandanle julgasse
conveniente. Av. 11 Jaoeiro 183á ( Bepel't.
cito Secretario dito). Não escrevi a as actas da
congregação dos lentes por úcar incumbiria
ao mais moderno lente ou substitulo essa
obrigação. Av... Janeiro 183ú (Repert.
cito lU). - Vid. SCCl'etaria da Escola Militm·.

SECRETARIAS- SECRETARIOS: da adminis
traç~o da marinha na provincia de S. Pedro
do Sul, extiocla. Av. 133, 10 Dezembro
18ú5.

- do ajudante-~eneral e quartel-mestre general
do exercito teve 408UOO para suas despe
zas - Vid. Ajudante dito, Quartel-mest1'e
Decr. Tab. 25 Março 1825, Obs. 4. Decr.
Tab. 28 dito, Obs. 4. Secretaria e Secre
tario geral do exercito ua repartição do
ajudante-general do exercito. Decr. Rep;.
1881, 31 Janeiro 1857, arl. 3,1.2,20 a 22,
e Tab.

do almirante general da armada e majoria
geoeral.-Vid. A1·mada. Provo 27 Feve

. reiro 1.809, etc.

d.o arsenal de ~uerra. - Vid. A"senal dito.
Decr. Reg. 21 Fevereiro 1832, art. Ú, 10 a
13. Res. 23 Outuhro 1832: art. 4, 5. !teso
49, 17 Ontuhro 1836. art. uno losb·. 11. Ja
neiro 18!/2, art. 3, 5,7, 8, aou. ao Decr.
Reg. 113.3 Janeiro 18LJ2. Re~. 1.15, 7 Ja
neiro 18á~. Dt'cr. Rf'I;. 210,3 Agosto 18li2,
art. 5,6. Av. 125, t7 Novembro 18LJ2. Av.
iúNovembr018ÚÔ. Av. 25[ ovembro184(>.
L. 514, 280utubr0th18LJ8, art. 6, § 6.

de artilharia da marinha: - Vic1. Al'tilharia
dita. L. 25 Agosto 1831, art. 1, á.

- da assembléa geral legislativa. - Vid.. Secreta
, rias de camaras.

- de assembléa eleitoral. -~Vid. Eleições. Instr.
26 Março 1824, cap. 2, § 3, 6, cap. 3, § 1.
a 3, 6. -- Vid. Sec1'etaTill! de collegios e me
$/1$,

SECRETARIAS-SECRETARIOS dos assistentes
doajudante-general do exercito.-Av. Instr.
93, 1ú Março 1857, art. 28. Av. 31 Agosto
1857 (J01'n. 258). Av. 19·,21 Jaoeiro 1858.

da aula do commercio na côrte. Decr. Reg.
456, 6 Julho 18á6, art. 23. - Vid. Secreta
1'Ía do Instituto commercial.

de autoridades e tribunaes: as que as tiverem
não farão os oflicios, representações e infor
mes por sua letra, - Vid. Empregados. Porto
6 Agosto 1.825. Das diversas repartições e
autoridades publicas como receberáõ re~is

traraõ e gua rdaráõ as coUeções de leis.
Decr. Reg. 1·, 1. Jaoeiro 1838, art. 21,
23,27.

de assembléas legislalivos provinciaes. - Vid.
Assembléas ditas.1 L. 16· 12 Agosto 18M,
art. 6.

do b:mco do Brasil. Decr. Esl. 801, 2 Julho
1851, art. 4á. 46, #,7. Av. 28°, 28 Janeiro
1852.

do batalhão naval: Decr. Rp.g. 1067 A, 24 No
vembro 1852, art. 1,6, 7.

de batalhão e corpos de cavaHaria da guarda
nacional. - Vid. Guarda dita. Res. 25 Ou
tubro 1832, art. 11: L. 602 19 Setem
bro 1850, art. 31, 37, De legiões della
eldinctas, ve7'b. cito Av. 2°, á Agosto 1834
etc. Nos conselhos de disciplina, verbo cito
AV. 31 Março 1837 I § lJ.: Decr. 722, 25
Outubro 1~50, art. 92. Secretarios geraes.
L. 602 cit., art. 51 : dos conselhos de qua
lificação. Decl'. 722, 25 Outuhro 1.1.i50.
arl. 5, 11, 31, 32, 3á, 35, 36, 38, AO,
41, ú2: 92, 9ú, § 2 : 96. Dos conselhos
de' revistd. Decl'. 722, cito art. úS, S 7:
49, 52~ 92, 9!l, § 3: 95.

das camaras da assembléa geral legislativa.
Vid.Assembléa. Cal't.L.l·, 20 Outubro 1823.
art. 1 : .Const. art. 21 : da assembléa geral.
Proj. Reg. 26Junho 1827, art. 4,5,8,9,27,
30, 36,áõ: (Dialg. Consto CltS. Nab.): dose
nado. Peoj. Regim. 17 Maio 1826, arte 11 •
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17.41,50,51,59,72,81,104.1@Q, 1/1'8,
U,Q.126 a t34,. 135, 136,14,2. ({-oe. cit.).
k.. 1040, 1á;Selembru 1&59, art. 2, §'M. Da
camara d s deput~dos.-Vid. PMj. R.ce,gimen.
:l7Mflio1826,.art.~. 3, 9, 12,13,15.16,18
a22,3L"a,36, 49a,51. 56,59,63,65 a íO,
7~, 73, 87, 9á. 96, 98, 107, 114, 130,
1í1l1.196, 198, 208a 210',228 (Loc.cit.
Deputados, Res. 12°, 13 Julho 1837. Ele
v.ou-se a verba do expediente da secretaria.
t.~939·. 26 Setembro 1857, art. 2, § 16.

SE'c~ETAJ.p~S-SECRETARIOS de c,!marqS mu
ni.cipaes:- Vid. Camm·as. L. 1 Outuuro
1828. é!rt. 79: Av. 2 Janeiro 1829. etc: Av.
13 Fevereiro 1829: Av. 15 Jonho 1829:
Av. 28 Julho 1829: Av. 23 Junho 18~4:

Av. 27 Outobro 18M: Res. 4.°,28Julho 1836:
Av. 27 Fevereiro 1837 eLe.: Av. 120. U No
veQ"lbl'u 1838: Av. 85, ~ Ago,sto 18lJ2: Av.
66,20 Spteruuro 1.843: Reli. 371, 20 Setem
bro 1845. Gum'da nacional. Av. 1.0 , 12 Se
tembr.u 183~, § 1: os impressos da Lypo
graphla naclOoal que jJerleocessem as ca
maras mandou-se remetter ás suas secreta
rias. L. 7 Dezembro 1830. art. 5. Suas
funcções na ultima apuração dos volos para
eleição. 1. u87, 19 Agosto 1846, art. 86,
8~,. 105 ; suas .multas, art. ~26, § 4: Exer
CICIO cumulativo do officlO de escrivão
de ol'phãos e secretario da camara é in
MmpativeI. Av. 26 Abril 18lJ9. § 6: põde
passar procuração da cam ara. Ord. 153. 8
Junho 1.84~. Qoe e~olomentos deveráõ co
brar das. buscas 9ue fizerem para se passa-

. remeerLldões. Decr. 745, 1l:lDezembro1850.
ExlralJirilê e assignarilõ lis~as de fa.coltati
vos malriculados para se remetterem a junta
de hygiene. Decr. Reg. 828. 29 S.etembro
1.801.. art. 3'2. Professor de rycêo não póde
simultaneamente ser secretario de camara.
Av. 21 Novembro 1853 (hiar. 94). Deveráõ
e oomo fazer a conferencia concerto e trans
cripção das acLas dos collegios e'leitoraes.
Av. 4.2,3 Fevereiro 1857.

_ de capitanias de porlos: - Vid. Portos. Decr.
RE'F;. lJl.7. 19 Maio 1846, art. 5.. 8, 116,
122. 12<\: Av. h Nove,mbro 18l16: Av. 28
3'aneir91.8pS. 4v. 21 Janeiro 1.850. ~m S.

Pedrl}, do Snl f/li e. col1\o ~,\cobj~o,d~eJJcrip.

tnraç,ão e fiscalis,\ção lh .Qle Bezl,l~ ~ ma
rinha. Av.InsLr. 88. 30JM.ar,ço :t.8AQ~ ~rt. 2,
15. Qo~es sens vencimf:}plo~ ~s. t~rmos

rio nego rleclaron-sj:l. Cir.c. NQ.Y~Díbro

1855 (J01·n. 3~5), S4bslilllir4õ, ajijq.antes
d,é\s capiLania); dn,S portos. A.v. ~ N,o e.mbro
1,85?, (,forn. 3,14). - Vid. l1lflis ~g. 14
Outubro 1859, art. 5 (ReI. Eslr. 1850,
pago 247).

SEGRETAR\ S-SECRETAR~O~çlecqlle~'p elei·
toraI. - Vid. Eleições. lostr. 26 Ma, C(D1i824,
cap. lJ, § 6 a 8, cap. 5, § 6: cap. 6, Si.
L. 337. 19 A~o~to 18!l6, art. 69 ~ 7~ 7?
l! 79. Decr. 6~2, 27 4.gos to 184.9, I!rt;~, Sh:
Derr. 1812. 23 Ag(}.s~~ 1856, aE.t_. t8. a 21,
23,,24, § 1.

.... d,o. colle~io de PIHlro l[. Dec'i. Rt}F;. 1556,
17 Feve.reiru 1855, art. 8 : 2006. 211t Outu
pro 1857, art. 76 r,i 78, § 1.

de commandante de armas: - Vid. Com~an

dantes de provincias.'L. 15 de Dezemb'ro 183p,
art. 19, § 3. L.24 Oulubro 1-832, art. 19,
etc. Av. h Março 1834: Av. 50,6 Maio 1842,
§ 7. Decr. Re~. 263. 10 Janeiro 1863,
8rt. 28. Circo 33, 4. JUQho 18MI : 0irc. Si,
19 Setewhre 18há. Av. 2 .ou~u.bro i8M:
Av. 22 Janeiro 18lt5: Av.. 26 Novembro
1847. S.eu soldo e gratificação no Ceará de
c1aro.u-se. Av. ~1 J,Jlho 185.Q (Diar. 8686).
N.ão podem cobr'ar emolumentos (ia cerLi
dõesqne p.assal:em. Av. 19 Abri118õ2 (Diar•
89Q2). Tem direit.o ao.s vCLlcimpntos de es
tado ma~or de l' cl!.lsse. Av. 1õS, 25 Abril

1857, Av.12 Junho 1857 (Jorp. 172). Além
delles ordenoo-se que junto dos ditos com
t;naodantes bouve~se a~siste9.tF\~ 40. aju
dante-flenerai. Dec. 2Q ~. 7' I\ln~"mbro
1857. 9. ' Hl'íl"

- de commandante de divi( I\ílV,l}1. - Xid. Ar
mada. Av. 21° 19 Fevereiro 1845.

r- de comt;n3ndilnLe de fropteira ~e; ~ e Wter e
cp.~ lIwe ve,?cim~nto~ e Aqxili~ ..d~ RF51oal.
Av. i7 Julho 1858 (Jorn. 260).
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SECRETARIAS - SECRET \RIOS de commissào
para dislribuição de quanli<ls por indemni
5::1ção de prezas nas gl1erl'as da llldel'en
dl'ocia e Hio da P,'ala, Decr. Reg. 170S,
29 Uezemul'o 1855, art. 1.

- da comrnissào de engenheiros: UI'CI'. Re~. 8!18,
21 Outubro 1851, art. 3, 9, ... 3, 10, 11,
17.

de cnmmissão ele or~ani~ação do !fn::trll'O dos
ofliciaes riu exerc i tn elc. - Vid. officicles mi
litares. Reg. 22° 9 Outubro 1838, art, 4.

de comrnissãn de praça do commercio: 
Vid. Decr. Rl'g. 648, 10 Novembro 1849,
art. 9.

da companhia commercial do Ara~uaya. Decr
Esi. 799,25 JllnlHI 1851, ad.. 1; ela com
panbia de navpgaçiio l\'ictheroy ~ Illh01~lp.

rim. Decr. Est. 156-",24 Ft'verelro 18;>5,
lIrt. 10, 12; da snciétlade e,lalislica do Bra
sil. Decl'. Est. 1565, 2á Fevereiro 1855,
3rt. 6; da compallhla as,ociaçiio coloo.ial
do Rio novo. Decl'. Esl. 1566, 2á Fevereiro
1855, art. 4, § 3: 19; da companhia ela es
trada de M(ln~Hralibll. Decr. E·t. 1613,9

JUllho 1855, Ht. 9, 10; da companhia IIp.
{OrrllUriora, Drcr. Est.1620, 20 Junho 1855,
8rl. 11. 13, 30, 31. 5U; da companlJia de
aprendizes menol'es do arsenill de marin!la
da corte. Av. lll~t. 3:\2,25 Selembro 1857,
art. 3, t t, 1á; ria comp~nhia m,lt2fta de se
g'll'OS de iJida de escl'llL'os. Uel'r. Est. 2078,
16 Janeiro 1858. aI t. 9, 10, 11; da C011lpa
Dhiu Argos Fluminense. Oecr. Est. 207~,

16Janelro 1858, <lrt. 21; da cllmpilnhla
Nova P'Tmallellle. Decr. Est. 2080, 16 Ja
neiro 1858, art. 29. Oe oulras companhias.
- Vid. lieglllamentos de dita~.

do conselho d'estado ou suas secções: - Vid.
R!\~. 12/', 5 Fevel'eiro 18á2, art. 7, 8. 19,
36,52,59. Decr. 731, 1lJ Novembro 18óO,
art. 8. Decr. Re~. 2350,5 Fevereiro 1859..
art. 'lS,§1á: Decr. Reg. 2358,19 FevereI
ro 1li51:>, art. 16, § 1..4: Decr. Reg. 2359,
10 dilo, art, 36, § 15.

IV

SECRETATHAS-SEr.llETAIUOS rio conselho n'!
vaI. L. 87,.. 2;~ Ago~l() 1856, art. 11. Der:r.
Re~. 2208~ 22 ,)lIlho 1tl58, arl. 8, 16, 18,
2U, 22, 23. 3U a :;2, 3lt, 42, 43, 46.

do conselho suprp.mo militar.-Virl. Armada.
Alv. 1 Abril 180S, § 2: conselllO dito. Res. 1l
Marco 1811. ('t". lle '. 9 Setembro 1814.
i)ro~. 2 Mail) 1820. Decr. 23 Julho 18H.
Prov, 21 Agosto 1824, eLc. L. 24 Outubro
183~, nrt. 20, etc. Res. 16" 15 Setembro
18~5: lles. 81.10 Onlllbro 1835. Foi creado
o logar de eCl'etario com ordenado de
1:200;('b000 e soldo da paLente si o tivesse.
Alv. cito 1 Al>ril 18~8, § 3. Crenu se com
seis officiaes. porteiro, e conlinuo. Res, 1"
23 M.lio 1808 [Repel't. Cunho Mat. Secreta
ria dilO). Seu olfieial maior teve ordenado
d~ 60t)~OOO e ranja de tenente coronel.
Res. 2' ditil (R"pel·t. verbo e loco cit.). De
rào-sc aos orficiaesos emolumentos que per
cel>ia a secretaria do governo antes da che
gada de S. M. ao Bt'asil. Hes. 12 Agosto
1808: e 2/',29Janeiro 1812. l)ecr. 29 Agosto
11:)15,1 Agosto 1821: 26 Agosto 1825 (Re
perto cito loco cit. e Emolumentos lU e sup
p/emento). Creou-se outro continuo. Res.
30./unho 1809 (Repet't. CIL/lft.Mat. Secreta
l'ia ditu).Determinou-se o numero de seus o fIl
ciae,;. Hes. 20 D..zem bro 18 tO (Repel·t. e loco
cit.). QUdodo f"lte o secrelario do conselho
servirá em logar o vogal mais moderuo. 
Via. i 1 J/al'ço 1811 [Rl'pert. cito lI).-Vid.
lics. 20 Fel'ereil'o 1813 (ftpnnas cit. no Re
pert. cil. m,) e 26 Junho 1813 (apenas cito
o o llepel·t. cito 1, e olliciaes slIpranumerarios).
Mandou-se fixar o LJumero de ofliciaes de
secrelaria na fÓI'ma da llrs. 23 _ dio 1808.
·Res. 17 Ut'zembro 1816 (Repe'rt. cito Secre
taria dita. 1). Creou-se conlinuo para') trio
uunnl (RI'per!. verbo e loco cit.). Crearão·se
2 IlIgares de officiaes supranumeral'ios para
a secrnlaria com o OI'denado de 2áOSOOO.
Res. 18 Outubro 1819 (Repert. e loco cit.).
Determinou-se que o official-maiol' ser
visse no impeJimento do secrelario do
conseluo paI' graça especial a respeito do
actual. Re-. fs Outnbro 1822 ( Repel·t. verbo
cito II). Remelte á seCl'etaria da guerra
mensalmente relação dos empl'egados que
t'altarem no mez antecedente. Porto 28Maio

18
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182& (RepP1't. vrrb. cito Jll) ..Eslabelecerão
se emtllllnlpnlos do ú.ffi("i~I-IIHlitlre ordp'na
do do secr-elario. RI' . 26 I overnhnt 1825
(R'·pe,-t. 6rerh. cil.. J). Elevariio·se vencimell
t"s dp s(·u (Iffici.d-maior e officiaes. Decr.
Tao. 1882, 7 Fevereiro 1857.

SECRETA RIAS-S gCRETAmOS !lo cnnserV~ ln
rio drilmfllico: necr. !J25, 19 J"lho 1Há5,
art. l, 2,7,8. Av. 8 Fevereiro 18á7 (GI/z.
0IT. 132, Vo11°).

do ronSf'rvalorin ele musira: Decr. PJ. 15á2,
23 Janeiro 1855, art. 9, 14.

do cClrpo policial da côrle: Decr, RI'~. 191, 1
JullJo 18.&2. art. 27, 10;~, su!.Jsliluldo
pejo Decr. Reg. ~081, I ti Janeiro 1ti58,
art. 9'5.

do corpu de saude da armada: Decr.Reg. 783,
2,4 "I'ril 1851, arl. 12, subsliluido Decr.
PI. 1981, 30Selelllbro 1857, art. 6, 7. Av.
Reg. 232, 27 Julllo 11)58, art. 104.

do corpo de saude do exercilo: Decr. Reg. 763,
22 Feverei,('u 1tl51, art 6, 29. Elevou-se a
1:)$000 mensaes gralificação do seu ama
Duense. Av.U7, 31Julllo 18;>!J. Novamenle
reli-ularão se funções. Decr. Reg. 1900, 7
Março 1l:i57, art. 11, 12,59, 62.

de corpos do eXPrcilo: - Vid. Antiguidade de
ollicilles de III lillha, Prov. 19 Julbll 11;23,
elc. llnligll~'dadl: de o/fir.z'oes tle al'lilhariu. da
mal·inlm. 1\e,,_ fi Janeiro1825 elc. Vid. mais
Res. 15 Fevereiro 18i3. Aos secrelarios e
outros olliciaps conc... derão-toe os vencimen
tos que rl·c ... biiio os do exerciloue Porlu;:ul.
11e,.;. 2) Outubro 1809. (Repert. Cllnh. Mal.
Sl'c1'dan'o dilo.) - \ ido 15 Julho 181t; e 9
Oulubro 1822 (RfpI'rt. e verbo ciL ) nA!'. 10
Fevereir'o 1ti24 (lllpert. dt. Srcreta1'Ío dilo 11).
rell'a passarem <I cOl1lbalellles (\Ulfaráõ
!'ln coucurso com os :-ar'gpulos e caclel..s.
PI rI. 12 L overnbl'o 182!J (HI'pcI'i, cito Ser.re
t,'r,ios dos corpu.s J11). Vellcimenlo,.; delles.
Deçr. TaLJ. 2.t> Martr0 1815, Ob~. 8.Uecr.

T~b. 28 rlito, Obs. 8. Decr. Reg. 263, 10
Janeiro 18á3, Tab. 4": de,,;pf'zas de secrela
ri:ls de corpos correm porconta dlts respl'cli.
vos chefes. Porto 1",6 Selernbro 1825 (CDU.
Nab.). SobrA indemnisaç.ã.o de pretedção
dtl postos. - Vil!. Provo 15 Março 1827
(Rl'pert. Cunho Mato Secretal'ius dos corpos V) •
Secrl·larios respondem pejos seus archivos
e qu .. nc!Cl forilo di.,sIJI,·idos varios balalLJões fi
zerão entrega delle,.; na pnp;adnria do arsenal
de P;Ut'IT<l. Porl. 20Ap;lts~0 1831 (RrpP1·t.
cito Sccn lm'ias de COl·POS). Concedeu -se lhes
a me,lI1n grali/ic~çãlt mensal de .&8000 que
percebem os aj'ldcmles e quarteis-mestres.
L. 5l4~ 28 Oulubro 1848, art. 6, § 15. para
cuja execução Av. 5 Oczernbro 1t:llt8 (Dw1'.
79tH». Sarp;ento ajudante não póde ser
occuprr!o como secretario de c(\r'po~ Provo
5 Oulubro 1852 (Dim-. 91H). Suas func
ções nos conselhos economiclls. Oecr. Reg.
ifiá9,6 Outubro 1855. art. 2,5,6. Aos dos
CIH'I'oS de, l' e 2' classe mandou,se abonar
veucimenlos ig-llaes aos dos r.orpos du exerci
to. Av. 282, 29Selernbro 1858.

SECRETARTAS-SECRETARIOS dos correIos:
direcloria ~(3r.d e adminislração ela côl'le.
Derr. Re~. 399.21 Dezembro 18á.&. art. 1,
!J a 8, 12, 17. T~b. n. '1 ano. á L. 939, 26
Setembro I ~7.

de CUI'SO, jllrirlicns: -- Vid. Cm'sos juridicos
Pr'oj. 2M..rço1'25, cap. J9, art. 1., ann.o
L. 11 A~\lsll) 1827. Res. Est. 7 [ lIvelllbrá
i8;H. cap. 20, arl.1 ~.&, 9,10. Sello deSUHS
cnrlas. - \ i I. Sr Uo. Instr'.14 l ovembro
183:3, art. 13.-Viu. SecI'etun'os dI: Faculda
dt'S de dÚ·l:Ílo.

de curso UA infantaria. - Vid. SecI etfl.1'io d'es
cola mililu1' pl'l'punltoria.

dos de)e~:,dns do r.llPfe do corpo de s~lUde do
eXt'reilu: 11 lei ltilOCllncetieu qllantitalivol'ara
aJlIgllel de r.asa para ella. Av. 89,11 Março
1ti 8. AII~ilellS alllanuell:-es cllllc ..dt::u-se gra
~rill dil:aç:ill llléIlS.t! Je '208UOO. Circo 172,
21 M,llu 1~5l:l.
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TOS: do spu f'l,elleraJ c(lmllland<lole era um
alr"res do corp" dI' veleranos com a gra
lilicaçiio de 10g000 .que foi suspellsfl,
SUbsllluinrlo-se (I ;;ccrpscilno dI) soldu addi.
cinnld. Av. 2 Janeiro 1827. (Refleri. Cunho
Mut.Secrelul'io doge!lel·ul.) Mêiotlou-se que
exprcesse SU;lS f'lllcçó.,s official do at'cbivo
mililal'. Av. 17 Môio1Bf)2 (Dl·ar. 9000).

-:. da escola cenllal militaI'. 1)rcr. Reg. 2116,1
Março 1058, arl. 104, § 3: 106.

da escola dr' cirnr~ia elo Rio de Janf'iro e Bn
biil. L. 9 SelpllIl,rtl 11-2', <lflo 2.- Vid. Se
cretaria dus (uculdud, s de meclic:illa.

da esrola de IflPdirina elo Rio de J;lneiro e
13" hino L.l\ Outubro 1X3=2, nr!. x. Proj. R.·s.
15 Julho 18 ~;;.:Irl. 3·tli 36, 5'l H 6:L (andso)
Av. R...g.2\7, 16 lle7."1I.!1I·O '1850, arl. t
a (), - V1lJ. Secl'el aritL das ]/uculc1udes de
medic:nu.

da esrola mililflr. Dpcr. Fst. HO, 9 Marco
18',2, ;;rl. 9. Il .. ('r. Eslo hOl,. 1 M;treo '18h5,
art 9: 1).,('1'. R..g. 47G.:19 S..(. \li II r;, 11:H6,
ar!. 10,13,19, - Vid. Stcreturia dtL escolu
cenlrul.

da eccolfl mililar de i1Pl'licflç1io rio exer('ilo.
Df'cr. ReI!. 153G, 23 J:tneiro 1855, "1'1. U,
Sh: 26,35, &O. Sui>st. J) Cl'. H 'rs. 111G, 1
Março 1858, art. 105, § 4: 10G.

da esco1o mililar prf'pnra 01 ia pm Pt, Pedro rlo
Sul. - ido D'·Cl·. Ref{. 953,5 Ahril 1852,
ar!. 4. 6, § 2: 7, DI'cl'. Heg, 2116,1 Muço
1858,~arl. 171, § 3, 172.

de f'staclo, - Vid. GOlfr'n(ld01·. Av. H Ahril
1812. Junlap"Ot'isUTiu 2 Opcr. 5 J IJ Ilho 182 t
J uI/ta de (uzendc:. Prov. ta 20 Ago._ln 18:H.
Presidlilllt's. Av. 11 0 2h NOlelllbt,o 1831.
Decr. 6n2, 27 A~oslo 18lt9. Decr. Re~. 399,
21 Ot'zt'mhro 18hh, ClrL.149, 150. 209, 210.
Empr·egados. v, 2 7 Selemuro 1há!). Seu"
officiaes viodos deLisboa que veocimenlll con-
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tinllflriio a perceber. Decr. 25 l;lrço 1808
(roU. Nab.). P,..las secretarias rl'e~ladll re'l
pectivas se rnand,)u qne o conselho suprem!)
milllar pl'opuzesse providencias e qllaes que
j,J1gfls,e necf'ssnrias. Av. 1 AbriI1~08. § 2.
DiHria a soldado qlJe estava ás ordens de
uma. Av. 10 ,7 Abril 1810 (Coll,l\'ab.). An
c1:lr d'l Sllil'i ordpnancas a cav:dJo. - Vid.
O~'dt'nal1clJs, Porl. 7 Abril 1810, etc. A uma
se ntan;ioll avocar cerlos antos 0e CJlle
\'p1a. Av. 11 St'lembro 1 11 (Colt. Nab.).
Dirpcf ão de officios a Sf'crelal'ias d'estarlo
prp~idid'l POI' um só mini~lro dpve ser
separHdamente. Av. 25 i\l"i" 181!J. GOlerno
dislillrlo dpu-sc á provincia das Alfl~llas,

Ot'smemhrada da capilania de Pernambuco:
dá-SH rlt~ Indo c'1nla direclamp.ule pelas sp
crelarias d'psla,!o comp .. lentf's. Dt'cr. 12
Jan.'irll 1818 (folt. Nab.). Expeciição àe
passaporlp~ a ellas encarr...~ad:l.-Vid. Pas
Sllgl'ÚOS. Dl'cl'. 2. f)p1.elllbrn 1820. P.lssaflor
tI's. ilecl', 2 ~I"io 1836. Ilecr. 1~3 L iII{rll.
})uranle o ~ovt'rno prll\'isllrio linhflO cada
Ulll dos millislros o 1I1'c1nfll1c\1l de df'z mil
cruzados. Decl'. 1" 22 Abl'i1182.1 (Cuil. Nab.)
!\ol1,carrlO-se o nlinislro sel:relario d'estudo
d••s negocios do R.·ioo du Brasil, e elos es
tr all!!;t'iros, e da razl'nda. e os secrelrlrios
rl'E;ladll dfl ~11PI ...a e marinha e com qllt! nt
lri!luicõ~s. Oe<'l'. 2.· IlIsl. 2l t br·iI1811.0I'
denllll~~e ao Ihesonreiro UJór do tuesonro
qlle Plllre;':::ls:>e aos offidaes maiores r1ellas
qti li uI ias parn ,;nppri IlIel1[O de de-pezas mo
lllf'nlan"3S e sf'crf'las dando os re,pe<'livos
minislros con IiI d~l1a~e como. Decr. 20 30 Ja
neiro[ 2·t (CotL. Nab.). Seclelario d'eslado

interino nOflJClln o principe regt'nlo duranLe
ua f'~lHda em Minas Geraps. - Vicl. IJinis

/1'0 IlS,·cT/·/m·io. Dt'cl'. G Abril 182:!: Pllrl. 10
dilll (CoU. Nab.). Porto 12 dilO (lnd. Alb.
Sl'crl'la1'l0). F, rilo e comI) encarl't'~adlls do
expediente durilnte ii ving:elD do imperador
a S. Paulo. DI'cr. 13 Agoslo 182:!. Orde·
nou- r, 'Iue as relaçÕf' de' suas despf'zas
reuwllidas ao IhpslIllro fLlS f'm acompanha
dfls dos re~p"clivlIs dllclllDenLos. Purl. 3a ,

2Maio1t>23 (Col/.Nab.). Ordeollll-se inror
IDf\ÇftO p qual dos magislrados a. re peilo de
ordeusexpeditla pelas secretarias de estado
pal'a summarios ou devas,as contra suspei
los á causa da indepeodencia. Purt. 2a , 22
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Julho 1823 (Colt. cit.). Da re~ponsahilid~de

dllS secretarias d'eslado conhece I"Xclllsivn
mente o sen~do. Consl. art. 47, ~ 2: L. 15
Oolol>r018~7. Cad. Crim. art. 308, § 1;
Con. Pr. art. 32lJ. !leg. 120, 31 Jtlneiro
18lJ2, al'I. 200. § 1. Delerminoo-se haver
diD'prcnles, designando a lei os negocias
pt'rLenceDtes a cada orna, e seu nomero,
reunindo-as ou separ:JDdo-as como mais
con vier. Const. art. 131. Exigia-se do go
verno do Espirita Santo extracto da cor
respondencia havidil com as diversas secre
tarias d'estado desde 26 Fevereiro 1821,
Pl,rt. 30 Junho 1825 (Cal!. Nab.). Os offi
cios, representações e informações a ellas di
rigida devem ser escrilJtos pelos proprins em
pregados sn]vo lendo secretllrios.- Vid. Em
pregados. Porl. 6 Agoslo 1ti25. Crearão-se
para cada orna 4 correios a cavallo e com
que vencimenlos. Decr. 28 Novembro 1tl25
(CoU. Nab.).- Vid. L. 24 Oulubro 1832,
art. 32, in{ra. Entrega de officios a ellas
como (aria o correio. - Vid. Correio. Porl.
6 Março 1828. Sobre reclamações de prezas.
Vid. COlllmissão 11lixto. Porl. 18 Junho 1828,
elc. Que allribuição a ellas passárão pela ex
tincção do desellllJargo do paço e mesa da
consciencia. L. 22 Setembru 1828, art. 2, §
11. Remunenlções de seos serviços nno estão
rt'!!uladas pllr lei. ne:,. 3R 6 Outubro 1828
(Coll./Vab.). fez-se dl:,posiçãu das de!'pe7.Hs
pt'rlencent··s a ell<ls.lJecr. III'l. 23 J'"ll'iro
182H, UI 1.21,. C(IIllU relllt'llerião o, correios
rcqut=rilllclllo:, de flHrt(·,; flS sr'crelnl'ias de
t:'~ladll.Vid. Presidf'llles. Dt'cr. n"g. 5 Me.rço
j 8:2 , arl. 7ti, ele. EXallle cOllllllellpu-se dos

11lros do rl'!~islr() dils Ipi", decrl"'lus, consul
tas, e mais lIiplo'llél.~ das sf'cre,larias e lri
LllnHes para se exlrahirplD as clllJias pre
ci,as. AV. 2/) Moi rço 11>29 (Coli. 1\ ali )
M"PIH1S e qllae" nella existelll..s se manrJ.. ..
litllllf!,raplHlr na re,p"cliva (,llicilla e disl'l
hUlr pelas províncias. Res. '14 JunlJo 1b30.
aI t. 2. llllpo~tos J"lri'lO consl'l'vados sobre
elObarc11ções perlencenles ás secrt'laria.
onde reC"'ICLD passaportes. - Vid. Mesa de
dl'sptlcho. L. 10 Setembro 1830, art. 5. Fil
zew ti puhllcação da' leis e sua rli,lriilniçflO
e comll. - Vid. Leis -P,·esidmtcs. L. .& Ue
zeu,brn 1830. arl. 3. L. 7 dito art. 5. 01'
deuauos de ~eus oUiciaes maiores exceptuado
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o da fazf'nda fixárão-se, cessando a grati
ficação do da jusliça e dando-se destino aos
emolnmenlos. Res. 25 Olllubl'O 1831, arts.
:I, :!, 3, derogada pela Res. A" 25 Agosto
1832. Ordenou-se q ue o serviço das 6 secre
tarias fosse (eilo por 12 correios. L. 2h Ou
tubro 1832, art. 32.- Vid. Res. 377, 28
Junho 1854, 'in{ra. Empregados das repar
tições subordinadas aos ministros e secre
tarias d'estado podião e como ser dispen
sado do serviço da fl;oarda nacional. - Vid.
Gnarda naciollal. Res. 25 Ootub,'o 1832,
art. 25. Lei 602, '\9 Setembro 1850, art.
18, 19. Minisll'os e secreta rios d'estado não
são obrigados a apresenlar atlestação para
receberem vencimenlos. Oe'cr. 2 Março 181\3
art. un. § 2: nem os oUiciaes maiores del
las, § 22. Necessidade de occopar em ron
das da guarda nacional seus empregados,
etc. Av. 12 Jonbo :1833. Commissào para
formular regimento a todas. Decr. 12Julho
1833. A seus correios augmentou-seaquan.
tia de 1.0.Lb000 mensaes, L. 106, 11 Oulu
bro 18:~7, art. 20. Suas obrigações para
impressão e remes::oa das leis decretos e de
cisões. - Vir!. Pn:sidentes. Decr. Reg. 1° 1
Janeiro 1838, art. 10, 16 a ~O. Seos nfficiaes
cunferiráó e como as cópias que se remel
terem no tlrciJivo pllblicu. Decr. Reg. ~o, 2
Jilll iro 18:38, art. 7, 8: certidões para ellas
pf:!dfllas do dilo archivo serão gratuilas,
arl 1 'l. Foi o ~overllO a1Jtorisado p,ua dar
lhes nOVH organis~ç~o. L. liO, 20 Uutubro
1!'l38, a I't. 32. Avisos rlas d iVl'rsas spcreta
ria:, como sei ãõ escri plurados na insppcção
w'ral das ohr~s pllhlicas nfl côrle. - Vid.
Obras. Reg. á1"J2Milrço 1840. arl.lJ, §2L
Illlp"essiill na lYP"gl'aphia ouciflDal de actos
pilrH ellas rl·rneltidos. net{o em Av. 215,
~O Abril 18J.0, al'I. 5, § 2, 7; 56. S 5.
Mandou-se n:'lo rxpcular iI reforma aulorisa·
da, sem prévia ilpprovnçiio d,1 assembléa
geral, Ilem as apnsen!Hdol'ias conr.t'didas
anlerillrJllt'nle á dtl,a aot(lrisacãn. L. 10(j,26
Miliu 1IHO, ilrl. :22. Auturiso;l-sP. o governo
IHtr" marrar os eml.}ulIll\nl"s nel\as cohra
I'pis. L. 2ll;~, 30 Novemhro 1~lJ I. art. 33.
Qlle l'ullcçóessfltisfarão para o pl'ores!'o con'
lencioso adnlinislralivo jlt'rallle o conselho
d'eslfldo.Heg.l:l1,,5F,·vereil'o 181,2, ilrl.)\3
lJ5. - \'id. Secretario do conselho d'/stado
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supra. Declarou-se qne o Decr. 1á2, 12
Março 1842, sobre férias er'a aprlicaveJ ás
thesonrarias. 01't1. 5Abr'iI18!l3, (Junt. 10.&)
Cumprirâ suas ordens sobre obras publica
na côrle a respeclivil inspecção e como
Dflcr. 302, :2 Jl1nboI81.;3, flI't. 5. S 1, 19
20. Prorogou-se pür mais 6 mcze~ a facul
dade para sua refurma e como. L. 317, 21
Outubro 1843, art. á4. Excitou-se sohre
passaporles a obserVallCi:l do Decr. 2 Mnio
18:16. Av.H Abril 1845 (Jorn, 101). eus
officiaes maiores que emoltllllenlos flciÍrão
percnhendo, L. 369, 18 Selembro 181,5,
art. 39. Pilraexecoçiiodosart. '13, U. Decr.
632, 27 Agoslo 1~49, sobre joias, novos di
reitos, emolumenlo e sellos cllDraveis por
conta dos 'erretari;;s IJecl'. 673. 15 Junbo
1850. Ord. 240.16 Dezf'mbro 1850. Av. 16
Março 1tl51 (1Jim·. 655). Como serião es
cripturados nas lhesourarias os emolumen
tos nellHs recebidos pertencentes ás secre
tarias d'estado. Ord.208,18 Novembro 1850
Correspondencia dos tribunaes do com
mercio com as secretarias d'estado será
assignada pplos respectivos presid en teso
Decr. 738,25 Novembro 1850, art. 31, § A.
Dos trabalhos da ofllcina lithographica e
não reservados se remet terão a cada uma
dellas doI.! exemplares. Av. 161, 11 Juluo
1.85~: \l/~IO ntllu-se o ordf'nado de eus
CorreIos com :wogOOO. Re·. 737, 2g Jllnllo
1854. Compelencia de seus officiaes maiores
paro concessão de pnssap"l'les. Decr. 1531,
10 Janeil'o 1855, art. 12. A sellS el1lpre
g:adfls I'ecflnueceu-se direito a emolumentos
até á data ria rf"rcepçflO dus novos lencimen
tos. Av. 15 Milrço 1H59 (Jom. 81).

SECRETARIAS-SECRETARIOS d'estado elos ne
gocios eslran~eiros: OllleOU-SH ITllnl lro
para a sp.crelH ria dos negocios estril ngei rus
e da gnert'a.-Vid. AI'. 14 Março 1808. 0

meflu-se Seu ~lIarda-Jivl'os com ordenado e
qual. Decr. 3 Uutllbro 1808 (Coil. Nab.).
Sohre n dil'ecç~lo que as parles deviãu dar aus
requerimentos que fizerem ao governo, em
tudo o ca o assignadflS paI' eJl;~s ou . eu~ pro
curadores, Av. 27 Ahril 11'111 (8. Cam.
Ext. 1). rrivilef!i" exclusivo da gnzela e pe
ri"dico~ puhlll:adus na côrte cunCl'didn aos
seus officiaes. Av. 4 Agusto 1815 (Cul!.
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Nab.). Desconlos a officiaes de patente p:.ra
pagamento deseusemolumentos. Decr. Tl.b.
29 Agosto 1.815.- Vid. Desconto. Decr. 1:2
Ahril 1821, ele. FoI separada da rlo Reino
(Imperi(,). - Vid. Regulamentos. Decr. '13
Novemhro 1823: e da do guerra. Porl. 12.JII
nuo 182/1 (Colt. Nab.). Seus emnluLDenlos
i~lIalmeote. Porl. 1", 25 Setembro ltl2á
(CoU. cit.). Sobre cessão a ella feita pelo!!
olliciaes da da guerra, dos rendimentus du
Dim'io Flumillense. - Vid. Diario. Port. 18
Outubro 18211. Ao seu official-maÍor LDan·
dou-se entregar quantiíls de propinas e olfer
tas por occasião de celehração de tratlldo
com a França. Decr. 1°, 2°, 5 Junho 1826
( CoU. Nab.). Idem peja da convenção com
lnglaterra sobre commerclo de escravo».
Decr. 2,19 Maio 1827 (Col/. Nab.).Remessa
de precotorias e actos judiciaes Jara reino
estrangeiro ordenoo-se fosse feIta e como
por intermedio da secretaria. - Vicio
Citação. Av. 2°,12 Maio 1827. A seu offi
cial-maior mandou-se entrel{ar quantia
para objecto de serviço nacional, não d<J
darado. Decr. 30 Maio 1827 (Col!. Nab.).
Ordenado de seu official·maior e destino
aos emolumentos determinou-se. Res. 25
Outubro 1831, art. 1 a 3, derogado pela
Res. 25 Agosto 1832. Seus officiaes que se
recoluesselO de com missões diplomaticas ou
consulares em que dia cOLDPçarião a perceber
vencill1enlos. Oecr. n. 8 Abril 1841. Deu-s6
quota p'lra mais 2 addidns ã secretaria. L.
2á3. 30Novembro 1841. art. .&, S1. De seu
archivo se m;;ndou 00 Instiluto Historico
Geo~raplJico ~atHlogo de manuscriptos
intf'ressanlcs e p\lril que fim. Av. 29 Ap;ollto
181,2 (Jorn. 235). Seu official-maior preside
110 eXilll1e para consul do Imperio. Decr.
Rl'g. 520,11 Junho 1tlá7, art.7: ppla sua
secretaria se expedem suas carlas patenles de
nomeaçiio, arL. 13: em que casos sobre ella
sJcaráõ os consules, art. 163. Sobre com
l1Iunicaçãn II eJla do obito de estrangeiro
sem conslIl no paiz, excitou-se a execução
d .. It...~. 27 Junho 181,5. Cil'c. 22 Oezembro
18!J7 Goz. Off. 197, I'. 2). Alugar casa para
srHl eslabt'll'\l'ilOento foi autorisado. L. 655,
15 Junho 1850, art. 11. S 9. Omcios jor
naes e outros papeis dirigidos ao ministro
e receuiJos na alfand.:ga envião-se ao offi-
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cial-IDfli(n. Ord. 171, 17 Outubro 1850. Av.
!:) Agosto 1S50 (Dia,.. 8771). Emprl'gadns di
plomaticas aclmiLtidos a serviço nH sp-crrta
~ia q'le vencimentos I ercer rrão : ümldmPDte
osconsllles. L. 6111, 22A~o~I01851, llrt. 7.
10. Maços offici~es p<lr~ Ipgações estrangeiras
drvem ser pelai aHnnde~a ren'leLlidos imme
diatam1en'\e sem sprl'm libertos ao offieial-.
mai(lr d~ secreLaria d'estado. Ord.8Ô, 23
Março- 1852. Aulori~Oll-se sua rt'forma e
clImn. R'es. 781, 10 Sf'Lembro 18õa. llrt. 1,
elTp.cluada por Decr. ne~. 2358, 19 Ff'vc
reiro 1859. - Vicl. Infli. Embllrcaçõl's 11lp.r
call1es. PorL. 18 ~oven,bro 182:2. R,:çnla
1';1'11 los de S('Cl·l'tllria. Decr. Reg. 135, 26
AFevereiro 18lt2, etc.

SECRETARIAS.-SEr.RETAmos d'estllrlo dos ne
!!lucia!' da fal.roda:- Vid. rllf"ncil'gflS. Plld.
,2"; 28 Maio 18:2lt. Rl'glll.lImelltos de .~lc/'(itlll·iIlS.

Decr. PI. 36S. H) AI'riI18lt1"elc.Pl'eútl,'nfes.
Cil'(~. 8 JaDPiro 1tHi:2. N.• mruu se ministro
para as re('l~rtiçõ.·s dos nc~o('i(ls do conLi
Denle e erllrio. AI'. 1lt Março 1808. Aos ~e IS

eliJprcglfdos cOl1cedt'\I-~e II sare 1II fardascnmo
as dus das ou Lras. Decr. 56, 2/, Novem hro
1840. Sobre emolumentos dé Jicenca, - Vid.
Av. 10 Junho 1844 (Jom. 170):Nella se
mandou ficassem os originllPs das cópias
das listãs dos assi~nanLes da G"zeta Oflicial.
Av. 22 Agoslo 1846. (Gaz. OfT. 2, V. 1),
Communicação para arrecadação de em 0

}amento-s de titnlos de nomeação e sua
remessa por saqups ordenou-se fus-sem rei tos
POI' afficio do ofllcial maior' da ser.l'etaria.
Cil'c. 8 Abril 1850 (Dim·. 8389). Slla
o,rgaaisação harmonisou-se em relação
Com a reforma dn lhesouro e re~l1lol1-se.

Decr. 73ti, 20 Novembro 1&50, art. 12, 1ú,
15, 19,86. Como SR devem arrecadar os
seus emolumentos que fuzem parte da re
ceita g;eral. Ord. 218. 29 Novemhro L850.
Não s~ devem comprir' decretos ou nOllled
~ãN de el.nprp./!ados setn p;,gdmp.ulo dos emo
lumentos, direilos, e sello qlle pertencião
a.secrelaria, co o t'o l'lne D.,cr. ô~2, '27 AK'lslo
181,9, art, 13, U. Oi~cr. ôn, 1;; ,Junho
18áO.0I"1. 2'10, 16 I)PMmbrll 1~õO. Av.
14 J.\!I,lrço 1851 (Dia/'. 8(55). M;lIlincon-se
a tabella dos ~ellS emolllrneutos. Ord. 1.18,
22 Março 1851. Lug-al' de 2° offici<ll uelle
pjio é ela mesma cbsse 111~ o de secretario

de inspecção de sande e por isso senrlo
oomeildo pal'a e~Le pa~a os re~r·'c.tivos direi
tos. Av. 25 SeLernhl'o 11')51 (Diar. 88tá).
P"I' f'lIa se pa"saõáõ e COIlJO os tilull's de
11 rrenda Jll00 lo dt~ lelTenos da fa b,.ica de
polvora da E,Lr'fIlla. Ord. 269, 6 Dt'7.pmbro
1852. art. Ô. Creou-se n lu~ar de chefe na
~e"eã!) d'e cI,ntabilidade l\nn~Xa á sl'cl'elal'ia,
De~r.1876, 31 J~Drir() 1H57. Av. Rt'~. 151.
22 Abril1~57, arl. 25. A ella commuoicará
a da gtlprra a pa!'silgp.m de prnças para o
aS1'lo c/'invalidos, anm de pruvic!encillr
s"bre o 51'111 pa~amcnLo. Av. 1~ Julun 1858
(./111'11. 259'. 'rel'i} r"'lwlallleoto. Decr. Reg.
2:~lt3, 29 Janeiru 1859.

SECRETARIAS -SECnETARTOS d'esladn dos ne
~(Icios da guerr~ :-Vi d. .rlr.~enal ,[e7}lllrillhll,

Orll 11, Outuhro 1H08. Govcmado'·. Av. 1L
Marco 1>411, ll/fendl'rlda rle obrlls.. Porl. 8
AI?: ..~lo 18 t l. Comel/IO Sltfil·I'1/W. Prov. 2 Maio
1820, A1'sel111l do /1.'l;'1"Cito, Provo 29 Outuhro
1821, el.c. PlIrL. 2:; Jaueiro 1827, elc. Ar
s!'l1l/l de glwTa. Av, 28 D,'zt'rubro 18'r!,.
Av. 27 .Janf'il·o 1~115. Av. h Març/) 18{'5.
Av. e C.irc. 8 OULubro 11:1'1 9. J,mtu dI! (tl
untla dos Q1·SI'llW'S. R1'5. H\ Marco 1830.
p.,rl. 1 M liu 11'131. P1·,'sitlel1lp.5. Cire. 27
Selt'mhro 1831. f v. 2ô Agoslo 1\8'l'~, etc.
Av, 21 D~z ... mL,ro 18ld. Circo 10 Fevereiro
1KLJ7. Circo 9 Dczembl'o 18~7. Cil'c. 16
Março 18ltS, etc. Cil·c. 29 Julho 1S'.8.
Clre. 30 Novembro 18lt8. Circo 12 Molio
1&~g. Av. 6 Outubro 18'.9. Circo 8 Ou
tubro 18',9. Cirr.. 1'!2, 1H, e mais 2 Circo
31) Selembro 18;:>0. Cirp., 1 [;6, 15 Março
18.11. Circo 6'., 26 Fevereiro 185:~. Com
mflndantes de provincias. Circo 10 Janeiro
1823. Nomeou-se mioi~lro dos Ilpgocios
da ~uerra e eslran~eiro . Vid. Av. 1ft Março
1808. Di1cla rarão-se pri va livas dI' lIe as
!icpncas 'lOS militares. AI'. 30 Janeiro
1811: NomeoIHe,eu~ual'd,l-livroscom 01'·

clellado d ... 2 '>0$000. Decr. 3 OuLubro 1808
(CoU. Nab.). Helt'ulou-se direcção que aS

parles det'erião dar aos requerimentos que
Jizesselll ao ~uverno, selldtl em todo o ca~O

assi~naJI)s pnr ellils ou seno procul'anores
e datados. Av, 27 Ahril 18L1 (B. Carn.
E,vlr. 1). Para al'recadaçól1s de emoluo1f~n

tos qlle lhe pertencião de lilul@ de nomea
ção Av. 24 Janeiro 1812 (Colt. Nab.). Pri-
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vilegio exclusivo da gazeta e pel'iorlicos pu
blicndos na côrle concedido aos ~eus niliciaes
Av. li A~(1"l') 1815 (Coll. Nab,). Emolu
mentos de . eu' officines fOI'50 arbi lrados.
Decr. 29 A~o.l." 1815: 24,29 Janeiro 1812:
1 Agosto 1821: 26 Ap;osto 1825 (Rppert.
Cunho L11 at., Emolumentos e Suppl. III.) A
eJ)íl rt'melle a do con 'e1ho snprem" militar
relações dos ernpre~:ldus que l',,(lan-m no
mez anlerior. Porto 2::; Maio 182li Repl'1·t.
Cun. Mato Secretll'ri.a do conselllO II l.) Man
dali-se levar 3 e[~il() e como a sp-parnção
della da doseslrangeiros. PurL. ~12 Junbo
182l~ (Coll. Nab.). Sllbre emo!urncnl.'ls. 
Vid. Conselho supremo. Provo 2 L Agosto
1824. elc. Di~lingl\ir5o-se. Porl. 1" 25 Se
tembro IBM (CoU. /lob.). Sobre Sp.s fio por
seus officiaes do rendimenlo dG Diu]'. Flu
minense ao da dos e lrangeiros. - Vi,l.
Dir,I1·io, Porto 18 OUlubro 182h, 'oblc pJS
I!aporl~s. - rido Illilitcll·. Porl. 31 ,\go~to

1825, O/Ticiaes 711ilit Ires cito em pnssrweiJ'os.
Cir'c. 7 Jan ,'ro t.J;;O ple. Passllportes. Decr.
2 lJezl'mbro 1820: 2 Maio 18::\G: Cod. PI'OC.
art. H1I, etc. A ella se fal'á COffilllnnica
ção e como dos reos presos pm forlalezas
pHra alimt'nlação. - Vit!o Alimentos. Porl.
2" 30 Selembro 1825. Sua corr'espoodencia
Cnm os cummandanles de armas. - Vid.
CU111tnandtlntes de p?'ol'lncias. POI'I. 8 No
vemuro 18:25, ptc. Fui dividida em tres t'e
partlções.- ido Rf'gulaml'lItos de ecretllritls.
Decr. 9 Selembro 1829 re v ()<r. Uect'.
9 Fevereiro 1:;30. Sua iogprencia no ml1
niriamento de viveres ao eXf'rcilo, f'xlincll)
o cOlllmi sari:ldo. lJecr. ln L. lI, NoveUl
bnll 182~), art..L Nella creOll-se I vro mes
tre para o" olIkiaes de linha. - Vid.
Liln·os. Decr. Inst. 27 ov lIlhro 1829, ele.
Est· uelt' Pt'ào-se os mappas flue dos cor
pos (lo exercilo a ella se devi~o enviar.
t:irc. 27 Setembro 1831. Ordenado de
seu uffi.:ial-lDaiol' e deslino aos emolu
mpnlos delenninou-se. !'teso 25 Olllubro
1K31, ad. 1 a;; d.'rogad'l. Res. 2.) A~ostn

1832. Soole sua mlld~nça para outro
Jocal. Porl.. 12 D<lzelllhrl! 183L (CoU. Nah.).
SWIS a.lriuuH;õt'S rdrtlivalflt'lllp ii <lc.,d ... mi:l
lllilll~r. ",,-Vld. Acadel/li,c dita. Dtll~r. ESI.22
O'llllbro 18:33, lII'l. 3, 13, iS. 10.) e di,p"
6,iÇÕtJ:l pU~.~eriure:l. 'uure a f"lIóccI da pol-
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vara Ja E,lrella.- Vid. Fabr'ica dita. Decr.
Rpf!:.11 ovembro 1833, art. 5, 7. RtJ~• .&6,
:!.Ij Março 'J 840, art. 5. Sohre rec.rntamento
par:a o e~ercito.- Viu. RecrulamenLo. Decr.
2 Novembro 1835. art. 2. I}ecr. Iost. 73, O
Abril 18.&1, art. 3. Na orgaoi!:ação do qua
dro dos o1ficiaes do exercito. - ~Jid. Olfi
ciaes militcwes. Reg. 22°, 9 Outubro 1838,
art. 8, 10. GUa?'danacional. Av. h Maio .841.
Cerlidão della com dala não excedente a
t> mezes declaraliva das mercês recebidas ou
não devem juntar os m.ilitares pedindo re
muneração rte s<ll'viço militflres. Decr.89, 31
Julbo 18á1, 1" Decl'. 632. 27 ~osto 18ã9,
art. 5, ti. Taes petições se dirigiráõ pela
secretaria: 6." Sua!: allribuições a respeito
de aprendizes menores do arsenalde guerra
Iosl. H J, neiro 1842. art. j, 8, 26, ano.
ao R!1S. 113, 3 Jalleil'o 18h2: e quanto á
pngadoria das tropas. Rpg. 119, 29 Janeiro
18112. al'L 3, h, 26. Sobre a contadoria
gt'ral degllf'rra. Decr, Regim. 210.3 Agosto
1842, al'l. 8. Decrl'lüs de refol'mas de praças
dn prd remellerá e cl)lOoao lhesotJro nacio
nal. Decr. Reg. 263,10 Janeiro 18.43, art.
1ô. Que informações 111e serão remettidas
ptllos cummaoddules de armas. Decr. Reg.
29:~, 8 Maio 18ll3. art. h, 5, 6. Por que ma
neira lhe darão os presi.denles con.tas da
pol vora recebiJla, vendida e despeodida,etc.
Circo 2;~a, 15 Março 184&. Decr. Iust. 375,
3 Agoslo 18&h, art. 1, 3, 15. Sua corres
pootiencia COlO os commissarios <pagadores.
Av. 21 Uezembro 18.&.& (Jom. s!cppl. 13 ).
Sua interftlre?cia 00 pa"amento das .despe
zas do "rsenal ele gllerra da CONe. IDecr.
lllstr. 45lt. 3 Julho 18.&6, 'Ílrt. 1, 3, lJ" S. Sua
ingerencia na escuia militar extioota. ;Decr.
Reg. h75, 29 Selembro 18116. art. 8. Com
municaeáõ aos pl'esidentes as declarações do
t!lesouro sobre soldo competente a officiaes
reformacjos e pal'a que fim. CircA6 Outu
bro 18M> (Gaz. Of!. 4á. V. 1).Prov. 26
Outubro 185ô (Jo1'n. 9.&). Remessa de
rela luriv sobre o estado dos estillbeieci
melllOS e repartições militares exigiQ-se dos
pr'esid ...ntes do! província. Circo 2~ Dezembro
1~H7 (GIlZ. Of!. 1 v. 3). Pl'Ovidenci~ para
saber tIne olficla[ do eXtll'cito eOlt'aVoll ou sa
uj.1 do porlo fI;l càrle, 2 Av. 1 Fevereiro
18!tS (Gw~. O/r 26, V. 3). Para participa-
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ção li ella pelos presidentes, dos officiaes que
fallecerem. Av. 30 Agoslo 1848 (Gor. Me1'c.
2;'8, S!tppl. ). Conf,'cciona e como o Illma
nak dos officiaes do exercito. Decr. 572, 9
Janeiro 1.849, art. 5. A ella devem os pre
siàelltp.s communicar a enlrada de qualquer
afficial em processo civil 011 mililar. Av. 26
Set';llJlbro 1850 (Dili?'. Kõ:2R). Circo 30 (Eto
(Diar. 8531). Repartições a ella sul>j ... itas
não devem dirixir-Ihe papel al~lIl1l C'OIll ra
paduras ou oulros vicioso Circo 30 ditll (Diar.
8531). Subre expe-liçfio de suas ord... ns pllra

, passagem de I,lliciaes elc. nos pilqllele5 de
vapor. Av. Insl. 1:JO, 29 OuluGro 1850.
3rt. 1.. A ellu de\em os presidentes comlnu
nicar as passagens nos paquelps de vapor
que concedf'rem a escravos de omciaes mili
lares. j\l'. 225, 7 Dezembro t 850. Nos map
ras relHçõeson informações qll:1ndo setralar
de official em licença, diligeflcia, com'uissão
ou destacamenlo deve declaral'-~e si p"r or
denado de secretaria etc. Ord.do dia n. 39,
21 Março 1851 (Diar. 86.)3), S"bre remessa
a ella dos livros de regislrü dos officiaes, ca·
deles ou inferiores para promoçiio. - Vid.
'Decr. Reg. 772, 31 Março 1851, ad. 15,
30: e dos relatorios das inspecções dos cor
pos, art. 34. Por avÍsos della se exigiráó
esclarecim~ntosdo ministrio d'estado, Lri
bunaes, procurador na corôa, presidenLes e
commandante de armas, pura a contadoria
geral de guerra. Decr. Reg. 778, 15 Abril
18ó1, art. 8, S10: aceile e pagamento das
letras depende de ordem da secretaria da
jl;ul'rra, art. á6 ; a ella se remeLle II la serie
dlls conhecimentos ou guia de generos,mu
niçóes, armamento e oulros artigos bcllicos,
art. 54; officiaes de secrelaria que pa~sarem

para a dita contadoria que vantagens go
zarião, art. 80 : extinguirão-se as duas s~c

ções da coo la hilidade secretaria, arl. 90.
Pedidos a ella de fardamenLo,armarl'\enlo e
equiparnenlo como serão feiLos. Circo 177,
4 Junho 185L A bua contadoria g4!flll se
mandou' furnecer carimbo para marcar
papel. Av. 29 Agosto 1851 (Diu?'. 879&).
Olliciaes quaes necessi Lão licença da secre
taria para residir lora dos limites .da
côrte. Av. 49, 9 Fevereiro 1852. Inspec
tor dai obras publicas como a ella deverá
remelter as folhas. Av. 1.3 Março 1852
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(Diar. 8959). OfUci:les d'estndo-maior
empregados como de engenheiros a ella re
melteráõ e corno relntOl'io das obras a seu
cargo. Circo 153. 19 Junho 185:2. A ella
serãJ remettidas as fés d' olncio de officiaes
do qnadro elUpre~ados nos corpos policiaes
ou á~ ordens de quae~qner :lUtoridades.
Circo 109.1 Julho 1852. A ellll sl'rá remeL
tid~ uma das vias dos ducumentos de de~

pez~s militares pda- lhp.sonrarias. Circo 30
Abril 1853 (Dial·. 130). Commandanle
d'ilrmas da côrle dfll'á palle á secreLaria para
resolvel' sobre aceilação de arti~os para
forllecimento dos corpos, contl'actadn pelo
Cl1nstllho adlllinisLralivo. Av. 1:29.28 Maio
1853, Soure f1 ollrino de fardamento de 1° e
2° uniforme de lIlusica dos corpos. Circo 20
JnnllO 1853, § ~ (Di(lr.19;~). Para remessa
a ellas de infllfll1ãções exi~idas e qu~es para
o relalorio da repartição. Circo 19;~, 20
A[Zosto 185~. lnspeclol'e de thesourarias
quanclo ce-sal' ou d'lminuir a dtl~pt'za de
vtrba do orçamento deveráõ InFlO parli
cipa -lo á secretaria. Circo 261, 2á N ovem
bro 1853. AeH a se remeLteráó relações no
minaes e como dos alulDnos das escolas
elpml'nlares dos corpos. Av. Circo Reg. 156,
17 Al!;oslo iS5!!, art. -11. Derão-se modelos
dns mappas e relações que devem ser en
viadas á Secrelaria com deslino ao quarLel
mestre geoenll. Circo Mod. lH8, 26 OuLubro
1854: Commandante d'ar mas da côrle de
via enviar-lhe menséllmeute rel:lções dos
recruLas apurados no mez aolelior. Av. 20°,
19 Janl'il'o 1.855. Dispensou-se o director do
llrsenal dll !!;llerra da côrte de remeLter-Ihe
os mapp'\s 'mensalls da enfermaria dos me
nores. Av 2-;°, 2:l .Janeil'o ltl55. Recom
mendaráõ as ordens sobre l·pquerimento da
officiaese praças que a eH a tive rem de suhir.
Circo íl, 19 Fevereiro 1855. Soure os di
reitos que uella devem mostrar pagos os
militares agracilldos em remnneração de ser
viço. Av. 108, 10 Abril 1855. Nomeações
de commandlls de brigada por elJa feItas só
podem ser alteradas com autorisação do go
verno. Av. 165,27 Junho lS55, Juizes de
d,ireiLo audit(,res de gnerra sem titulo pela
secrelaria que vencimentos Lerão. Av. Circo
176, 9 .J ulho 1855. Mandou-se glosar 05

vencimentos além de meio soldo aos officiae~
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com licença niio concedida pela secretaria.
Av. 228, 17 Agosto 1855. Sohre processo
dos consfllhos de inquirição de comporta
lllpnto dns officiaes do exercito. Decr. Reg.
·163'1.18Ag(\.~to18;5. art.H a 13: Circ.·
Re~. 285. 29 Setembro 1855. ido Aos oUi
ci:;es fóra de serviço por incap<lzes só se
.. hona etape por ordem da secretaria. Av.
238, 21 Agost.o 1855. Inspecções de sande
remetlidas á secretaria eriio acompanhadas
das fés de olúcio. Av. 393, 26 Dezembro
1855. A ella se remetterá extracto do li
vro de notas de infracções commettidAs por
alumnos official::s praças da ... 'cola de a ppli.
caçflo pal'a se enviarem aos corpos logo que
a elles ,.e recnlhão. Av. 8 Abril 1856 (Jorn.
102). Autori~ou-se indepflndeote de orde.o
deHa fornecimento de polvora á escola de
applicação, Av. 256,22 Julho 1856. COfIl
municar-se-lhe-ão as licenças que se conse
derem com declaração dos respectivos ven
cimentos. Circo 328, Outubro 1856:
Ser-lhe-hão remeltidos os processos dos
conselhos de guerra para se submellerem
ao conselho supremo militar. Decr. 1.830.
8 Outuhro 185(j, art. 3. Divida de fal'da
mento de exercicio findo depois de liquida
das e inscriptas. Av. 340, 17 Oulubro 1856.
Inspecções d.e praças se communicaráõ e
quando e como á secretaria. Circo 347, 28
Outubro 1856: Para o seo archivo passarão
os papeis da exliueta commi&são de promo
ções. Av.4 39. 31 Dezem bro 1856. Officiaes
dos corpos estucion9dos nas prlJvincias es
lando na côrlfl doenles são inspeccionados
mensalmente, salvo tendo tempo fixado POl'
avisoda secI'elaria. Av. 200, 8 Junho 1857.
A elJa se Ir'ansu iLliráõ e como as commu
nicações do ajudante general sobre paga
mentos examinadas pela contadoria de
guerra. Av. 250,27 Julho 1857. Sua inler
vençãn para promoçi:1() 00 exel'cito. - Vid.
Decr. 1950,29 Julho 1857, art. 8,12. A ella
se remelterá alé Maio relação nominal dos
empr'egadns que percebem gratific<lçôes com
declaração do ordenadn. Circo 391, 29 Ou
tubro 1857. Por ella se remetlcráô aos pre
sidentes as ordens do dia do ajudante gene
ral e para que. Circo 4·, 8 .laneiro 1858.
QUllndo as praças das colonias milil:tres fi
na,liSllrem tempo os pllesjd~ntes ~evem e

IV

como propôr á s creta ria as baixas. Circo
29a 30 Janeiro 1.858. A ella deverão os pre
sidentescommuoicar a falta de pllsvaccinico
para er remeUido. Circo 187,9JIlnhn 1858.
Exigio e para que fim remessa de guias de
pa~ameoto de soldos das pr'aças de pret re
formadas addidas ou incorporadas ao asylo
de invalidos. Av. 1:1 Julho 1858 (Jom. 259) .
Sem licença sua não puderáõ os officiaes do
exercito retirar-se do acampamento ou lo
calidade em que estiver seu corpo para f6ra
da provincia. Av. 19 Julho 1858 (Jorn.
260). Nella se lavrad e como (I juramento
dos officiaes generaes. Av. 252, 27 Agosto
1858. Cirnrgião em serviço na fabrica da
polvora não deve vir á côrle sem licença da
secretaria. Av. 7 Março 1859 (Jorn. 80).

SBCRETARIAS-SECRETARIOS d'eslado dos ne
gocios do Iml~erio: compra de edificio para
seu estabelecimento. Dt:cr. 28 A~oslo 182-ü,
Hnn. Port. 2', 15 Dezembro 182h (CoU.
Nab.). Seus regulamentos. - Vid. Rpgula
rnentos de secretarias. L. Const. Porl. 23
Agosto 1821. eLc. Decr. 13 Novembro 1823:
Decr. 256, 30 Novembro 1842, etc. -Vid.
JU"dim Bolannico. Decr. 22 Fevereiro 1822:
Despezas P01·t. Circo 2h JaneÍf'o 1834: Re
gisto: L. !J Dezembro 1&30, art. ii, etc.
Junta do c01mne'·cio. L. 40, 3 Outubro 182!J,
art. 3, S 1 : j"chivo publico, Decr. Reg. 2-,
2 Janeiro 1838: Decr. 47. 25 Abril 1840:
Presidentes. Decr. 252, 28 Novembro 18ll2:
Circ.h De1.eml>ro 18{j!l: Circo 2ha• 27 Janeiro
1853. A eUa se mandou dirigir a Clll'l'eSpOn
dencia relativa ás escolas de ensino mlltuo.
Circo 7 Fe\'ereiro 1828. A ella se remettem
aulhenticas de cleicão de seD3dores e como.
- Vid. Eleições. Ins·1. 26 Março 1.82á, cap. 5,
§9, cap. 8, S Õ, 7, elc. L. 387,19
Agoslo 18A6, al·1. 91. Foi-lbe attribuido o
expediente dos correios de mal' e terru.
Vid. Cm·reios. Decr. lnsl. 14 Maio 1829,
art. 1il. Suspensào de seu officiaI-maior por
derespeitu ao ministro. Porto 2a 13 A.bril
1831 (CoU. Nab.). Ordenado de ieu offi
ei,ll maior e destino aos emolumento:,. Res.
25 Outubro 1831, art. 1 a 3. derog..du pela
Res. 25 Outubro 1ti32. Demissão de ofliciaI
maior por aceilar sem licença emprego pu
blico em Portugal. Decr. 9 Dezembro 1831.
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Por ella se entre~aráõ quantias para faclnra
e reparo de estradas e pon tes de barcas de
passa~em. - Vid. BmTcira~. Re{l.. 17 Maio
1833, arL 11. 12. Allribuições de seu ofli
cial maior a respeito das distribuições etc.
das col\eções de leis. Decr. Reg. i ° 1 J 3

neiro 1838, flrt. 25. 28: (Decl'. 252, 28
Novembro 1842). E nas concessões de
pennas de agua dos aqueductos publicos
na côrte. Reg. 39, 15 ,Janeiro 184.0, art. 5,
7. Seus avisos na inspecção das ohras pu
blicas na côrte etc. - Vid. Ob,'os. Reg. lJá,
12 Março 18/t0, art. á, § 21. Decr. 302,
2 Junho 18/t3, al't. 5. § 19,20: 9 § 2: Av.
13 Março 1852 (Dia,.. 8959). Cellidões della
declarativas de mercês recebidas ou não, são
necessarias nas oetições para remuneração
de serviços militares. Decr. 89, 31 .Tulho
18ll1, § L J ola ao seu official-maior cessou,
continuando na secretaria a cobrança dos
emolument.os pelos diplomas das ordens
honorificas. L. 2á3, 30 Novembro 18ú1,
art. 37. Por ella se expedem as ordens para
as passagens ~raluitas nos paquetes de va
por ela companhia brasilpira. Decr. Inst.
186, 20 Junho 1842, art. 1. Como serião
a ella remeuidas as lista:, de eleições das
Inst. 1, Março 184.2. Circo 6 Julho 18á2
(Jom. 201). Para remessa de papeis ao ar
chivo pcblico nella estabelecido 2 Circo 9
Março IBM (J01'11. 71). Emolumentos com
petentes a seu official-maior fixárào-se. L.
269,18 Selembro 184.5, art. 39. Snas atlri
huições em reIlção á. aula do commercio.
Decr. Reg. 4.56, 6 Julho 18úo, art. 3! 5, 6,
26. E quanto ao instituto vaccinico. Decr.
R g. ú6á, 17 A~oslo18ltô, art. 10, § 2. Des
pelas do exppdipnle passaráõ a ser feilas
pela caixa dos emolumentos neIla arrecada
dos. L. 51lJ, 28 Outubro 1868, art. 2, §1.3:
A ella devet'ão st:r directamente enviado os
officios dos secreta rios de collegios com au
thenticéls .daeleição de senadores ali depu
tados. Decl'. 632, 27 A~osto 18lc9, art. 2,
S 4: e os dos di rectores das faculdades de di
reito e medicina e oe Olllras quaesqu'er cor
poraçóes e autoridacies, art. 2, § 6. Despeza
com ella autol'isou-se. Decr. 715, 20 Ou
tubro J850. Decr. 876,27 Novembro 1851.
Decr. 1389, 3 Maio 185.4. Sobre liquidação
oe contas do theatro de S. Pedro na côrle.

Porto 2211, 7 De'lembro 1850. Que commu
nicaç50 lhe furào os juizes de direito em

• correição a respeito dp. hospitaes. Decr. Reg.
83A, 2 Outubro 1851. art. lJ5, § 2. Suas
attribuições em relação â conservacão
das rnobilias dos palacios presidencia·es.
Circo 1ll1l

, 19 Janeiro 1853, § 1. 4.. Passa
portes dos paquetes a vapor são assignados
por seu oflicial maior. Ord. 12á. 1 Julho
185á. Autori ou-se sna reforma. Res. 781,
10 Splemhl'o 185á, art. 1. Sobre cemiterios
na côrte. Decr. Reg. 1557, 17 Fevereiro
1855, art. 36. Sobre abertura da rua do Cano
na cõrte. Decr. Reg. 1563, 24. Fevereiro
1855. art. ll. Teve novo regulamento. Decr.
Reg. 2~63, 5 Março 1859.

SECRETARIAS - SECRETARTOS d'estado dos
negocios da justiça: - Vid. Mesa do des
embu"go. Res. 26 Fevereiro 1812. Regula
mentos de sec1'eta1·ia. L. Cont. Porto 23
Agosto 1821, etc. Av. Tab. 15 Março 1830
etc. Juiz do c,·ime. Porl. 9 Setembro 1824.:
Casa da supplicação.Av.1° 16 Agosto 1828,
elc. Gamaras. Av. 2° 20 Maio 1829. P"esi
dentes. Circo 23 Ahril 183á, etc. Circo 1.2
Junho 1I:l37: Circ.17 Agosto 18112, etc. Circo
fá Maio 18á5 etc. Decr. 655, 28 Novembro
18.&9, art. 7: Papeis que por ella subissem á
presença imperial como serião sobrescripta
dos. Port. ~n 29 Março 1825 (CoU. Nab.).
Commuoicaçào dos réos presos em fortale
zas para sel'em soccorridos com alimentos,
Porto 2" 30 Setembro 1825. A cada um dos
sens correios se mandou a bonar quantia para
arreio~. Av. 2°9 Setembro 1829 (GoU.Nab.).
Para elJa passárãlJ o grande e pequeno sello;
e seu minislro licou sendo o chanceller
mór. L. lc Dezp.mbro 1830, art. 5: e tambem
o IivrCl do registod as leis, art. H. Reparos
em casa para seu eslabelecimento. Av. 10
Fevereiro 1831 (CoU. Nab.). Ordeuado de
seu oflicial maior e destino aos emolumen
tos determinou-se. Res. 25 Outubro 1831,
art. 1 a 3, derogado pela Res. 25 Agosto
1.832. Sobre communicação a ella das pes
soasqueseretirassem por mar. Av.3°, 12 De·
zembro 1831 (Goll. Nab.). Livro paraobjec
tos de sna adrninistracão se mandon abrir
e como escripturado. ·Av. 1.0 Julho 1833
(Go?'. Olf. 15). Sobre conta dos feitos crimes
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remeltidos ás relações pelos JUIzes de 1.'
instancia e supremo tribunal de justiça. -
Vid. Reg. 19° Ú. Setembro 1838, art. 3. Conta
darião os presidentes das nomeações que fi
zes~em e quaes conforme a L. 3 Dezembro
18á1. Decr, 122,2 Fevenáro18á2. art. 10.
Communicação de sentenças passadas e fu
turas de revista crime do supremo lribunal.
Av. 24 J:lOeil'o 18.45 (Jorn. Stlppl. 51).
Sobre declarações para pagamento de
direitos e sell o das cartas de magistrados,
vigarios e mais empregados ecclesías
licos. I\V. 27 Selembro 18/,9. (Dia,'.
8216). Seu olDcial maior etc. que obri
!!;ações etc. tom a respE:ito do expedienle
etc. oas nomeações e remoções dos juizes
de direilo. Decr. 687, 26 Julho 1850,
arl. 1, § 2: 5, § .4: 10. 11, 21, 2á.
Que emolumentos neHa se cobraráõ das
patentes dos officiaes da guarda nacional.
L. 602, 19 Selembro 1850. art. 57. Nella
se enlregarão os processos feitos pelos
auditores de marinha sobre trafico de afri
canos e para que fim. Decr. 708, 14 Ou
tubro 1B50, art. 21.. Decr. 731, 14 Novem
bro 1850, :trl.1. 2, 3, á. Sobre reforma e
demissão dos officiaes da guarda nacional.
Decr. 722, 25 Oulubro 1850, art. 86. Como
se farão pelas secretarias as communica
ções de nomeações licenças pagameulos e
outras da mesma natureza. Av. 31 Maio
1851 (Diar. 8711). Como intervirá na
substituição dos serventuarios de olicios
de justiça, e outros empre!!;ados deHa tem·
porariamenle impedidos. Decr. 817, 30
Agosto 1851, art. '10, § 2: 13. Creditos sup
plemenlares concedidos. Decr. 1374,1375,
22.1380, 1381, 1383, ~6 Abril 1500. 23
De7.embro 185á, 1698. 26 Dezembro 1855.
Autorisoll-se sua refflrma. nes. 781, 10 Se
tembro 185'&, art. 1. Como processará as
petições de graça nos casos de pena capital
e as amnistias. perdões e commulações.
Decr. 1458. 14 Oulubro 185,&, art. 1, 2. Re
messa a ella dos mappas mensaes cios lra·
balhos dos promotores publicos.Circ. 6 No
vembro i8M (Rei. J ust. 1.855, pago 1:~0).

Relações e como organisadas dos mesmos
promotores. Circo 17 Noyembro 1854 (Rel.

o t pago cit.). Observações sobre o formulario
dos processos cri~e ordenou-se que a ella

enviassem e como os JUizes de direito. Av.
formo 23 Março 1855 (Jm·n. 85). Que attri
buições tem a respeito do serviço da extinção
dos incencliossuacôrte. Decr. Re~. 1775, 2
Julho 1856,art. 9. Elfectnoll-se sna reform'l.
Decr. Reg. 2350, 5 Fevereiro 1859. Emo
lumenlos dos tilulos de seus empregados
mandou-se arrecariar como renda do Estado.
Av. 28 Fevereiro 1859 (Jom. 6!a).

SECnETARIAS - SECRETARIOS d'estado dos
negocios da mariuha : - Vid. ÂI·mata. Ord.
11 Outubro 1810. etc. Porto 17 Dezembro
1823. etc. Porto 9 Março 1825, etc. Res.
28 Junho 1833, etc. Circo 11 Setembro
183á, etc. Av. 22 Novembro 183á: Circo
15 Novembro 1841: Av. 18 Novembro
18.42; Av. 1. Setembro 18,& 7 : Av. 6 Marco
18/'9: Arsenal deman'nha. Av. 98. 21 Agosto
1838. Av. 106. 15 Outubro 1.838: 112,113,
26 Outubro 1838: 6 Dezembro 1839: Av. 6
Outubro 18á1: Av. 18 Novembro 18.42. Re
gulamentos de secretaria. Decr. PI. í6, 26
Maio 18á1., ele. Intendencia demal·inha. Av.
2 Outuhro 18U, etc. Ay. 1 Setembro 1847:
Presidentes. Circo 15 Novembro 18&1: Circ:
10 Selembro 18h6: Av. 28 Dezembro 1856.
Av. 28 Outubro 185'&. S 5. A,·tiLha1·ia
de marinha. Av. 18 Novembro 1.842. Da
secretaria da marinha e domínios ultrama
rinos separou-se o continente do Brasil.
Âv. 14 Março 1808. Sobre inspecção sua
em negocios relativos a terrenos de ma
rinha. - Vid. Marinha. Res. 1.á Junho
1821.. Suspendeu-se pag-amenlo de casa
a um porteiro. Port.26 Abril 1823 (CoU.
Nab.). Emolumentos que se anecadavão na
extincta mesa do despacho maritimo como
passarão a arrecadar'-se. - Vid. AI esa dita.
L. 10 Setembro 1830. art. 2, ~. Inst. 8
Março 1831, art. h. Reg. 3 dilo. Embarca
ções mercantes. Res. 8 Julho 1831. Orde
nado de seu official-milior e destino aos
emolumentos. Res. 25 Outubro 1831, arl.
1 a 3.• derogado pela nes. 25 A~osto 1832.
Augmentou-se a titnlo di' gralificação o or
denado de seu guarda-livros. Res. :24 Outo
bro 1832; art. un. Deer. :U Outubro 1832
(CaLl. Typ. lYac.). Dará passaporle e como
011 passe ás embarcações despachadas. 
Vid. Emóarcações mercante.J. Reg. 26 Març~
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1833, art. 116, S3. Altribuiçõcs relalivas ás
escolas de inslrllcçfio primaria nas emoar
ções de ~np.rra. - Vid. Ârmado. Deer. 211
Outubro 1833~sohreas mall'iculas de ern
barcac(\es mercanle~. - V.icl. Embm'cncões
ditas. Re~, 30 Maio 1836, art. 13lt, 140, Ú1.
NplJa se devem apresental' fard.ldos os ofll
cia s da IIl'mada. Ord. rio dia -328,10 i\!hrço
1837 (JOl'n. 58). Sobre emolumenlos de
passaportesepasses. Res. 23"7 Agosto 1837.
A resp~ilo de saques por com mandates de na
vios de guerra sudos imposlos eSlrangeiros.
Vid. A1·mada. Decr.h.· 8 ,laneiro 1838, art.
1 a 3a 6. Annexol1-se-lhe cOlllf1dol,ia geral de
marinha. Decr. 55, 13 Novembro -t8!lO.
Nella passaráõ a ser apl'esenlados os bilhe
tes da alfandel!;a para matricula elas lripola
cões do navios de ellrso conforme o Av. 11
junho 1819. Ord. ln·t. 278,23 Dezembro
18ltO. Como pnr ella subiráõ os requerimen
tos pedindo {?;raças ou pensões em rem une
raçflO ne serviços prestados ptlr olIiciaes da
armalla 00 qoalquer oolro individoo da re
parlição da mal'inha. Decr. 91, 31 Jul!.lo
1841. Delerminoo se ficasse sem elfeilo ()
Decr. 55, 13 Noveml1ro 18áO, que mandou
llnnexar á sccrp.lar·ia uma e~lação rle fazenda
com o titulo de ~onladori3 gpral. Decr.110,
10 Dezemol'o 1t)41.· 01 denou-se estivesse
aberta nos dias sflntos disp nsadoscol1forme
O Rpg,lJ.Janpiro. Av. 25 Janeiro 18~2 (Jom.
36). Os remeiros do escaleI' do ministro
venceráõ 640 rs. diarios. Av. 8 Noçembro
18lt2 (Jorn. 3th). Suas relações com o cor
pb de imperiaes murinheiros. Decr. Reg.
30b, 2Jnnhll 18MI, ad. 14,38,55,72. DeCl'.
1lJ65, 25 Oulubro 185!J. art. 5. Av. 191,
28 Olltnoro 185!i. <ll't 1, 2, 5. Mandou-se
qne seus I'Ulolunlenlos se' cobrassem pelas
tahellas anteriores ao Decr. 351: Decr.
377,12Ago to1811ú.Foiextinclaa secção de
conlnbiJidade li eHa annexa. L. 350,17 Ju
nho 18á5, art. 1. Seus cmprf'gados que á
dita secção pel'lencifi.o conliouaráõ a COI11

PO-lil sepllrada. Decr. Reg. 424, 12 Julho
1845, art. 1, § 1: relações da secrelaria com
a contadoria, art. 7, § 3: Décr. Reg. háS,
19 Maio 1811Ô, arl, 63., Decr. Reg. 1739.
26 Março 1856. ar·lo 7, § 1 : 30. - Vid.
.Av. Reg. 133, 2 Ahril1856. Com as llonta
-durias de marinha da .Bahia, Pernambuco, e

ECRETARIAS--SEC ETARIOS

Pal'á elc. Decr. ne~,ú3G, 20nlubro 1845,
art. 1á, § 6 1017. Decr. Reg. lLh8, e art.
cit. Sua in{-:'erencia nas estaçõ(·'s navaes. Circo
75,17 Outubro 181,5. (.lorn. 180 de 18M).
Com a exlincla eslHçãD de adminislração
nos arsenaps de marinha do Rio Grande do
Sul. A.v. 133, 10 D zembro 181.5. COlO a
praticagem da barra lo H.io Grande do Sul.
Av. R g. 36,30 Abril 18415. ado 13. r.om as
capilf1nias dos portos. Decr. Reg. 1.47, 19
Maio 1.8lJ6, art. ll2, U3. Com as obl'as mi
lilares e civis dlllDinisterio da marinha acar
go do respeclivo en~enheiro militar. Decr.
Inst. 1,61., 31 Julho 18ltG, art. 1, § 5 : ô. E
sobre as copias das peças officiaes por ella
expedidas para serem impressas na Gazeta
oflieial. Av. 82. 1ü Agosto 18áô. Despeza
com ella passon e como fazer-se pela inten~

dencill da marinha da côrle, Av. 29 Setem
bro 18A6 ( Gaz. Off. ~9, v. 1). Ordem della
de lurou-se desnecessaria parl:l entl'ega de
cbronolIlelro de navio armano depositado
requi 'itado pelo quartel-g0.ueral. Av. 8 Feve
reiro 1.8!17 (Gaz. cito 132). Necl-' 'sidade
de ordens della para nas guarnições dos pe
quenos navios de O'uel'['a entrarem impe
riae~ marinheiros e fuzileiros navae~. Av.
161, 10 Novembro 1~á7, § 4. Sua inter
ferencia no corpo de fuzilelros navaes. Inst.
25 Novembro 1847, ad. 13, U. (Gaz. Off.
173, v. ~). Nllvios sardos passal'dó a pagar
nella pelos passaportes o mesmo que os na
cionaes. Av. 20 Selembro 18'.8 (Cor. Mere.
26~, 2"). Supprimirão-selhe 800$000 de ~ra

tilicaçi101l omciol apo enla lo /l 120wOOO de
offieial soprallllrl)('rario L. 51lt, 28 O llllbro
11:i1l8, art. 5, ~ 1. Officills das presiclencias
a ella devem ser r metlidns lodos COlll uma
sô capa. Av. 1 Dezembro 18118 (Diat·. 79(6)
Passes ás embarcações mercanles para sahi
da fio assii:5nados pelo seu omeial maior
Av. 9 Dezembro 181.8 (Dim'. 79(9). Qoe
rehcões linha com a exlincta academia da
marinha. Decr. Est. 586, ~19 Fevereirll 1849,
art. 9. E com a reparlição de marinha es
labelecida em S. Pedro do Sul. Av. e Inst.
83, se Março 1849, art. 8,16 a 20, 22. So
bre expediente das petições de remunera
ção conforme o Deer. 89, 31 Julho 18M,
Decr. 632, 27 A~osto 1849, art. 5, 6.
Av. Reg. 223, 6 Se lembro 18lJ.9, art. 2, S2.
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Licenças da secrelaria autori 'ando c6rte de
madeira reservadas devem o mestres de
navios aprest'ntarnas capilanias. Av. 2 Ou
tubro 1850 (Diar. 8577). A eBa deve o con-
ellJo da admioislrac50 do m:lrilllia commu

nicar os ajllstes de' foroecimentos. Av. 7
Janeiro 1851 (Diar. 8620). Fulha do seu
pessoal passou o. er paga pelo lhesl)uro. Av.
20 Fevereiro 1851 (Diar.8632). Sobre exame
de macl1inislas vi loria das barcas de va
por. Decr, Reg. 1324, 5 Fevereiro 185ft,
art. 4,6. Sobre necessidode de ordens dllla
para passagem d'e lado eOI barcas de vapor.
Av. 6 Abril 1854 (Dtm'. '124). E como se
corresponderá cum ella o engenbeiro civil e
militar das obras da repal'lição da marinha.
Av. 30 Selembro 1854. (Diar. 306). Sua in
terferencia no corle de mad"iras de CODS
trucçào naval no Pará. Av. Reg. 223, 29
Novembro 185h, art. 24. A ella deve o quar
tel-a eneral communicar asde erçõe de pra
ças dos Davios da armada occorridas DO
porto da côrte e para que fim.. Av. 30 No
vembro 185ft (Diar. 355). A ella devem
submelter-se os requerimentos para c6rtes
ele madeira de coostrucção nas provincias
e por que. Av. 22 Janéiro 185ó (Jom. (7).
Suas obri;.:ações para ali tameDlo de voluD
tarios e I'I·Cl'utas pal'a o serviço da armada.
Decr. los!. 1.591, 1l& Abril 1855, arl. 2,
39, .&1, lO, 56. Como coadjuvará a com·
missão de distriboição pecuDiaria de indem
nisação de prezas feilas Das gUf!rras da in
dependencia e Rio da Prata. Decr.ReO'.170S,
29 Dezembro J 855, arl. 16. C;orrespooden
cia das diversas repartições da marinha com
ella ordenou· se fo~sf1 feita em papel almaço
Av. 29 Maio 18f)ô {J01'11. SlIppl. 156). Suas
relflções com as inleodencias de marinha.
Decr. Reg. 17ô9, 1l,l Junho 1.856, art. 68.
Com o COD 'elho naval. L. 87h, 23 Agosto
1856, art. 8. Decr.Rep.2208,22JuIho 1858,
art. 6, lh, 20. Autol'isou-s'e reforma da se
cretaria d'estado L. 87lt, cito art. 12. MaD
dou·se nella'observar a lei sobre lratamentos
nos ofJlcios, correspoDdencia officia'l, re
querimenlos e em todos os aelos de serviço.
Av. 2ú ovembro 1856 (Jom. 33h). Decla
rOI1-se o que se deve praticar na apresenta
ção dos requerimentos ou representações
que setenhão de dirigir á secretaria. Av. 134,

64bril iS57. Circo 22 dilo (Jol'n. 130).
Av, 2 Maio 1857 (Jom, 132). Suas relações
com o corpo de ma{'hinistas para o servico
dos vapores da armnria. Decr. R~g. 19h5,
11 Julho 1857, art. 15, E com a companhia
de aprendizes menort·S do arsenal de mari
nha da côrle. Av. Inst. 332, 25 Setembro
1857, art. 1.11, 25.27. E com a pralica
gem da barra de S. Pedro do Sul. Av. Reg.
409,16 Novembro 1.857, art. 19. O,"dem
dpllil é necessaria para que os commandan
tes das eslações navaes possão desembar
car recrutas. Av. 28 Ma io 1.858 (Jom. suppl.
16h). Nella nàl) pUf!'ão emolnmentos flS aju
das de cuslo para transporte e quantias a
tilulo de gratificação de serviços pre'lados ou
a preslar concedidos a officiaes e empre
gados rie marinha. Av. 9 Julho 185S (Jom.
SI/PPl. 208). A ella se communicaráõ logo as
prisõe dos ufficiaes da al'mada que derem
parles falsns de doenles para não s'guirem
para as comu,issões. Av. 31 A!,oslo 1858
(Jorn. 266). Aulori ação dena é precisa para
que se possão fazer ohras oecessarias em Da
vio da armada. Av. 11 Df'Zembro 1 5" § 2
(J01'Il. s/lppl. 58 de 1859). ElIectllou-se sua
reforma. Decr. 2359, 1~ Fevereiro 1859.

SECRETr\RIAS - SECRETARIOS das faculda
des de direito. - Vid. DeCI·. Est. 1134.,
Março 30 1853, art. 2R9 a 260: Decr.
Est. 1386, 28 Aoril 185l&. art. 1.hú a
1l&9, 151 a 153: Res. 789, 12 Setembro
1854., art. 1, § 2: Decr. Re~. 1568, 2,4
F. vereiro 185:;, art. 187 a 203: Res. 1010.
1 JUDho 1859.

das faculdades de medicina. - Vid. Dr.cr.
Est. 1169, 7 Maio .:1853, art. 78. Decr.
Est. 1387, 28 Abril 1854., art.179 a 182,
184,185. Res. 789,12 Setembro 1854, art.
1, § 2: Dec r. fteg. 176lt, 14 Maio 1856, art.
193 a 210.

de fuzileiros nava.es: - Vid. Inst1·. 25 No
vembro 18b?, art. 11, 17, 23 (Gaz. Of(.
i73, .v. 2).

de ~ovel'Dador de armas: seu secretario no
Rio de Janeiro creou-se logo que che~oo

á côrte, e teve a gratificação de úOO.jj)OOO
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annuaes. Res. 30 Junho 1809. (Repert.
Cunho Mato Scc1'eta1'io dito). Em Goyaz se
estabeleceria sua secretaria e onde.-Vid.
Porto Dec. 21 Março 1823, SS 8, 9. Deu-se
organisação á da I ôrte, tendo o ~eneral secre
cretario de patentl:' nilo superior a major.
Decr. 20 Fevereiro 1824. Nomeou-se secre
tario um primeiro escripturario do quartel
general com patente de major que já tinba,
vencimento de !J5$OOO e gratificação de
338333 rs. para papel. Decr. 25 Setembro
1824 (Repert. Cunho Mat, Secreta1'io dito).
Sua cOl'respond('ncia com a secretaria de
guerra. PorL 8 Novembro 11;25 (Repert.
cil. correspondencía n. 2. - Vid. CiTe. 27 Se·
tembro 1831. Av, 10 Janeiro 1833.-- Vid.
Commandontes de provincias. Provo 16 Maio
1823: e 22 Dezt'mbro 1825. GOl!ernador.
Provo 5 Maio 1825: Av. 25 Maio 1827: Provo
27 Agosto 1828. § 10, 11. Segue em Secre
tarias de commandantes de armas.

SECRETARIAS - SECRETARIOS de gover
nador e capitão genefal: - Vid. Go
vernado,'. Provo 2", 22 Novembro 1808:
Decr. 3 Março 1817: Av. 23 Novembro
1820: Prov.1.2 Fevereiro 1821: Av, 1,8
Junho 1821..

de governo de capitania. - Vid. Governador.
C. Reg. 9 Março 1811: Av. 15 Julbo 1811.
Decr. 3 Março 1817. Dec~. 22 Outubro
1818, etc. Ao official-maior da de Minas
Geraes concedeu-se ordenado de 2008.
Decr. 28 -Agosto 1815 (Colt. Nab.).

de !!overno de provincia: - Vid. Governo.
L. 20 Outubro 1823. art. 4 a 7: Porto
13 Dezembro 1823. Const. art. -79. Port.
2n 16 Novembro 1824, 2& 10 Janeiro 1825.
Res. 2" 19 Abril 1825: Porto Circo 27
Abril 1825, S3. Port. l lL 30 Agosto 1825.
etc. Port. 3" 20 Setembro 1825: Provo 22
Del.embro 1825, ele. Provo 1á Maio 1827:
Rt1~- 1" 18 Janeiro 1828: Res. Ô Maio 1829:
Res. 7 Agosto 1832,etc.L. 24 Outubro 18~2,

arl. ti:>, etc. Decr. 2 Març('l 1833, art. lIO.

S21. Av.12 Março•. 12 Novembro. Circ.6
De~embl"o 1833: Ord. 10 Junho 1843, 11

SECRETARIAS - SECRETARlOS

Janeiro 1845, 6 Fevereiro 18ú5. L. 387,19
Agosto 1846, art. 83: Av. 13 Abril 18á7,
9 ,Junho 18ft7, 10 1,29 Agosto 1848,21. Se
tembro 1848, 6 Setembro 18á9, 25 Junho
1850. Empregados. Provo 27 Agosto 182á.
Presidentes. L. 20 Setembro 1823, art. 16,
etc. pago 215. Av. 16 Agosto 1831. L. 2á
Outubro 1832, art. 87, etc. Av. 29 Abril
1835.0rd. 22 Setembro 1835. Av. Ú _ 0

vembro 1835, etc. 21 Novembro 1835. Av.
74, 25 Maio 1838. Ord. 10 Junho 1843.
Decr. Reg. 3!J6, 30 Março 1.844, art. 1lt,
§ 1. Ord. P ~ Dezembro 184á, 2" dito, etc.
Decr. Reg. 399, 21 Oezembro 18/'4, art. 1á9,
150. Ord. 11 Janeiro 1Rú5. AV. 21 Setem
bro 18úS. Av. 6 Setembro 1849, 3 Janeiro
1850, 30 Janeiro 1850. Circo 12 Setembro
1851. A elles deu-se graduação e patente
de coronel ou tenente-coronel segundo as
capita nias. Provo 18 Março 1817. Plano
de organisação e qual da secretaria de
Minas ordenou-se. Porto 20 Abril 1822.
Av. 8 Novembro 1851, 26 Marco 1835.
As secretarias militares das provin'cias tive
rão nova fórma em observancia da Porto i3
Janeiro 1829 (Repert. Cunho Mat. Secretaria
do gove,'no II). Sobre emolumentos de pas
saportes de navios nacionaes e podarias ou
passes. Res. 8 Junho 1831. Nellas passarão
a arrecadar-se a beneficio de seus officiaes
os emolumentos dos officios que os gover
nos das provincias ficárão com direito de'
conceder e que pertencião ao governo. Res.
25 Outub~o 1831, art. 8. Secretario do go
verno rodIa annullar o cargo de conselheiro
de governo. Ord. 13 Setembro 183ú. Suas
attribuições sobre matriculas de ernparca
ções. Reg. 30 Maio 1836. art. 1M. 1á1. De
clarou-se quê ellas se não devião regular
pela tabella de 29 Outubro 1840, sobre os
emolumentos cobraveis das licenças con
cedidas pelas presidencias. Av. 10 Junho
IBM (Jorn. ).70). Nellas deverá haver livro
chamado da parti! e para que fim. Decr.
632, 2i Ago~to 18!l9, art. H. Resolveu-se
duvida sobre vencimento de emolumentos
por dous empre~ados de secretaria suspen
sos pela presitlencia. Av. 24 Julho 1850.
Obrigações do secretario sobre remoção de
juiz de direito. Decr. 687, 26 J ulbo i850,
art. 24. Que emolumentos cobrará das pa-
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ten tes de officiaes da guarda nacional. L.
602,19 Setembro 1850. art. 57. Suas obri·
aacões qnanto aos recursos das discisões dos
~o~selhos de revista da guarda nacional.
Decr. 722, 25 Outuhro 1850, art. 59. De
clarou-se não denr e por que passar titulo
e cohrar emolumentos por nOLUeaçào inte
rina de poucos dias de empregado de the
souria para procuradodlscal. Av. 5 Junho
1850 (Diar. 8722). Ordenado de secretario
da provincia do Amazonas fixou-se em 16008
L. ti28, 17 Setembro 1851, arl, 12. Secre
tario não póde cumulalivamente sel'vir de
professor de Iycêo. Av. 28 Janeiro 1852
(Dim'. 8927). Como deverá proceder a res
peito de contractos de obras c outros cele
hrados com as administrações provinciaes.
Av. 157, 23 Junho 1852. Por ella orde·
nou se fossem pagas as uespezas de expe
diente dos ajudantes de ordens dos presi
dente. Av.13 Novembro1852 (Diay. 917lt).
Empregado della e como Jiscalisará a guar
da e con ervação das mobilias etc. dos pa
lacios presidenciaes. Av. 14° 19 Janeiro
1853, Disp. 2& e 3°. Foi o governo autorisa
do para Clxar os ordenados dos secreta rios
e como. L. 719.28 Setembro 1853, art. 11
§ 1. Nell'is se pubJicará.õ. as decisõ.es ~o~
presidenll" obre as dos JUIZes commlssanos
que tratarE'm de direitos dos sesmeiros
ou posseil'o' e seus confrontantes. Decr. Rep;.
1318, 30 Janeiro 18M. art. .&9, 52. Venci
mentos dos substitutos dos secretarios dos
governo quaes sejão. Ord. 182, 16 Maio
1856. São repu lados nullos os votos que
para.memhros das assembléas provinciaes,
dpplIlados ou senadores recahirem nos sr.·
crelarios das presidencias. Decr. 1812, 23
Aaoslo 1856, art. 27. Declarou-se qual o
veoncimen to compelente ao official-maior
que servir pelo sE'cretario por licença com o
seu vencimenlo, ou vacatura. Av. 378. 17
Novembro 1856. Av. 230, 10 Julho 1857.
Circo 2<'13, 17 Julho 1857: Ord. 236, 31Ju
lho 1858.. Marcarão-se os vencimentos que
deveráõ perceber os empregados que subs
tituirem os secretários. Circo lt2, S Feverei
ro j S5S. Declarou-se não hayer remoção

, nos cargos ,de presidente' e seu secretario,
que por isso devem e como pagaI' emolu
mentos. Av. 168, 1~ Maio 1858.

SECRETARIAS - SECRETARIOS de governo
provisorio; - Vir:!. Governo. Port. 2',
20 Abril 1822: Res. 2!l Abril 1823 etc.
Junta de governo. PrOL 2', 29 Abril 1823.
Vencimentos de secrelélrio.-Vid. POI·t. :!',
ii Janeiro 1823 (CDU. Nab.). Provo 15 Se
terlJbro 1823 (CoU. cit.). Sobre gralificação
pedida por offieial-maior e oulro imme
dialo do de S. Paulo. Port. 1a , lt Abril
1823 (CDU. cit.).

- dos imperiaes marinheiros (do corpo). Decr.
Reg. 30h, 2 Julho 18lt3, art. 22, 55, 56,
59, 63. 73.

do inspector do arsenal dp, mal'inha. - Vid.
Arsenal dito. Ord.128. 20 Novemhro 1845:
permitliu-se-lhes um amanuense. Ord. 29
Outubro 180S (Repert. Cunho Mat. Secreta
1'ia dita). Augmentou-se-lhe ordenado a
600<7t>000 Av. 31 Agosto 181ú (CoU. lVab.).
Suas obrigações. Deer. 11 Janeiro 1.83.&,
art. 6. Decl'. Reg. 13 dito, art. 39,5'&, § 5:
á5. E nos exames dos machini 'tas e vistorias
das barcas de vapor. Decr. Reg. 1324, 5 Fe
vereiro 185ú. art. 13 1ú. E relativamente
ao curpo de machinistas da armada. Decr.
Reg. 19.&5, 11 Julho 1857, art. 5.20.

do inspector e commandante da extineta hri
gada da rnarinha.- Vid. A.1·tilhuria da ma·
,·inhu. Decr. 15 Setembro 1810. Conser
vou-se um secretario para todo o corpo com
graduação de tenente e em cada hatalhão
com a de 2° tenente, os quaes além dos sol
dos de suas patentes 6cár~0 com direito a
entrarem no posto dito no um deseis annos,
concOl'fendo em opposição e exame e theo
ria e pratica de artilharia com os liargen
los do corpo L. 25 Novembro 1827, art. 3.

de inspectores de corpos e tropas: - Vide 1ns
. pector. Carl. Reg. 15 Outuhro 1817. Decr.

Reg. 998,12 Juoho 1852, art. 2.&: av. Reg.
107,20 Março 1857, art. 22.

do inspector fteral de instrncção pubfica ta e
2- da côrte. Decr. Rc~. 1331 A. '17· Fevereiro
185.&, art. 5,'6. Decr. 1377, 22Abri11854:
Decr. 1718,23 Janeiro 1856.
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SECRETARIAS - SECRETARIOS do inspector
dos terrenos diamantinos.- ido Dia11lnntrs.
Res. 2& Outubro 1832, 3rt. 17, 18, 2á, 25,
30, 35. Decr. Reg. á65. 17 Agosto 18.&6,
art. 2, 3, í a 9, 21, 27, S 2: 37.

do instituto commercial. Decr. Est. 1763, 1!J
Maio 1856, art. 113 a 115. Decr. 1885, 14
Fevereiro 1.857.

do instiluto episcopal. Decr. EsL. 183.&, 5 No
'lembro 1856, art. 6.

do instiluto vaccinico. Decr.Reg.46.&, 17 Al?;osto
18!J6, art.i, S2 : 19, Res. 598, 1á Setem
bro 1850. al'L 3. - Vid. JUl1ta da institui
ção L'Gccinica. Av. 18 Janeiro 1851.

da intendencia do arsenal do exercito:- Vid.
Â1'Senal dito. Res. 3' 230ulubro 1811, 25
Outubro 1813,2' 26 Junho 1818,10 Julho
1819, 19 Fevereiro 1.827 : lntendencia dos
armazens. Res. h Seklmbro 1823.

da iDtendencia geral da policia extineta. - Vid.
lntendencia dita. Porto 4. a, 27 Outubro 1828.
L. 1.5 Dezembro 1830, art. 3. Av. 2° 28
,lulll" 1831, 20 29 Agosto dito 1° 28 Novem
bro dito. L. 24 Outubro 1832, art. 9.

- de intendencia de marinhll. - Vid. Dect'.
Reg. 1769,16 Junho 1856, art. 1. 16.17,
69. 91.

interpretes da visita de sau.de. - Vid. Re
gisto de inspecção, etc. Porlo 1.5 Novembro
1833. Decr. 268, 29 Janeiro '1843, art. 2 a
6,9,13. 31,35.

da junta central de hygiene publica. Re~, 598,
14.. Setembro 1850, art.3,8. Decr. neg.828,
29 Setembro 18M, art. 6, 7,10. 59, 75.

da junta do commercio, agricultura, fabrica
e ~avegação exlinct.a. - Vid. Junta dita.
Ah. 28 Julho 18(}Y: Decr. 1·, 9 Setembro
1~26: 6es. 8° 16 Junho t8~8.

SECRETARIAS - SECRETARIOS dllS juntas do
commercio. - Vid. Dec1·. 738, 25 Novem
bro 1850. ado 79, 81 a 88,91, 96.

de juntas de corretores. Decl'. Reg. 6.&8, 10
Novembro 18l!9, art. 54,63,66: Decr. Reg.
806,26 Julhfl 1851, llrt. 11, 35. 36, á7.
Decr. 807,808,27,28, dito 952, 2 Abril
1852.

de juntas de fazenda publica extindas.- Vid.
Juntas ditas. Provo 1. Outubro 1808: Decr.
15 Maio l8U, ele. Provo 5 Dezembro 1816:
Decr. 5 Março 1819. Provo 18 Outubro
1825.

"

de junl.as de fazendll dos arseoaes do exercito.
- Vid. A1'senal dito. Alv. 1 Março 18ti,
§ 2. Res. 20 Fevertliro 1813, 6 Junho 181.8.
10 Julho 1819. Janta de fazenda dos a1'se
naes. nes. 4 Setembro 1818. Porl. 10 Novem·
bro 1825.

de legações do Imperio. - Vid. Lgaçães.
Decr. 22 Dezembro 1828. L. 614,22 Agosto
1851, arl. 3 a 5, 11. Decr.9.&0, 20 i\iarço
1352. art. 4, 6, 18, § 1, 19, 20 a 22, 25.
27,31. 38,42, á9, 50. Decl'. 954, 6 Abril
1852.

de mesa do desembargo do paço e conscien
cia e ordens extincta. - Vid. Mesa dita.
A-lv. 1 Agosto 1808, 12 Maio 1809. Port. 18
Março 1824. Res. &a 26 Janeiro 1826: 2° 7
Novembro ditn. Porto 6 Março 1828: Av.
25 Janeiro 1830. 2° 6 Março 1830. De tino
aos papeis do tribunal por occasião de sua
extinção. L. 22 Setembro 1828, art. 6.

de mesas paruchiaes. L. 387, 19 Agoslo 18ú6,
art. 47 , S2: 55. 57,69,103.

- de mesas regedoras de irmandades, etc. Decr.
Reg. 834,2 Outubro 1851., art. 30.

- militares. Decr. Inst. 263, 10 Janeiro 18.&3,
arl. 20eTab. 6. a Decr. Instr. 762, 22 Feve
reiro-1851, arL. 9, U. Av.l0 Outubro 1851
(IJiar. 8827). Av. 25 Abril 18'57(Diat·.H7)
Decr. 1877, 31 Janeiro 1857, Tab. n. 2.
Decr. Tab. 1878, 31 Janeiro 1857.
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SECRETARIAS-SECRETARIOS da mordomia
mór da casa imperial. Decr. 97, 23 Setem
bro 1841.

do museo: Reg. 123, 3 Fevereiro 18~2, 3rt. 9,
e Tab.

de policia da côrte mandou-se live1>sem us re
gulamentos que désse o respectivo chefe
com étpprovação dogoverno. Decr. 29 Março
1.833, (I1'l. 5. Amanuenses das secretarias
nas províncias como serão nomeados ê despe.
didos, e como se lhes fixaráõ vencimentos.
Re~. 120, 31 Janeiro 18/'2, nrt.lt5. Elevou-
se gratificação do amanuense ela de Santa
Catharina. Decr. i380, 2 Sel mbro 18/d.
Secrelarios de visila da policia na côrte fo
rão di pen ados de remetler ,í Gaz.OfT. parle
do movimento do porto. Av. 29 Setembro
1846 (Gaz. cito 28, V. 1). l)ous amanllenses
exlraordinarios da Bahia mandou-se conside
rar ordinarios. L. 514 28 Oulubro 18.&8,
art. 19. L. 668, 11 Setembro 1852, art. 3,
S 5. Foi o governo aulorisado para reformar
seus regulamentos. Res. 781, 10 Setembro
185.&, arl. 2, SL ellas se mandou crear e
como registro do~ estrangeiros que entras·
sem ou sabissem do Imperio. Decr. 1.531,
10 Janeiro 1855, 3rt. 2, 5, obre cuja exe
cução. Av. 2!J1, 22 Agoslo 1855. Suas attri
buiçõe sobre legitimações e passaporles na
provincia do Amazonas. - Vid. Decr. fteg.
1729, 23Fevereir01856,art.11. A dacôrte
leve reO'ulamenlo. Decr. 1766, 16 Abril
1856. Da côrte que relações tem com o ser
viço de incendios. Decr. 1775, 2 Julho 1856,
art. z8, 31, 32, .&7. Av. Inst. 291, 5 Oulu
bro 1858. art. 2, § 8. Ás de S. Ped 1'0 do
Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e
Minas deu-se regulamento. Decr. 1897,21
Fevereiro 1857. E cis de S. Panlo, Alagôas
Parabyba, Ceará, Maran hão Pará, Sa~la- (
Catharin3, Paraná, Espirito-Santo, Sergipe,
Rio-Grande do Norte, PiaulJy, Amazonas,
Malto-Grosso e Goyaz. Decr. 1898, 2'\ Fe
vereiro 1857. Ordenou-se pagamento dos
novos vencimentos de seu' empregados.
Circo 184, 22 Maio 1.857. Foi o governo au
lorisado para rever a ·tahella dos ditos "en
cimenlos. L. 939,26 Selernhro 1857, art. 29,

IV

S1. Que mappas criminaes devem ti ellas
remelter os juizes de direito. Av. 362, 12
Outubro 1857. Fixarão-se vencimentos dos
empregados da da côrte. Decr. Tab. 2011,
11 Novembro 1857. Alterou-se (J ordenado do
pOl'teil'o da do Rio-Grande do N&rle. Decr.
2067,9 Dezembro 1857. Elevarão-se venci
menlos dos empregados da de Sergipe.
Decr. 2054,16 Dezembro 1857. E dns da do
Espirito-Santo. Decr. 20ÔO, 19 Dezembl'o
1857, e dos da do Maranhão. Decr. Tab.
2065. Bahia 2066, Rio de Janeiro 2067,
S. Pedro do Sul 2068, 29 Dezembro 1 857.
Alagôas. Decl'. Tab. 2076,13 .Janei.ro 1858,
Paraná 2085, Piauhy 2089, 27 Janeiro
1858, S. Paulo 2099, 6 Fevereiro 185 •

anla Call1arina 2114, 27 Fevereiro I 58,
Pernambuco 2119, 6 Marco 185 . Emolu~

mentos dos titulos dos n~vos empregados
das secretaria- rnandon-se al'recadar como
renda geral. Ord.221, J6Julho 1858. Em
pregados dilos só lem direito á gratificação
estando em exercicio do lugar. Ord. 30 Ju
lho 1. 58 (Jo,·n. s1tPPl. 259). Marcou-se ó
uniforme dos eus empregado. e outros da
policia. Decr.2220 11 Agosto 1 58. Eleva
rão-se os vencimentos dos empregados da
das Alagõas. Decr. Tab. 2246, 15 Setem
bro 1.858. A e11a na côrte serão recolbidas
as crianças perdidas para serem entregues
á pessoa em cuja companhia viverem.
Av. Inst. 291, - Outubro 1858, art. 3,
§ 7. Ord. 3.41 30 Novembro i :) . Sobre
natul'ezas das gratificações declarou- e só
serem devidas por exercicio. Ord. 297,
9 Outubro 1858. Elevarão-se o vencimes
los da secretaria da policia do Ceará. Decr.
Tab. 2279: e Amazonas 2282, 16 Outubro
1858: Pará 2332: Maranhão 2333: c
Parahyba 233.&, Janeiro 1859.

-
SECRETARIA.S -- SECRETAIUOS de praça de

commercio de Porto-Alegre. Av. ReO'.175.
22 Maio 1858, art 1.0, 20.

publicas. - Vid. L. 317,21 Outubro 1843.
art. 23, S 3.

secretarios da provedoria de saude do porlo
cio Rio de Janeiro. Decr. Reg. 828, 29 Se
t.embro 185t, art. n.

s.
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SECRETARIAS- SECRETARIOS de registo ge
ral das mercês. - Vide Regi$to dito. Res. la,
25 Junho i830: L. 2& Outubro 1832,
arts. 5, 6.

SECRETARIAS-SECRETARIOS

ao Agosto 1851, 'arte t. Decr. 1285, 30No
vembro 1853. art. 5. Gratificação annual
de um conto ao secretario. L. 939,26 Se
tembro 1857, art. 19.

da s relações do lmperio. - Vicio Relação. Decr·
Re~. 3 Janeiro i833, arte i5 a 7i. Decr. 22
Janeiro 1833, art. 2, etc. Circo 9 Fevereiro
i833. Decr. 15 Abril 183k Reg.iO·, 19 Fe
vereiro 1838, arte 8, 10 (substituido). Reg.
19·, ~ Setembro 1838, arte 1: L.i6~, 26 Se
tembro lMO, arte 3, S 3. Decr. 817, 30
Agosto 1851, art. 2,6. Decr. 1285, 30 No
vembro 1853, ele. Porto 2lt Janeiro 1855.
Decr. Reg. 1569, 3 Março 1855, art. 154
a 156. L. 88~, 1 Outubro 1856, art. 13.
Circo 3.80, 23 Outubro 1857.

- da relação metropolitana. - Vid. Relação. L.
83, 17 Setembro 1839; 2,43, 30 Novembro
18H, art. 3, S6.

- de repartições militares: foi prohibida toda e
qualquer graduação a empregados dellas.
L. 585, 6 Setembro 1850, arte 11, S a.
Decr. Reg. 772, 31 Mar.ço 1851, art. 22,
§ 3.

de repartições geral e especiaes de terras pu
blicas. Decr. Reg. 1318, 30 Janeiro t85~,

art. 1, 2. 3, ~ iO: 8. 9. Decr. t3i8, 22
Abril 1854, art. 1, 2. Av. Reg. 95, 2á Abril
1.85.4. Decr. 1726, 20 Fevereiro 1856,
art. 1, 2. Av. 22, 24 Setembro 1857 (Jom.
281).

- secrelarios de secções do conselho d'estado.
Vid. Secretaria do con$elho d'estado.

da sociedade estatistica do Brasil. Decr. Est.
1565. 24 Fevereiro 1855, art. 6, H, 17'.

- do supremo tribunal de jusliça. - Vide L. 18
Setembro i828, art. 40 a ~2. Moveis da do
desembargo do paço se mandou nellaaccom
modar. - Vide Mesa dita. Av. 2°, 6 Março
1830. Porteiro do tribunal não pôde sê-lo
da secretaria. A,. to, 15 Março 1830 (CoU.
Nab.). Como rera substituido. Decr. 817,

SECRETARIAS - SECRETARIOS das thesoura
rias de provincia. L. ~ Outubro 1831. arte 74
a 76. Ofr. 1.2 Março 1833. L. 2h3, 30 No
vembro i8lti, arte 33. Av. 16 Junho IBM
(Jorn. 170). Ord. 50, 12 Abril 1848.
Ord. 8á, 31 Março t8lt9. Decr. 736, 2(}
Novembro 1850, art. 41, 86. Decr. 870,
22 Novembro Hs51, art. 6, 10 a 12,1i1.

do thesouro publico nacional. L. & Oulubro
1831, art. 23. Decr. Reg. 178,30 Maio 1842,
art. 5.

de tribunaes: officios e papeis de serviço publi
co como lhes serão entregues pelo correio.
Vid. COT?'eio. Port. 6 Março i828.

dos tribunaes do commercio: seu secretario
subscreve termo de abertura e encerramento
dos livros e quaes dos commerciaBtes. Cod.
Com., arte 13. Que obrigações desempe
nhará nas quebras dos mesmos. Cod. cit.,
art. 805, 809. Decr. 738. 25 Novembro
1850, art. 107, 108, 109. Cada tribunalterá
um s~cretario. Cod. cit., tit. un., art. 2, e
uma secretaria e como organisada, Cod. cit.,
til. un., art. 7. Nellas haverá e como o regis
to do commercio. Cod, cit., tit. un., art.H.
Certidão deltas extrahida como provará
os usos commerciaes. Decr.737, 25 Novem
bro 1850, arte 216. Serviços dellas regula
rão e como os lribunaes dilo. Decr. 738,
25 Novembro 1850, art. 19, § 5. São super
intendidos seus empregados pelos presi
dentes sem prej uizo da fiscalisação que
compete e como aos secretarios. Decr.738,
cito arl. 31. S9. Nomeação e atlribuições
dos secretarios. Decr. 738, cil. arte 37 a ~O.

Dos o:fficiaes e mais empregados dellas.
art. ú3 a A9; livros que deváo ter, arte 50 a
53; archivo, arte 5~, 55; registo publico do
commercio, arte 56 a 71. Approvou-se gra
tificação prO'Visoria para o ollicial-maior e
mais empregadoi da da côrte. Pc,rt. 28 Ja
neiro 1851. E para os da Bahia, Porto da
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mesma dala. Á da côrle permittio-se arre
cadar e como o seBo das cartas dos com
mercianles matriculados e dos seus livros
e quaes. Ord. 51, 5 Fevereiro 1851. Suas
attrihuições em relação aos corretores.
Decr. Re~. 806, 26 Julho 1851, art. 6, 9,
18,2 L, bil, b5. Decr. 807, 808, 27, 28, dito
952, 2 Abril 1852. Em relação aos al;enles
de leilão. Decr. 859, 10 Novembro 1851,
art. 13. Tahella de seus emolumenLos não é
applicavel ás capitanias do porlos. Av. 269,
13 Novembro 1851. Como funccionarão
no processo para imposição de muILas de
que lratão os arts. 89, 90. Cod. Com. Decr.
862,15 Novembro 1851. art. 1. 5, 7. E na
inLerposição, processo e decisão do recurso
do arL. 512 do Cod. Com. sobr'e capitães de
embarcações. Decr. 916, 2b Fevereiro 1852,
art. 6, 7,10. 11. U, 15. Veocimentos dos
empregados dellas mmdou·se fossem pagos
pelos cofres geraes, recolhidos a elles os
emolumenlos, deduzidas as despezas de ex
pediente. L. 719, 28 Setembro 1853, art,1!J.
Secretario como procederá nas appellações
commerciaes perante os tribunaes do com·
mereio. Decr. 1597, 1 Maio 1855, art. 39;
secretario do lribunal como será substituido,
art. 53: sua secretaria, arl. 5b. Fixarão-se
as gratificações dos empregados da do Ma
ranbáo. Decr. Tab. 1686,5 Dezembro 1855.
Approvou-se regimenlo interno da secreta
ria administr.ativa do da côrte. Av. Regiro.
190, 23 Maio 1856. O empregados della
eslão subjeilos aos direitos de 5 0/0' Ord.
28°,24 Jaueiro 1857. Ordenados de official
maior, escriplurario e porleiro do tribunal
de Pernambuco forão igualados aos da
Bahia, e elevados os dos amanuen ese aju
dantes do porleiro. L. 939, 25 Setembro
1857, art. 28.

SECRETAS: sociedades. Alv. ;;!O Marco 1818-
Q

. •
uando serão as sessões da assembléa gera.

legislntiva. - Vid. Assembléa geml. Const.,
art.2!l. Salas do jury. - Vid. Salas. Com
missões secretas. - Vid. Armada. Av. 10
Novembro 18~3. - Vid. Segredo.

·SECULARISAÇÃO do religioso que efl'eilos produz
em relação ao voto e successão activa e passi
va. -Vid.Res. 26 De7.embl'o 1809 (CoU.Nab.).

SEDIÇ\O

Av. !J Dezembro 1812 (B. Carn. Estr. 1°).
Certo 7 A~osto 1815 (Loc. cit.) modif.
pela Res. Const. Porl. 19 Novembro t821~

mandada observar pela L. 20 Outubro 1823,
art. 2. Seu sello.-Vid. Sello. L. 59,8 Outu
bro 1833. Tab. : Insi. 1!J Novembro 1833.
art.18. substituido pelo Decr. Reg. 681. 10
,Iulho 1850, art. 47. Sobre licença pedida ao
governo com premissas falsas para impetrar
da Santa Sé breve de secularisacão como se
mandoll proceder. Av. 22 Deze'mbro i853
(Dim·. 358).

SEDA: as duas corporações de fabricanles de
largo e de lavor forão extinctas, e livre a
cada um o fabrico. Edit. 26 Junho t811 (F.
Th. Seda n. '119). Os lecidos della de toda a
qualidade vindos de paize estrangeiros fo
rão prohibido. salvas as estipulações d~

cootracto em Inglatp.rra. Res. 5 Outubro
1815, em Edit. 23 Fevereiro 1816 (CoU.
Delg.). As sedas despachadas antes da sua
prohibição mandarão-se apresentar á real
fabrica dellas para se lhes pôr o sello. Porto
1.9, emEdit. 22Abril181 7(B. Cam. Add. io).
Mandou-se de preferencia supprir pela real
fabrica das sedas e mais fabricas do Reino
de Portugal os generos precisos para uso da
cElsn real e provimento da tropa c marinha
da côrte e províncias do Brasil. - Vid. Fa
bricas. C. Reg. 15 Setembro 1817 ele., e
Res. ga, 15 Janeiro 1830. Res. 302,30 Se
tembro 18ú3, art. i, etc. Despacho livre
de bichos de seda e seda em casulos. Decr.
Reg. 633, 28 Agosto 18!J9, art. 1, § 13:
2, § 1, 2. Companhias seropedicas. - Vid.
R/!gulamentos de companhias. Decr. Est. 1M.2,
2 Março 185.4. Avarias particulares em seda
tecida como e quando satisfará a companhia'
de seguros maritimo e terreslres. Decr. Est.
172b, 16 Fevereiro 1856, art. 11.

SEDICÃO: conlra involvídos nella na côrte man
'dou-se que alçada nomeada procedesse)e
como. Decr. 2°,22 Abril 1B2i (CoU. Nab.)
Conlra a de Novembro de 1823 mandou-se
devassar sem limitação de tempo ou tesle
munhas. J)ecr. 24 Novembro 1823 (Vid.
Av. 2°, 28 Julho 1828 e ann.). Os que pu
blicarem gravuras sediciosas e quaes oa
commetterem o mesmo crime por palavras,e

81·
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-escriptos não impressos, como serão punidos.
L. 20 Setembro 1830, art.lt, 5. -Vid. Cod.
Crim. jnfra. Sedição quando se considera
ou não commeuida, e como sera punida.
Cod. Crim., art. 1H, 112. Sobre sediciosos
na côrte em Julho de 1831, mandou·se pes
quizar e procedtlr. Av. 6°, Porlo 5',20 Julho
1831. (Coil. Nab.). Av. 1° 22 dito, 2° 23 dito
e 1°2 Ap;osto 1831 (CoU. cito). Para soccor
reI' municipios da mesma ou diversas pro·
vincias perturb:Jdas ou ameaçadas de sedio
ção devem os ~uardas nacionaes fornecer
destacamento fóra dos seus respectivos mu
nicípiO'. L. '18 Agosto 1831, art. 1.0í, § 2.
L. 602, 19 Setembro 1850, art. 87, § 2.
Con lra os cabeças de sedição DU provincia
do Espirito-Santo se mandou e como pro
ceder. Av. 3°, 5 Outubro 1831 (Coll. Nabo).
ResisteDcia facultada pela lei consiste em
não obedecer a mandados e ordens illegaes
de qualquer autoridade e não em lançar
fóra autoridades constituidas, o que é sedi
ção. Av. 11 Fevereiro 1832. Aosimplica dos
em sediçãQ etc. DO Pará suspenderão-se ga
rantias.-Vid. Res. 25", 22 Setembro 1836,
art. 1, S1., 2. Se em um termo, comarca ou
provincia apparecer sedição ou delinquente,
será julgado no termo, comarca ou provincia
mais viziDha. L. 261, 3 Dezembro 1841,
art. 93. Reg. 120, 31 Janeiro 18li2, art. 243,
2M, e como. Provo 5 Setembro 1.843 tJorn.
2lt9). Quando nas sedições eDtrarem milita
res serãojulgados pelas leis e tribunaes mili
tares. L. 261, cit. art. 109. Reg. 120, cil.
art. 2115. SeJiçãu etc. dentro da província é
caso urgente comprehendido no arl. li8.
L. lt Outubro 1831, e para que fim. Decr.
158, 7 Maio 1842, art. 1., § 2, 3, 4, 5. 6.
Se apparecer sedição etc. dentro da provincia
o juiz de direitos póde ser removido e como.
Res. 559, 28 Junho 1850, art. 2, § 1. Decr.
687, 26 JuDho 1850, art. 6, § 1. Oflicial
da guarda nacional condemnado por autori
dacde civil irrevogavelmeDte por s.edição etc.
terá baixa de posto. L. 602, 19 Setembro
1850, art. 66, § 1. Interrupção de meio de
transporte pela companhia de navegação do
lIocory sendo motiTada pormovimento sedi
cioso no interior não a subjeita á multa.
Contr. M Maio 1-847. Cond. 8, aDD. Decr.
Est. 802, 12 Julho 1851.. Por demora de

viasem motivada por sedição em portos das
linhas dependentes do mesmo governo nas
proviDcias não são multaveis os vapores da
companhia brasi leira de paquetes. Decr.
1515, 3 Janeiro 1855. Cend. 1P, appr. pela
Res.8lio, 28 Maio 1856, Sedição por cri
mes contra a livre circulação de estra
das de feITO como será punida. Decr. Reg.
1930, 26 Abril 1857, 3rt. 960 Perdas ou
damnos causados por incendio resultante
de sedição etc. não segura a companhia
Providencia. Decr. ReU'. 2252, 22 Setembro
1858, art.2.

SEDUCÇl0, seduzir: pirataria. ou projecto deHa, ..
seguidos de outro facto como seducção, su
horno ele.. a que penas sujeita os réos. Alv.
Regim. 300ezembro 1822, cap'ID, art. 6.
Seduzil' mulher que peranle elle emprega
do publico litigue, esteja culpada ou acu
sadarequerente ou tenha dependencia, a que
penas o sujeita. Cod. Crim., art. 150; sendo
commeUido por sarcereiro ou guarda ou
outro empregado que legalmente as de
tenha e guarde, art. 151. Seducção de mu
lher honesta seguida de copula como será
pUDida, art. 22ft; quando constitue rapto,
art. 227. - Vid. mais 22 Setembro 1.835
(apenas cit. no Repert. Cunho Mat.Seducção).
Capitão que seduzir marinheiro matriculado
em outra embarcação como sera punido.
Cod. Com., art. 500. No casn de guerra ex
terna a seducção de praças de i" linha, po
licia, guarda nacional ou outros de mar ou
Lerra, como ser'iI julgada a puniria. L. 631,
18 Setembro 1851, art. 1, n. 2; 3, § 1 ; em
tempo de paz, S 2, 5, 6. Seducção de sol
dados para desertarem elc. será punida
conforme a ciL L. 631. Circo 9., 13 Janeiro
1852.

SEDULAS: sobre reforma pedida de sedula pas
sada a individuo, de quem o peticionario
se mostrava herdeirounico universal, e per
dida. - Vid.Iles. 3". 16 Agosto 1826 (CoU.
iVab.). Sedulas: dinheiro. - Vid. Moeda.
Res. 27 Novembro 1827 etc. L. 52, 3 Ou
tubro 1833, etc. Sedulas servindo de passa
portes a escravos na Bahia.-Vid. Escrallos.
Decr. 2-, 20 Março i8~, Res. U Dezembro
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1830, art. 1, 2.. Sobras de receita se
mandou tambem applicar a resgate de sedu
las na Bahill. L. 15 Dezembro 1830, art. 35.
L. 24 Outubro 1832, art. 30; applicados
lambem ao mesmo fim os 20 ·/0 na aguar
dente de consumo elevado... a 6°/0' L. 24 Ou
tubro cit., art. 76. Sobre o procedimento a
baver com as sedulas falsas ou falsificadas
mandou-se observar a Porto 30 Setembro
183fl. Ord. 1,8 Circo 28, Novembro 1834.
POl'I. 11 Abl'i11R35. Decr. Reg. .& Novem
bro 1835, art. 78. Substiluição ordenou-se
ainda das antigas edulas da Bauia e como.
_ Vid. Moeda. L. 53, 6 Outubro 1835 etc.
Na côrte franqueou-se aos juize!' exame e
como na caixa de amol'tisação da' sedu
las etc. falsificada '. Ord. 22 ,Janeiro 1836.
Sedulas de votantes em eleições. - Vid.
Eleições Sedula~ de sorleamenlo do con
selho do jury.- ido lUf·adas.

SEGES: mandou-se pagar despezas com as abona
das aos ajudantes d'ordens de semana emais
emprell;ados do quartel-j;!;eneral da marinha.
Ord. 12 Maio 1809 (CoU. Nab.). - Vid.
mais 12 Maio 1810 (apenas cit. no Repert.
Cunho Mat. Sege). Carruagem ou sege de
quatro rodas paf!:ão 12.tt>800 de imposto
annual e 10~000 as de duas. Alv. 20
Outubro 1812, S1. Deçlarou-se que o im
posto só comprebende aS em effectivo uso
ao mesmo tempo e não as que se possuem.
Provo ia, 24 Novembro 1813, § 1 (CoU.
Nab.). Provo 6 Abril 1829. Mandou-se
que as seges de aluguel fossem marcadas
no meio da madeira dos paineis de ambos
os lados, além de na caixa do eixo;
forma della; penas. Edit. 27 Dezembro
1815 (B. Cat·l1. EStf·. 2). Na Babia foi a
junta da fazenda aqlorisada para ultimai' a
arrematação do imposto, e como. Prov. 2",
16 Janeiro 1818 (CoU. Nab.). Solução
deu-se sobre rescisão pedida de arremata
ção do imposto na côrte por serem os lici·
tantes, se~undo dizião, obrigados a dividas
proprias: Res. 3 Julho 1818. ann. á Provo
2" 3 Julho 1822 (CoU, cit.). Declarou-se que
o imposto era perpetuo, e só temporaria a
applicação ao fundo nacional do banco, e
que por isso devia conlinuar. Res. S·, 12
Março 1523 (CoU. cit.). Os livros e papeis

SEGES

relalivos ao imposto mandou-se recolher á
mesa do consulado, á qual passou a arreca
dação. Porto 1", '7 Maio 1823 (CoU. Nab.).
Parlo 12 dilo (CoU. cit.). A seu lançamento
mandou-se e como proceder na côrle. Porto
5", 15 Julho 1823 (CoU. cit.). Isenção pedida
do impo,sto por donos de seges de aJu~uel e
por que motivo, foi indeferida. Res.2'" 5 Fe
ver~iro 182lJ (CoU. cit.). a vil1a real da
Pralll-Grande se mandou arrecadar o im
posto e remeller ao thesouro e como.
Port. 29 Novembro 1824 (CoU. cit.). Com
missão de 6 % se fixou ao encarreuado da
cobrança do imposlo n~ côrte. Re~. 3", 28
Maio 1825 (CoLl. cit.). Ajunta da fazenda da
Bahia ordenou-se continuação de cobrança
até resolução legislativa. Provo 2'" 30 Setem
bro 1825 (CoU. cit.). Igualmente á de Pernam
buco estranbando·se por tê-la su penso. Provo
30 Dezembro 1826 (Coil. cit.). Sobre nuUi·
dade e por que de arr'ematação do imposto
feita na Babia. Res. 2 a , 26 ovembro 1827
(CaU. cit.). Mandou·se arrecadar por admi·
nistração na Bahia, como se procerlia na
côrte. Res. 1", 2ft Dezembro 1830 (CoU. Nab).
Sobre multa imposla por cordeia em car
reira, pelo largo do Rocio, reivindicação
delJa, e applicação. OIT. 11 Agosto 1831
(CoU. cit.). Em virtude do art. 54 da L. 15
Novembro 1831, passou a sei' arrecadado o
imposto pelas mesa~ de diversas rendas e col
lectorifls. Reg. 14 Janeiro 1832, arl,1, 15 a
20. A colJectores geraes commelteu-se exa
minar se os especiaes isentavão legalmenle
do pagamenlo a titulo de indigencia. Reg.
8 Fevereiro 1 32, art. 1" § 2. Foi o imposto
e oulros applicados ao novo Banco do Brasil
projectado. L. 59, 80ulubro 1833, art. 5,
S 2. Para suo arrecadação e guarda em
separado até ulterior deliheração do thesou
roo Ord. 5 Dezembro 1833. Para sua escrip
turação deu-se regulamento. Reg. 5 De
zembro 1833 (CoU. Typ. Nac.). Na côrte
passou a ser arrecadado o das carrllagens e
seges pela receuedoria do municipio. Reg.
6 Dezembro 183lJ, art. l, § 37: 16. Orde_
nou-se que o seu pagamento fosse no acto
do lançamento. podt'ndo conceder-se espera
de 15 dias. Porl. 30 Abrj} 1835. A cargo
da recebedoria das rendas internas ficou
a sua arrecadação na .8ahia, Pern.tmbuco e
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Maranhão. ReFi. 30 Maio 1836, étrt. 76, § 3;
em outro!,! lugares a cal'gQ das alfande~as,

ad, 77; e lDesas de renda:.. art. 78. Para
seu lançamenlo, arrecadação e fisca.lisação.
Decr. ReFi. 361. 15 Junho -18M). ÜS consu
les e vice-consules estran~elros devem pa
ga-lo. Ord. 57, 17 Junho 18!l6, Declarou-se
não se dever de carruagem guardada e não
usada. Ord. 9 Julho 18á9 (Dim·. 8150).
Concedeu-se privile!,io exclusivo pélra esta
belecimento de se~es de quatro rodas-An
dorinhas. Decr. 659, 5 Dezembro 18ú9.
Isenção de carros, carroças, seges, foi con
cedida á sociedade de colonisação da cidade
de Hamburgo para fundação de colonias em
terras do dote da Princeza Sra. D. Francisca
em Santa Catharina. Res. 537, 15 Maio
1850, art. un., S 9, n. !lo Ordenou-se no
Ceará comprehender-se o imposto nas ar
rematações. Av. 20Junh01850(Dim·. 8437).
Vehiculos de conducção de cadaveres na
côrte.- Vid. DeCIO. Reg. 796, UJuoho1851,
art. 28 a 36. Tab. 2' a lt. a Decr. Reg. 1557,
17 Fevereiro 1855, art. 87 a 100,1 03Tab. 2a,
3. 11 O imposto sobre seges e mais vehiculos de
conducção ficou pertencend@ ás provincias,
e na côrte á camara municipal. L. 628,
17 Setembro 1851, art. 29. Ao calcamento
das ruas da côrte foi applicado ta~bem o
imposto das seges do Reg. n. 361 supra, o
qual ficou pertencendo á camara conforme o
ar\. 29 supra, ref;ulando-se a cobrança e
como dos omnibus, gondolas, carroças e
carros de eixo fixo e moveI, e de enterros de
quatro rodas, de duas, carros, carruagem,
traquitanas, e outros de quatro rodas, seges,
sociaveis, cabs, tilburys, e outros de duas
rodas tirados por um ou dous animaes. L.
628, cito art. !l6. Imposto das seges etc. na
côrte mandou-se arrecadar no mez de Se
tembro. Ord. 282,1 Dezembro 1851. Inde
ferio-se isenção pedida para sege do thea
tI'O na côrte. Ord. 20·,26 Janeiro 1853. Foi
triplicado o imposto do art. 46. L. 528, L.
884, 10ulubro 1856. art. 12; para cuja
execução na côrte. Decr. 18lt9, 10 Dezem
bro 1856. Seges da casa da correcção da
côrte não são a elle sujeitas. Ord. 20 Novem
bro 1858 (Jom. 2 de 1859).

SEGREDO do archivo das JUDtas de fazenda.
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Prod17 A~osto 1808 (CoU. Nab.). Os mi~

nistro:i são obrigados a ~uarda·lo emquanto
se não publicar a sentença. Ass. 3&0,
26 Março 181.1, § 5 (CoU. Ass.). Estra
nhou-se ao juiz do crime do bairro de
Mocamho reter neHe os presos por mais
-de 5 dias prescriptos no Alv. 5 Março
1790. Av.5 Fevereiro 1816 (Ind. dlb. Se
ffredo). Prohibio-se e como. Decr. 1°, 23
Maio 1821. Nas causas crimes a inquirição
de testemunhas e mais aclos do processo de
pois da pronuncia deixarão de ser em segre
-do. Const., art. 159. Segredo das cartas é
inviolavel. Const., art. 179, § 27 :(Vid. Cor
reio. Porto 23 Abril 1828. Cod. Crim., art.
129. § 9: 215 a 218: Av. 2°, 9 Dezembro
183i etc. Av. 5°, 22 Dezembro 1821: Av. 21
Novembl'o 18lt5, e mais Cod. Proc., art. 93).
Revelação de segredo de que se esteja ins
truidQ em razão de offieio como será punida.
Cod. Crim.• art. 16ft : e se rôr que interesse 1Í
independencia e integridade da nação, art.
165. Sociedade de que se exija segredo dos
associados quando é criminosa. Cod. Crim.,
art. 282. Segredo na formação da culpa
quando haverá lugar. - Vid. Culpa. Cod.
Proc., art. 147. Reg. 120,31 Janeiro 1842.
art. 269. Relação denegocios reservados torna
puniveis e como os officiaes de secretaria
d'estado dos negocios da guerra. Decr. PJ.
75, 26 Maio 1841., art. 17. Re~. 112, 22
Dezembro 18ú.1, art. 16. Decr. PI. 350, 20
Abril 18ált, art. 31 : da marinha. Decr. PI.
i14, á Janeiro 1.8lt2, art. 9. Decr. PI. 351,
20 Abril 18lt4, art. 8. Decr. 2359. 19 Fe
vereiro 1859. art. 19, S2 : dos es trangeiros.
Decr. Reg. 135, 26 Fevereiro 1842, art. 38:
Decr, 2358, 19 Fevereiro 1859, art. 56, § 2:
da justiça. Decr. PI. Re~. 178 B, 30 Maio
18lt2, art. 6. Decr. PI. Reg. 347, 1.9 Abril
i84ft, art. 6. Decr. 2350,5 Fevereiro 1859;
art. 22, § 2: do Imperio. Decr. 256, 30No
'lembro 1842, art. H. Decr. Reg. Mo, 30
Março 18M, art. 28. Dec,'. 2638, 5 Março
1859, a1·t. 27: da fazenda. Decr. PI. 348, 19
Abri118ált. art. 10. Ord. Reg. 254, 21 De
zembro 1850, art. 29. As operações do
Banco Commercial do Rio de Janeiro forão
declaradas objectos de segredo e puniveis

'os empregados que as revelassem. Decr.
Est. 187, 23 Junho 1M2, art. 73. e DO
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comme1'cial da Bahia. Decr. Est. !t38, 13 No
yembroi845, art. 74: ecomme-rcial doMara
nhão. Decr. Est. 597, 2lt Março 1849,
art. 74: e caixa com71lercial da Bahia.
Decr. Est. 664. i8 Janeiro 1850, art. 53.
Decr. Est. 1753, 26 Abril 1856, art. 74:
e Ba7lco do Brasil. Decr. Est. 801, 2
Julho 1851, <lrt. 82: e de deposito e
descontos de Pernambuco. Decr. Est. 888,
22 Dezembro 1 51, art. 78: e de deposito,
desconlos e emissão do Rio-Grallde do Sul.
Decr. Est. 2005, 2lt Outubro 1857, art. 89:
igualmente do Maranhão.Decr.Est. 2035,25
Novembro 1857. art. 57: do banco da pro
víncia do Rio de Janeiro. Decr. Est. 238!t,
2 Abril 1859, art. 65 : do banco Industrial
Hypothecario do Rio de Janeiro. Decr. Est.
238i. 2 Abril 1859. art. 53: do banco Com
mercial e A~ricola Hypolhecario de Ser
gipe. Decr. Est. 23872 Abril 1852, art. 102:
do banco do Ceará. Decr. Est. 2390, 2
Abril 1859, art. 48: do banco Commer
cial Paraense. Decr. Est. 2397, 2 Abril
1859, art. 74: da sociedade auxiliadora na
côrte. Decr.Est. 2399. 2 Abril 1859, art. 3lt.
Inteiro segredo devem os corretores guar
dar nas negociações de que se encarregarem.
Decr. 41í. 1ll Junho 181&5, art. 11. Decr.
Reg. 648. 10 Novembro 1.849, art. 35. Cod.
Com., art. 56. Segredo em officios de the
sourarias encaminhados pelos presidentes
das provincias. Av. 31 Outubro 1850 (Diar.
85ltú). Revelação das decisões dos tribunaes
de commercio antes de expedidas, ou reser
vadas, como será punida. Decr. 738,25 No
vembro 1850, art. 49. Segredo se deve guar
dar nas sentenças dos conselhos de guerra
antes de confirmadas ou revogadas pelo
conselho supremo militar. - Vid. Provo 10
Janeiro 1851 (Diar. 8626). Sessão do conse
lho de inquirição domáo comportamento de
officiaes da armada será secreta. Decr. Reg.
1631, 18 Agosto 1855, art. 10. Circo Reg.
285, 29 Setembro 1855, art. 10. Segredo
nus negocios rellervados devem guardar os
empregados da directoria geral das rendas
do thesouro. Ord. Reg. 151, 22 Abri11857,
art. 28.

SEGUIMENTO de appellação on Qutro recurso. 
Vid. ClS respechvas pal"'W'I1I.

SEGUNDO TENENTE. - Vid. Alferes. Res. 13
Fevereiro 1815. Porto 9 Março 1825. Decr.
Est. 9 Março i 832, art. 54 etc., 66 etc., 67
etc. Decr. 22 Outubro 1833, art. 1.48, etc.
L. 260, 1 Dezembro 1841, art. A. ele. Tab.
Nas companhias de artilharia crearão-se
aggregaqos. Decr. 14 Julho i810 (Repert.
Ounh. Mato $egundo tellente III). Os segundos
tenenles de eommissão da armada nacional
se forem nomeados pela secretaria d'estado
serão reputados mais antigos qne os guar
das-marinhas,. quando uns e outros fôrem
promovidos a segundos tenentes effectivos.
Res. 3 Fevereiro 1825, 28 Junho 1833
(Repert. cito VIll). E são mais antigos do
que os nomeados pelos generaes. Res. 29
Outubro i827, 7 Outubro 183.4 (Repert.
verbo e n. cito l. Os segundos lenentes não
tem maior categoria do que os alferes; pre
cedem-se pelas antiguidade de suas patentes.
- Vid. 29 Outubro 1827 (Repert. verbo cito
n. V). Os ajudantes de infantaria com exer
cicio de engenheiros passárão a 1°0 tenen
tes. - Vid. 29 Outubro 1827 (Repert. e verbo
cito n. IV). Não podem commandar navios
em cuja lotação haja mais de um offieial.
Av. 25 Setembro i831&. O tempo de licença
concedida não se conta para accesso ao
posto de alferes ou segundo tenente, nem
no tempo de serviço de official inferior exi
gido dos cadetes com habilitações necessa
rias para agueJle accesso. Decr. 1638. 19
Setembro 1855 n. 4°, 5.° Graduação de 2·
tenente para cima a cirurgiões da armada.
L. 863, 30 Julho 1856, art. 5. E aos com
missarios de 2" classe da armada. Decr. PI.
1940, 30 Junho 1857, art. 2.

SEGURADO, segurador. - Vid. Seguros.

SEGURANÇA: ao devedor posto que tivesse de
alguns credores inrlucias sem rebates, não
se dava vista sem segurança do juizo para
embar~os e quaes. Ass. 31&3. 23 Julho
1811 (CoU• .Ãss.). Segurança publica deve
o soberano procurar. e manter. Alv.130
Março 1818. Decr. 11 Dezembro 1822.
Individual das pe&soas é o primeiro dos
bens das sociedades civis. - Vid. Prisão.
Decr. ~3 Maio 1821. A secretaria de jus
tiça se altribuirão os negocios relativos á
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8~gl1nllç;\ publica. L. Cosl. Porlo 23 Agosto
1821, § 5, m<lndado observ<lf pela Res. 20
Ouluhro 182;~. art. 2. Ao poder ext':cutivo
incumbe prover a ludo que fôr cuncernenle
á se~l1r:lnça inlerll;\ e exleroa dn Esl<ldo.
Con,,\.. art. 102, S15. Segurança individual
é ~arantidaec(lmo. Const., arl.1 í9. Nenhum
uenero oe trabalho, cultura, industria ou
~oOlmerciopóde ser prohibido lima vez que
se não opponha á sel!urança etc. dos cidadãos,
art. 1i9, S2á.Segurança do Estado aulorisa e
quando, e como. decretação de suspensão de
ll-aranlias, arl.1í9. § 35. Segurança publica
justifica de. apropriação por necessidade pu
blica. L. 9 Setembro 1826, art. 1, n. II: 8.
Ministros e sf'crelarios d'estado são e como
Iluniveis pelo que obrarem conlra a se~u

ranca elc. dos cidadãos. L. 1.5 Outubro
1827, art. 5. Segurança publica achando-se
compromeltida por algum caso exlraordi
nario autorisava o juiz de direito a fazer
convocação extradinarin do jury.L.20 Selem
bro 1830, art. 41. Crimes contra a seguran
ça interna do Imperio e publica lranquilli
dade quaes sejão e como puniveis. Cod.
Crim., Parto 2", tit.A, art.f07 a 128. Crimes
conlra a segurança individual quaes sejão
e como puniveis.. Cod. cit., Parto 3', til. 2,
art. 192 a 218: contra a segurança da pes
soa f' vida. Cad. cit., Parto 3", til. 2, cap. 1,
art. 219 a 2&6: contra a segurança da honra,
part. 3", tit. 2, cap. 2, arl. 21.9 a 246:
contra a segurança do estado civil e domes
tico, parto 3", tit. 2, cap. 3, art. 24í a '256.
Segurança do cofre da inlendenc:ia da poli
cia na côrte. Av. 2°, 28 Julho 1.831. (Cott.
Nab.). Providencias para manutenção da
segurança publica na côrte. Av. 3· da
mesmêl data (Coll. cit.). Termo de segu
rança.-Vid. Termo. Cad. Proc .• art. 12,
S 3: 121 a 130, 206 a 212, 293. L. 261.
3 Dezembro 1841, art. &, § 1: 5,0, 17,
§ 2: 69, § 1: 70, 72 a 77. Reg. 120,
31. Janeirl) 1.842, art. 58, § 3: 62, § 1.:
63, S 1 : ola : 1.11 a 1.13, lt38, S 1, a &lt5:
2, § 1: 185, S2: dos juizes de direito chefes
tle policia e delegados e subdelegados altri
buio-se vigiar sobre tudo que pertence á pre
venção de delictos e manutenção da seguran
ça e lranquillidllde etc. publicas. Decr. 29
Março 1833, uI. 1, n. 1: L. 261, cil. 3ft. 4,
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S!I: 5: ReI;. 120, cil. arl. 58, S 8: 62; S 1:
6&. S 1: 64. Ao juiz de direito chefe de po
licia pertencia convocar e como. e quando.
as autoridades policiaes para cunferencia so
bre meio de manter a se~l1rança e lraoquil
lidade publica. Decr. 29 Março cit., art. I,
§ 5.•Juiz de paz communicará ali chefe de
policia 0$ acontecimentos exlra oroinarios que
interessarem a segllrança e tranquillidade
publica, etc. Decr. 29 Março cit., art. 2, 3.
Hoje os subdelegados. Reg. 120, cil. art. 1.88
a 1.92. Credito concedeu-se para despezas
de segurança publicll. Decr. 614, 2 Junho
18lt9. Decr. 972, 'lá Abril 1852, 1314. 21
Janeiro 185.4. Segnrança e defesa de colo
Dias militares no Pal'él é a cargo dos colonos
depois de escusos. Oecr. Reg. 662,22 De
zembro 18~9, art. 1.6. Julgar-se-ha arbitra
ria a inob-ervancia ria convenção entr'e pre
ponente e preposto commercial por parte
destes, sempre que se não fundar em injuria.
feita por aqllelle á seguridade hOQ ra etc. sua
ou de sua familia. Cod. Com., art. 83. Se
gurança de letra. - Vid. Letras. Cad. Com.
art. 367: seguranç'.l de aceitante de letra.
Vid. Verbo cit. Cod. cit. art. 388: segurança
de portador de letra. - Vid. f/erb. cito
Cad. cit. art. 390: segurança de frete pafa
o oapitão de navio como deverá elle promo
ver. Cod. cit., art. 527: segurança do frete
para o frelador. Cod. cit., art. 596: segu
rança de divida cl)mmel'cial por f'mbargo
ou arresto. Decr. 737. 25 ovembro 1850,
art. 327. Segurança de presos nos presidias
militares Leopoldina e Santa Isabel. t' nos
à margem dI) Araguaya em GOYàZ. Decr.
Reg. 750, 2 Janeiro 1.851, art. &, § 3: 54.
Segurança do campo militar é e comu a car
go do ajudante-general do exercito estacio
nado em S. Pedro do Sul. Decr. Reg. 762,
22 Fevereiro ~ 851, al'I. 11, S 2. Segurança
da navegação interior dos Estados ribeiri
nhos do Prata com a posse, P. como da Ilha
de Martim Garcia accordou-se Trat. com (1

Urugllay 13 Outubro 1851, art. 18 (Rel.
Estr. 1852, pag.169, v.) Réos de crimes que
sejão capazes de pôr em risco a segurança
dos povos e qUllesaccordou-se exlradicionar.
Trat. 13 Outubro 1851, aft 1. (Bel. Estr.
1852, pago 110, v. ) Policia e segurança da
livre navegação do Paraná accordoll-88 e
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como. Convenio com Enlre-Rios, Corrientes
e Uru~nay 10 Dezemuro 1851. arl. 14 (Rel.
Estr. 1852, pago -t16 v.). Segorança dos vian
danles pela estrada de ferro da Bahia ao Joa
zeiro deverá o governo prole~er e como.
Decr. Cood.1299, 19 Dezembro 1853. Cond.
~3a : to da proprias eSlradas e seu uso re
1:m1ar 3lJa : e dos passal<eiros 39.' Autorida
des civis são e porque compelentes para
procederem uu mandarem proceder a todas
as dili 17encias necessarias para e[ectiva se
~urançrt ou excussão de bens e quaes. Av.
173,7 Outubro 1851,. Segurança dos via
jantes e dos guardas na estrada dt' ferro de
D. Pedro II ()brigou-se o govel'no a prole~er e
como. Cootr. 10 Maio 1855, arl. 39, ann.
Decr. Est. 1599, 9 Maio 1855: para segu
rança da estrada. Conlr. cit., art. lI1. Com
missão de sl::gurança nor'neada pelo governo
inspeccionará a fabrica de p-roducto chimi
cos e refinação de assucar da côrte. Decr.
Est 1633, 1 Setembro 1855, art. 36. Segu
rançns e fIanças necessarias póde o pagador
da marinha exigir do seu fiel. Decr. ReI;.
1769, 16 Junho 1856, art. lI4. Segundo os
principios de soberania e jurisdicção inter
nacional deve o chefe de policia preslar o
necessnrio auxilio aos consules para a de
tenção ou segurança dos criminoso e cap
turados deserlores e quaes e como. Av. 369,
29 OUlubro 1856 e ann. 1 Dezembro 1854.
Segurança e policia interna do arsenal de
~uerra pertence ao 1° ajudante do director.
Decr. 10sl.1913, 28 Março 1857, ar!. 1,
S 2. Segurança das estrada. de ferro será
reconh cida pelo governo e presidente.
Decr. Reg. 1930, 26 Auril 1857, ar!. 29:
segurança publica determina a alteração nas
horas da partida e ch >gada dos trons, art. 39..
Segurança nos carros tia ~strada de ferro
de Tamandaré a Una para conducção de pre
sos. Decr. Cond. 1980, 28 Setembro 1857,
17"; da proprias estradns e seu uso regular.
2~a: dos passageiros 29.· os carros de con
ducção de presos na eslrada de ferro de Ca
moei ü Granja e Ipú no Cearo.Decr. Cond.
1983.3 Oulouro 1857,25"; dos viandantes
29~ ; das proprias estradas 30.' St'gurança da
Dav gação do AmaWDas por melo de boias
e pharoletes obrigou-se o governo 3 realisar.
Decr. C.ond. 1988, 10 Üllluuro 1857,20."

IV

Providenciar e lIscalisar a policia, assei" lt

segurança dos acampamento e hospi
taes pertence ao deputado do quartel-mes
lre genf'ral. Decr. Reit. 2038. 25 Novem
bro 1857, art. 9, S8. Sep;urança maior e
possivel ao transporte de pes oas e cousas
accordou-se e como com o Orug;uay.
'l'rat.!J Selembro 1857, art. 15, ano. Decr.
2269, 2 Outubro 1858. Seguranças dadas
pelo Cod. Com. ás mercadorias lransporta
das em longo curso ou cabotagem forão
concedidas ás pelos vapores da compaohia
de navegação a vapor na bahia e rios de Pa
ranaguá, Morretes e Aotonina no Paraná.
Decr. Cond. 2031,10 Novembro 1858, 4."
Segurança publicn: seus negocios perten
cem' á li" secção na secretaria da .lu liça.
Decr. 2350, 5 Fevereiro 1859, art. 6, S 2.

EGOROS: carlas de seguro não erão admittidas
perante o juizo da physlcatura-mór. A.lv. 2~.

22 Janeiro 18tO, § 31. Compllnhia de se
Piuros lndemnidade teve confirmação; sub
jeita nos casos omisso!' ao regulamento das
casas de seguros de Li~bo:t. Cood. 5 Fe
lereiro 1810 e § 15 (CoU. Nab.). Idem a
Providente. Cond. 30 JunhJ 1814, § 16
(Coll. cit.). Idem a Per·mallente. Est. 19Ju
nho 1816, S 18 (CoU cit.). Idem a Rcstau.
mcLora. COlido 18 Abril 1820, 3rt. H (CoU.
cit.). Idem Boa fê. Conel. 26 Fevereiro 1827,
§ 1R (CoU. cit.). Idem Segumnça. Cond. 1
Março de 1.827, S 22 (CoU. cit.). Idem BOll~

Conceito. Cond. 26 Abril 1827. § 20 (CoU.
cit.). Idem Retribuição. Cond. 15 Novem
bro 1827,S 13 (Col/. cít.). Idem Conem'dia.
Cond. 23 Fevereiro 1828., § 15 (CoLl. cit.).
Seguro maritimo. - Vid. Cambio marítimo.
Facultou-se estabelecer em Macáu u m3
casa de seguro mercanlil. C. Reg. 18 Maio
1810. Carta de seguro concedeu-se LI um
presbytero secular preso em Aljube por que
rela de adulterio. Decr. 2 Janeiro 1811.
(CoU. Nab.). Mandolf-se que o provedor do.
tiegu ros- lIzesse execular a regulaçüo da casa
delJes, usando da jLlrisdicçãll que para 1SS0

lhe compelia. Provo 5 Fevereiru 1811 (Col/.
.DeLg.). Segnros na administração de cor
reio como se fazião; responsabilidllde dos
empregados, contabilidade etc., 3rt. 13 De
zembro 1811 (F. Th. Rrpe·I't. ·llcrb. SCgIl1'()

lH
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n. UlJ).Novos direitos de carlas de seguros
mandou-se no Maranhão cobrar na alfan
dega e porque. Provo ,2", 13 Abril 1811
(CoU. Nab.). Ordenou-se que as mesas de
inspecção servissem de juizes executores das
sentenças em ultima instancia proferidas
peja junla do commercio em causas de se
guros. Alv, 3 Outubro 1812. Por lodo o
premio de seguro sobre () augmen~o ..de
risco em embarcações aprezadas por 11IIClto
commercio de escravos, quanlo de indem
nisação e como se pagaria accordou·se. 
Vid. Reg. n. 3, 2~ Julho 1817, art. 8, S 7.
ann. á convencão da mesma data. Solucãl}
deu-se á recl~m~ção de sommas de segu;'os
pagos de embarcações por tal motivo apre
zadas. Res. 22 Setembro 18t 7 (CoU. Nab.)
modificada e como pela Res. 2 em Edil. 14
Janeiro 1818 (Col!. cit.). Seguros, fiança,
homenagem ou fieis carcereiros mandou-se
não conceder nf) crime de sociedades secre
tas sem graça esp~cial. Alv. 30 Março 1818.
Mandou-se cumpt'i7' m'dem suspensa indebita
mente por govenladm' e capitão geneml, da
relação para p"isão de réos não se achando com
petentemente seguros. Provo 2a , 15 Maio 1820
(Col!. Nab.). Artigos de regulação da casa dos
seguros de Lisboa em Alv. H Agosto 1791
farão supprimidos e substituidos. Reg. appr.
pela Res. 30 Agosto 1820 (Per. Borg. Dic.
Jur. Regulamel1to). Seguro marilimo: as divi
das derivadas do premio deJle tiverão prefe
rencia e não enll'avão em raleio. Porto 13
Março 18H (lud. Alb. Segm·o). Ass. 363,
12 Abril 1821 (CoU. Ass.). Carla de segnr•.
- Vid. 23 Julho 182 t (apenas cit. no Rl!pe7·t.
Cunho l.,lal. Suppl. Carla n. 5). Falta de
legitimidade de carta de sef!;Ul'o não po
dia invalidar os aclos pralicados pelo réo
em juizo. emquanto era allegada; nem jul
gada sua insubsisteocia, tanto mais que
aos ouvidores das comarcas doBrasil se per
miltio passarem alé tres cartas, revogado
nesta parte o Reg. 10 Outubro fiM pela
Res.U Outubro 1758.-Vid. Provo 22 Uu
tubro 1822 (Coll. Nab.). Acções das casas
de seguro forão ex~eptuadas do sequestro
ordenado contra propriedades porluguezas.
Decr. 11 Dezembro 1822. Obrigou-se a es
trangeiros a munirem-se de cartas de se
guro, como providencia para acautelar re-
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producção de roubos, na côrte. Porl. 2".
23 Junho 182.& (CoU. Nab.). Dizima não
pagavão as sentenças lias arbitros autorisa.
dos pelo provedor de seguros nas causas
commerciaes conGrmaclas ou I'eformadas
pela junla do commercio. Res. 12 Julho
1825 (Col!. cit.). Seguradores que pa~árão

a seus segurados os objectos seguros tiverão
direito a reclamar tudo que pagárão, e como
fundarião sua reclamação com a apresenta
ção da apolice e recibo do se~urado perante
a commissão mixta. - Vid. Inst. 31 Março
1827, S 1S, ann. Inst. 3 Setembro 1827
(Coll, àt.). Sociedade de seguros mutnas bra
sileiros foi approvada. Decr. Est. 29 Abril
1828. Prorogação do tempo das cartas de
seguro havendo impedimento invencivelque
inbabilitasse os réos de se livrarem dentro
deHe extincto o desembargo do paço passou
ásrelações.L. 22Setembro 1828, art. 2,§VI.
AttribLiição de conferir cartas de seguro aos
militares de 1a e 2" linha por crime~ eivis em
que os auditores o não podião, competio ás
juntas de justiça militar Das provincias res
pectivas. Res. 10 Setembro 1830. Julgarão
se abusivas as cartas de seguro e mandou-se
suspender sua concessão até resolução le
gislativa.Av.10°, 22Julho 1831 (Coil.Nab.).
Av. iO°, 28 dito (Coil. cit,): e por isso se lhes
denegou lransito na chanceJlaria. A.v. 4°,
15 Outubro 1831 (CoU. cit.). Forão extinctas
as provedorias de seguro e providenciou-se
e corno ácerca do contracto e execucão. L.
26 Julho 1831. Ordenou-se não s~ con
cederem segurus nos crimes policiaes e nos
processados policialmente em virlude desta.
L. :!.6 Outubro 183 t, art. 8. Informações
e quaes se exigirão sobre suas concessões.
Av. 6°, 5 Dezembro 1831 (CoU. Nab.).
Regularão-se seus novos e velhos direitos.
Decr. Tab. 25 Janeiro 1.832. Forão aboli
das as carlas de segul'o e qualquer outro
meio, que não fosse o de fiança, para que al
gum réo se livre solto.- Vid. Fiança. Cod.
Proc. art. H3. Sello das apolices de seguro.
- Vid. Selto. L. 59, 8 Outubro 1833. Tab.
Inst. 1h Novembro 1833, art. 22. Decr.
Reg. 355. 26 Abril 18.4h, art. 8,12, elc. De
clarou-se que devia prevalecer uma carta de
seguro concedido antes Ja nova organisação
judiçia,ria. Âv. 21 Novembro 1833: 8egura-
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do~es sobre navios condemnados por iona
ve~aveis em port()s estrangeiros emquanto
não mandarem ordens, como a respeito pro
cederáó os consules brasileiros. Decr. Syst.
HJ Abril1.83h, art. 60. - Vid. Decr. Reg.
520, ii Junho 1~47, art. 131. Despachan
les nas alfandegas e em que casos deveráõ
apresentH os documenLos que as compa
nlüas de seKuro admiltem para realisarem
o pa~amento de sin troo Re~. 22 Junho
1.836, art. 2!JO. S 4: 2&1. 2!J2. Pl'orogou:;e
até o /1m do anno financeiro o prazo peIo
Reg. 355, mal'cado para cobrança de 1/8 %
das companhia~ de seg-uro contra o fo~o

e outras terrestres. Ol'd. 2 Jlrlho t8!J4
(Jorn. 186). O sello de 1/i3 °/0 do valol' das
apolices de sef1;uros e r'illco foi nbstiLuido
por 2 °1. da ilDportancia do premio.L. 369,
18 Setembro de 1845, arL.12. Foi obri~ado

() agente director oe companhia de seg~lros
maritimos a pagar o sello de lelras passadas
pelos premios de e~uros celebrados. Av.
25 Maio 1.8h6 (Jorn.186~. Diligencias e quaes
ordenarão- se para poder-se commelter e
como ao juizo dos feitos a cobrança ue sello
de letras de seguro maritimo de uma com
panhia. Av. !J Dezembro 1846 (Gaz. Off.
86, v. 1. ). A agencia de seguros de navios e
sen carregamento incumbe aos corretores
de navios. Decr. Reg. 6á , 10 Novembro
1.849. art. 29, S3: e qual a sua com missão,
art. 39.-Vid.Decr.Reg. 806, infra.Paraarre
cadaçãode sello em que se acha vão algumas
companhias de seguros alcançadas como
se mandou proceder. Av. 6 Fevereiro 1850
(Dim·. 8322). O resultado das negociações
que se operarem na praça determinará o
preço dos segm:os. Cod. Com., art. 33. Nos
negocios de seguros que designação Carão os
corretores quando delles fi~erem os assen
Lamentos. Cod. cit., art. lI9. COlDmissario
que receber ordem para fazer algum seguro
quando e como será responsavel pelos pre
juizo~ resultanLes de não dfectnar-se. Cod.
cit., art. 184. O principal e premio d..s le
tras de risco quando e como 'ficão salvos
por occasião da venda vo!unLaria de em
barcação sobre a qual pesem. Cod. cit.,
arl. hiO, § 6. 7; bem como 05 premios res
peclivl)'s de seguro Cod. e art. cit. § 8. 9.
Conhecimento faz e como 'inteira prova,
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entre as (fartes interessadas e /JS segurado
res. Cod. cit.; art. 586. Acçãodp sel;nradores
para ser admissivel em juizo como deve sel'
instruida. Cod. cit.. art. 589. Premio do se
guro pa~ará o capitão quando, e porque,
subro~ar outra embarcação para transporte
da carga que Liver a bordo. Cod. cit., art.
60h. Do contracto de dinheiro a risco ou
cambio maritimo.- Virl. Cod. cil., art.633.
{Decr. 737, 25 Novembro 1850, art. 3, S2)
a 635 (Decr. 737, cil. arl. 2~7, S 3) e 651.
(Decr. e art. cit.) a 655. Dos se~uros

maritimos. Cod. cit., art. 666 a 730. 
Vid. Decr. 737, infra arl. 299 etc., da
natureza e fórma do conLractu, art. 666
a 675 (Decr. 737. cit. art. 247, S6:) a 68.4:
cousas qlie podem ser odle objecto. art.
685 a 69'1: avaliação dos objectos seguros,
art. 692 a 70 L; começu e fim dos riscos,
arL. 702 a 709:obrigações recipr'oca' do se
~urador e se~urado. art. 710 a 730. Quando
é licito ao segurado lazer abandono. Cod.
cit., art. 753, 754, 756, 758. O abandon()
comprehende os fretes e quaes, que serão
considerados pertencentus aos se~uradores,

Mt. 759. Os fretes seguros quando perten
cerão aos seguradores. art. 760. O premio de
emprestimo a risco quando é avaria r;rossa.
Cod. cito art. 7M, S 18: o premio das des
pezas do seguro da avaria ~rossa quando,
3rt. 706, S19. Damno solrrido pelo navio
ou carga para considerar-se avaria a c:argo
do segurador o que é necessario. Cod. cit.,
arlo 772. Decr. 737, cil. art. 21, § 8. Segu
rador quando não é obri~ado a pagar mais
de 2/3 do custo do concerto de avarias. Cad.
cit.. arl. 776; quando a respeito dos segu
radores se julga o navio innavegavel e com
qne o!>rigaçóes. art. 777. Contendo aapolice
pagamento de afaria por marcas, volumes,
i:aixas, saccas ou especies. cada uma das
partes se considera se~uro separado e para
que. Cod. cit., ar!. 780; qualquer parte da
carga 411ando será indernnisada pelo segu
rador como perda total. art. 781. Si o
segurador tiver pap;o uma perda tolal e vier
a provar-se que' eUa f(li só parcial que di
reitos adquirirá. Cod. cil., art. 795: Si in
dependente de qlIalqner li.quidação ou exame
o segurador se ajustar em preço certu de
indemnisação e dépoi' reca ar-se a elia,



("'0 )
SEGUROS

que direito poderá () 6egurado fazer valer,
arl. 796. Seguros e risco considerão-se
mercancia. Decr. 737, cit. arl. 19, S 4.
Aos juizes de direito do commercio pertence
processar e julgar a justificação que o capi
tão de navios deve fazer para tomar dinhei~o

a risco. Decr. 737 cil. arl. 21., S 3. As
letras de risco se podem oppôr alem das em·
bargos do art. 250. todos nqnelles que ex
cluem ou perilDem a obrigação do tomador.
Decr. 737 cit, art. 252. Acção de seguros
como se processa. Decr. 737 cito art.
299 a 307. Protestos de letras de risco
conforme art. 635, 661 Cod. Com.;
e das apoJices de seguro indossadas,
art. 675, do cito Cod. como sel'âo regulados.
Decr. 737, cil. art. 370: não é necessario
nas, apolices oe seguro que não tiverem in
dosso, Decr. 737 cito art. 372, § 1. Conhe
cimento de seguro de carta é prova de re-

. messa, em casos de protesto de letra etc.
Decr. 737, cito art. 384. Das sentenças nas
causas de seguro ha e quando aggravo de
petição e inslrumento. Decr. 737 cito art.
66P, § h. No caso de guerra o~rigou~se, o
governo a indemnisar a companhIa brasllell'a
de paquetes de vapor do premio do seguro
delles somente pelo risco de guerra, ficando
a cargo da companhia o seguro pelo risco
maritimo. Decr. Cond. 767,10 Março1851,
19" Decr. Cond. 1515,3 Janeiro 1855, 7·,
2ô· Res. 846,28 Maio 1856, arl. 1, Appro
vou-se deliberação da lamara municipal da
côrte de mandar segurar o edificio da praça
do mercado em qualquer companhia de
fogo. Porto 133,11 Abril 1851 : approvou-se
a companhia de seguros marilimos Nova
Permanente na côrte e como. Decl'. Est. 779,
15 Abril 185t. Decr. Est. 20tlO, 16 Janeiro
1858; e a Recuperadôra na côrte, Decr. Est.
í91, 30 Maio 1851; com o nome Fidelidade.
Decr. Est. 2103,6 Fevereiro 1858. Haveres
da companhia do Mucnry expostos a sinistro
de mar a juizo dos directores estarão sem
pre seguros. Decr. cito e Esl. 802, 12 Julho
1851, art. 2ó. Aos corretores de navios com·
pele a 3@:encia dos seguros deIles. Decr. Reg.
806, 26 Julho 1851, art. 28, § 3; e com que
commissão, art. 30 e Tab. e 31, Decr. 807.
808, 27, 28 dilo. Approvou-se a companhia
de seguros maritimos Bom Conceito na Ba.
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hia. Decl'. Est. 8i2, 5 Novembro 1851 ; e a
Fidelidade em S. Pedro do Sul. Decr. Est.
1060.3 Novembro 1852. Decl'. U08, 3 Ju
lho 185h. DecI'. 2137, 27 Março 1858; e a
contra incendio Interesse pttblico na Bahia.
Decr. Esl. 1151, 13 Abril 1853 ; e a de se
guros mal,ilimos Utilidade publica no Recife.
O'ecr. Est. 1186,4 Junho 11:153. Declarou-se
não haver lugar prover-se ameio de escrivão
de seguros ~epois do Coei. Com. Res. Cons.
em Av. 28 Fevereiro 1854 (Jom. 62). Auto
risou-se companhia de segur'o lDutuo con
tra fogo na corte. Decr. 1353,1 Abril '185h.
Decr. alI. 2100,6 Fevereiro 1858. Permil
tio-se·Jhe arrecadar o sello de seus titulos.
Av, 10 Julho 1854 (Dim'. 2115). Aulorisou-se
companhia Previdencía ne seguro contra a
mortalidade dos escravos. Decl'. Esl. 1U5,
5 Agosto 185ft. Decr. 2209, 22 Julho 1858.
Vapores da companhia saotista estarão sem
pre seguros em alguma das companhias do
Brasil ou Inglaterra. Decr. Esl. 1h91, 20
Dezembrõ 18M, art. 26. Autorisou-se com.
panhia de seguros maritimos Indemnisadora
no Recife. Oecr. Est. 1550, 10 Fevereiro
1855. Adirectoria da companhia Emp7'ezll
municipal na cõrje compete autorisar des
pezas de seguro do mercado da praça da
Harmonia, contra o fogo. Decr, Esl. 1577,
1.0 de Março 1855, art. 15, S 2. Declarou
se que á companhia de seguros maritimos
e de rogo Equidade da cidade do Porto foi
permiuido arrecada r e como o sello de
seus tilulos. Av. 3 No\'emb.l'o 1855 (JO"II.
3.21). Auloris(lu-se companhia de seguros de
Vida Tt'anquiUidade na côrte. Oecr. Est.1669
7 Novf1mbrn 1855. Decr. AlI. 2101, 6 Fe.
vereiro 1858; e a de segul'os e riscos mari
timo, e contra o fogo P7'ovidencia na Bahia.

,Decl'. Est. 1688, 12 Dezembro 1855. Decr.
Reg. 2252, 22Seternbro 1858; e a de seuuros
marítimos e ten'est7'es na côrte Decr. /) Est.
172~, 16 Fevereiro 1856. Decr. AlI. 2182,
2Junho 1858 ; e a contra morlalidade df1~

'8SCI'a\os Pret:idencia na côrle. Decr. Est.
1725,16 Fevereiro 1856. Vapores da com
panbia União de Pelotas em S. Pedro do
Sul, fará o respectivo conselho segurar em
companhia regularmente organisada e de
confiança. Decr. Esl. 1728, 20 Fevereiro
18M, art. 5, S 9. Autorisou-se companhia
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(je seguroli maritimos Segu'ridade!la corte.
Decr. Est. 1750, 23 Abril 1856. Sobre
acções de comparlhia~ de risco não empres
tará /I caiu commercial da Bahia. Decr.
Est. 1753, 26 Abl'il1856, art. 20. § 5. De
clardu-se ter sido indeferida preteDção de
directores de companhias de segur.os ma
ritimos da praça dI) Rio de Janeiro relativa
a medida que obstasse o eslabelecimento
no paiz de commissões filiaes de companhias
de seguros da Europa. Av. e Res. Cons. 359.
28 Outubro t 856. Predios da companhia
E dificadora na côrte serãu segUl'Os contra o
sinistl'o de logo em diversas companhias
que offereção maior garantia e modicidade
de premio. Decr. Proj. 186ô. 17 Janeiro
1.857. art. 10, S9. Direcloria da companhia
PrediaL Baltiana dará bases para uma
de se~uros contra o fogo afim de segura
rem- e seus predios -e oulros; e estas hases
formarão uma egundil companhia incor
porada. Decr. Est. 1942, .4 Julho 1857,
art. !2. Segura contra o fogo deve estar a
propriedade orbana ou ruslica para sobre
ella fazer emprestimos o banco do Rio
Grande do Su\. Decr. Est. 2005, 2.4 Oulu
bro 1857. art. 71, § 9. n. 1. Seguros an
nualmente deverão ser todos os objectos
pertencenles á companhia de navegação a
'Vapor nos rios do Maranhão. Decr. EsI.2020,
11 Novembro 1857, art. 83. Apolice do se
guro deverá acompanhar os penhores de··
posilados para sobre elles fazer emprestimo
o banco do Maranhão. Decr. Est. 2035, 25
Novembro 1857, art. 1.3, S 3. Autorisou-se
a companhia de seguros maritimos e terres
tres FeLiz Lembrança. Decr. Est. 2077, 16
Janeiro 1858: e a Mutua de seguros de vida
de escravos. Decr. Est. \!078. 16 Janeiro
1858, e a de seguros contra o fogo A"gos
Fluminense. Decr. Esl 2079, 16 Janeiro
1858. Todos os escravos desaveiros da com
panhia TransplJrtes maritimos na corte deve
rão se,' seguros em companhias acreditadas.
Decr. Est. 2179, 26 Maio 1858, art. 37.
Autorisou-se companhia de seguros mari
timos e contra o fogo Esperança em S. Pedro
do Sul. Decr. Est. 2273, 9 Outubro 1858;
e a Tutora Brasileira de seguros muluos de
.ida na côrte. Decr. Esl. 2299, 6 Noyembro
1868.

SELLADOR: - Vid. SeLLo.

SELLASfurão coosideradas contrabando de guerra
no Trat. com a Dinamarca 26 Abril 1828,
art. 1.0. Uru~oay l3 Outubro 1851, art. 11
(ReL. Estr. 1852, pago 108 v.). Confederação
Argentina 29 Abril 1856. arl. 11, ann. Decr.
1781. 1ft Jlllho 1856. Paraguay 8 Abril
1856, art. 14. ann. Decr. 1782, tia Julho
1856.

SELLINS forão declarados contrabando tle guerra
nos Trat. com a França 6 Junho 1826, art. 21.
Cidades Hansea ticas 17 Novembro 1827,
al't.10.Portugali9Maio1836,art.16. Uru
~uay 13 Oulubro 185j, art. H (ReL. Estr.
1852. pago 1.08, v.). Confederação Argen
tina, 29 -Abril 1856. art. 1 J, anDo Decr.
1781, 1il .Julho 1856. Para~llay 8 }\ bril
1856, art.1lJ. ano. Decr. 1782. U .Jolho
1866.

SELLO: seu imposto indirecto sobre que 'papeis
se estabeleceu e como. Alv. 17 Junho 1809,
S1 a 7, 1.0 a U. Dos legados e heranças.
Vid. Taxa. Da chancellaria-mór do Imperio
- Vid. ChanceLLaria-rnór. Ao escrivão dos no·
vos direitos encarl'egado de arrecadar im
posto do seno de papeis elevou-se ordenado.
Decr. H Agosto 1809 (CoLL. Nab. ). Sello
dos autos da fazenda publica m:lOdou-se pa
gar pelas despezas da chancellaria-mór e
como. Decr. 11 Agoslo 1809 (Colt. cit.).
Mandou-se proceder pelo eral'io e como á
arrecadação do imposto. Decr. 2- Instr. 17
Agosto 1809 (CoLL.cit.). Creou-se e nomeou
se outro escrivão para sua arrecadação.
Cart.18 Outubro 1809 (CoU. CiL). Deter
minou·se como em Pernambuco se faria o
recebimento do imposto. Provo 25 Novem
bro 1809 (Coa. cit.). Elevou-se ordenado ao
porteiro e guarda·mór da chancellaria-mór
pela arrecadação do imposto. Decr, 25 Ja
neiro 181.0 (ColL. cit.). Sello para letras de
cambio. - Vid. P01't. t Março 1810 (Dic.
J ar. Per. Sz. SeLLo). Arrecadação do im.
posto do sello em S. Paulo mandou-se ficar
a cargo da provedoria da fazenda. Provo
2 Julho 1810 (CoU. cit.). Annnnciou-se
que os requerimentos dirigidos ao thesouro,
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tribunaes el~. n{IO sp.ri'ãl) ahi de~l" cnados
não tendo sido sellados os doclllllcntos que
os inslruissem. Av. 29 em Edit. ;H Outubro
1811 (B. Cal"n. Estr. 1). Livros para lança
menlo do imposlo mandou-se fllrnecer por
conla da fnenda publica. Pr(lv. 1a • 7 Agosto
1817 ( Colt. Nab.). Decloração de folhas de
aulos para pa~ameoto de senn mandou-se
fosse feit"l pO!' verba e nãu por cf'rLidão.
Provo 2',26 Abl'il1819 (CoU. !\'llb.). Sobre
arrecadação do imposlo pela junta da fa
zenda em Ala~ôas. Prov. 27 Setembrll 1819
(CoU. cit.). Sobre sello de processos dos al
molacés. - Vid. PTOV. 2a , 11 Agostn 1821
(Colt. cit.). Mandon-se que o administrador
ela alfandega da repartição do mar passasse
a servir o alficio de sellador va~o, c como.
DecI". 29 Abril 1822. Mandou-se e porque
e COlDO separar a divida do imposto do
sello de papeis do das heranças e le~àdos.

Provo 6 Março 1823 (CoU. Nab.). Porl. 15
Abril dito (CoU. cit.). A bem do serviço da
casa do sello na alfandega providenciou-se.
Porlo 2", 1.0 Maio 1823 (Col!. cit.). Mandou
se que os escrivães nas certidões que passa·s
sem, e o lhesouro nos papeis apresentados ao
sello, decJarassem o dia, mez e anno em que
o filessem. Port: 1.0 Julho 1823 (Col!. cit.).
Provo 23 Julho dito (Coit. cit ). Sello de es
cotilhas de embarcacõcs mercantes carre
gadas. Port.1",10De~embro182/t.§ 7 (Col!.
cit.) revogo pela Port. /t', 29 Janeiro 1.829
(Coll. cit.). Provimento vitalicio deu-se ao
escrivào do seno forense de Sergipe. Porlo
2', 20 Setembro 1825 (Col!. cit.). Provi
denciou-se para cumprimento dos SS o" e /to
Alv. 17 Junho 1809. Port. 1',30 Setembro
1825 (Colf. cit.). De palenles mililares s6 se
paga na chancellaria uma vez de um mes
mo posto, seja qual fôr o numero d.as pa
tentes. Provo 20 Junho 1826 (Colt. Nab.).
Resello com maiori<.. de taxa náo se devia
cobrar por se não achar expressamente esta
belecido noAlv. 17 Jnnho. Res. 3',12 Se
tembro 1826 (CoU. cit.). Sobre andamenlo
da casa do sello de fazendas nas alfandegas.
Av. 25 Fevereiro 1.828, S 5,6 (Col!. cit.).
Annulluu-se conlracto de arrematação de
rendLls por se a elle ler unid'o o imposlo da
3" parle do sello de que se não lembrou 3

L. 25 Oulubro t~27. Provo 6 A~oslo 1828

ELLO

(Col!. cit.). Offieio de selIador nas alfandegas
do Imperio abolio-se, mandando e como
contractar o serviço, e dando-se destino aos
selladores com titulo vitalicio. L. 6 'Outubro
1.828. Mandou-se que não subisse á imperial
presença requerimento algum com docu
mentos porsellar. Av. 7 Fevereiro 1829 (Coll.
Nab.). Ordenou-se que nào se paga!\se se110
no juizo de paz. Res. 20 Setemhro 1829,
art. 6. Seu imposto cllmo M~ mandou ar
recadar em S. Pedro do Sul. Provo 2ô Ou
tubro 1829 (CoU. Nab.). Sello de e;r;equatur
é necessario em senlenca do conselho su
premo mililar para ler ~ffe.ito etc. Av. 2°,
16 Fevereiro 1830 (Cott. cit.). Grande e pe
queno sello do [mperio pa 'árão para a secre
hria da justiça. - Vid. Chanceltaria-mÓ1". L. 4
Dezembro 1830, art. ;); :-ect:ita do se1l0 e pa
peI sellodo passou ao thesouro nacional, art.
6, S2; continuando a servir no mesmo officio
o respectivn escrivão. art. 8; sendo recebedor
actual o da chancellaria-mórou o do selIa do
thesouro, qual mai1j apto for, art. lO. Autos
pendentes no supremo tribunal de justiça
como e por quem serão sellados. Res. 20
Dezemhro 1830, art. 25. Requerimentos re·
metlidos pela junta de fazenda ao thesouro
com documentos devem trazê-los sellados.
Provo 20 Dezembro 1830 (Colt. Nab.). Sello
do papel passou a ser arrecadado pela ad
nistraçáo das diversas rendas. lnst. 8 Março
1831.. S 5 e Mod. A.. ann. ao Reg. 3Março
1831. Sellar se rnétndou os alvarás de fiança.
Av. 2·, 2 A~osto 1.831 (CoU. Nab.). Subjeito
a sello forão os processos dos conselhos de
disciplina da ~uarda nacional. L. 18 A~osto

183t, art.f05. Providencias con tra seus the
soureiros derão-se. Ord. 6 Outubro 1831
(Colt. Nab.). Réos pobres para não paga
rem sello de seus processos que declaração
nestes se deve fazer com certificadll de po
breza. Av. 1°, 11 Outubro 1831 (CoU. CiL).
Como se mandou regular a arrecadação do
imposto pelas mesas de diversas rendas e
collectores. Reg. 1ft Janeiro t832. art. i,
23 a 26. SeBo da alfandega. - Vid. Registo
das alfandegas a pprovado Ilelo Oecr.1 ô' Julho
1.832 (aperias cil. no Repert. Cunho Mat. Sello
II). Sello de chancellaria da relação lerão os
presidentes dellas. Reg. 3. Janeiro 1833,
art. 7, S 3: seU,) das ap!leUaçÓes civeis pe-
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Tan le lIS relações, ar . 51,56. Seno dos des
pachos pua passaportes de embarcações
como passou a ser arrecadado pelas admi
nistrações,de diversas rendas. Decr. Reg. 26
MlIrço 1833, art. 2, S 11: 23, S11 : 48, S2.
SeBo d:ls mercês ficou pertencend o ii receita
geral. L. 58, 8 Outubro 1833, art. 31, S12.
Producto do imposto applicou-se a banco
projeclado, ampliando-se a papeis e docu
mentos diversos constantes de uma tabella.
L. 59. 8 Outubro 1833, art. 5, § 4 e Tab.
para cuja execução Inst." 14 Novembro
1833. SeBo de loterias. - Vid. Loterias. L.
59,8 Outubro 1833. Tab. elc. Res. 109,
11 Outubro 1837 etc. 239, 2.9 Novembro
IBM etc. Ord. Ú A~oslO 18li2. L. 2li3. 21
Outubro 1843 etc. 51li. 28 Outubro 1848,
etc. Av. 17 Janeiro 1851. SeBo de cartas de
bacharel e doutor. Ord. 19 Outubro 1823.
De letra.- Vid. Let1'os. L. 59. 8 Outubro
1833. Tab. etc. Isencão dE' seBo das cartas
de juiz de direito. A~. 20 Novembro 1833.

o Mandou-se arrecadar e guardar em sepa
rado e como e por que o imposto dos §S 2,
A, 5. L. 59. Ord. f> Dezembro 1833 (Man.
CoU.). SeBo de cartas de apresentação de
parocho conado qual seja. Officio 10 Abril
i 8M, Dos beneficios ecclesiasticos. Porto
22 Abril 1834. Das licenças para provisões,

'I expo ição de condjutores, capellães e ermi-
das só estas ultimas o pagão por estarem
na Tab. L. 59. Ol'd; 20 Agosto 1.8M. Os
assignados de alfandegas e mesas pagavão
conforme o tamanho; e só se cobrava dos
de~pachos de que se pagavão direi los á fll
zenda nacional. Ord. 26. Circo 28 Novem
bro 183/J. Sello das mercês pasSOlt na côrte a
ser e como alTecadado pela recebedol'ia do mu
nicipio. Res. 6 Dezembro 1834, art. 1, S2;
e o sello do papel, art. cito § 35, i3, 15. Dos
despachos de miunças feitos para portos cio
Imperio. Port. 19 Dezembro de 1834. Decla
rou-se não pagarem os documentos de des
pacho pelos thesoureiros de alfandegas e ou
tros em i~uaes circumstancias. devendo-se
sómente exigir dali partes que o devião como
procuradores etc. Uff. 9 Março 1835. Pagão
as commissõel\ gratuitas ou não. Ord. 1!J Ou
tubro i835. Mandou-se arrecadar na razão
dupla ficando isentos os papeis expedidos
pelas estações 6.caes, excepto DO caso de se-
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rem ajuil.ados. L. 98, 31 Outubro 1835, art.
9, S 4. Dos traslados e cópias de autos, e
publicas fórmas. Ord. 6 F everei ro J836. De
documentos e . passaportes. Ord. 26 Março
1836, S3. Sobre p<lgamento a ex-escrivão de
recebedoria de se110 na Parahvba do Norte.
Av. 26 Março 1836. Declarou:se quP. se pa
garia em pl'oporção do rendimento dos offi
cios "e empret;0s a ene subjeitos. Ord. 9
Abril 1836. Sello do papel ficou a cargo das
recebedorias de rendas internas na Bahia,
Pernambuco e Maranhão. Reg. 30 Maio
1830, art. 76, § 5: em outras, das alfandegas,
mesas de rendas, administracões fie correio
ou tbesourarias, art. 77 a 80:'dos despachos,
bilhetes, conheci men tos, e outros papeis das
alfande~as, mesas e recehedorias só quando
ajuizados ou juntos a requerimentos ás

.autoridades, al'I. JO;:'. Se1l0 de fazendas
nas alfande~as foi ~llbstituido pelo 1 ii ·1.
de expedientc.-Vid. Reg. 22 Junho 1836,
art. 88, § 4. Pagão e como os provimen
tos de solicitadores de causas. Porto 8 de
Agosto 1836. Forão isentos todos os papeis
expedidos pela repartições de fazenda, re
lativos á fiscalisação e contabilidade de ren
das publicas, excepto quando ajuizados ou
produzidos como documentos fóra das re
partições. L. 70, 22 Out~bro 1.836, art. i3.
Approvou-se não cobrar·se dos bilhetes de

, alfandegas e mesas de rendas, salvo quando.
Ord. 25 Outubro 18~6. Ord. 31 Janeiro
1857. 31 Março 1837. De patentes militare
anteriores a 1 Julho Hs36 como man
dou-se cobrar. Port. 15 Dezembro 1836.
De todos os livros de escripturação come
çados do 1" Julho 1836 em diante. Porto 16.
Circo 16 Fevereiro. OtI. 18 Maio. Ord. 25
Agosto 1837. De dispensas matrimoniaes.
2 Circo 14 Março 1837. De passaportes, por
tarias e passes de sahida de embarcações
declarou-se extincto. Circo 3l Marco 1837.
São a elle sujeitos todos os livros'das ca
maras muoicipaes. Ord. 27 Julho 1837.01'
denoo-se que na fabrica d" polvora se rece
besse o se1l0 dos documentos pelos quaes ahi
se tivesse de fazer pagamento. Av. e Ord.
30", 13 Fevereiro 1838. Continuos thesoo
reiros nas relações pagaráõ o ael10 etc. dos
autos crimes pendentes de recurso cujo
andamento não seja promovido depois dp,
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15 (lias de r.ecel:tiôos. Re~.19·, lJ S(~lembro

1838. Não ~e darâ ClllOlH'ímeolo :\os titulos
deemprpgados que onão tiverem pagoecomo.
Circo 10.&26 Onl.nbro 1838. De bilhetes de
rifas. - Vid. /liras. Ord. 12lJ. 28 Novembro
1838.elc.Osescriptlls de compra P. venda
de escravos emqu3uto só se apresentão nas
estações fiscaes para se fner o pagamento
da meia sisa não são sujeitos ao p3~[lmeoto

do selJo. Ord. 165. 20 A~osto 18~9. Sello
de bulias do Sllmm(J poolífice e sellS dele
gados dispensando idade para ordens que
sello pa~ii(). Ord. 224, 1.6 Junho 18/j0. De
hahilitações de viuvas, filhos. etc. oe mili
lares para meio soldo. Decr. .&9.27 Juoho
1.8lJO, art. á. De carlas de apresenlação de
viga rios, di~nidadeecch~si:Jslica.conl'go, be
neficiu, provisão ou mandado de bispo, de
viga rio encommpndado. graças e dispensas
de bispos. Ord. 276,16 Dezembro 18liO. Das
dispensas matrimoniaes como será re~ula

do e onde pago. Ord. 15 Setembro 18lJ1.
(Jont. 237). Autorisou-se cobrança de im
posto addicional de áO rs. sobr~ o sello a que
eslão suhjeitos pelo Alv. 2ú Janeiro 180li, e
17 Junho 1809, os papeis deHes constantes.
Res. 231, 13 Novembro 1841, art. 6. S 1.,
mandado executar por Circo 23 dito (Jm-n.
312). Os julgamentos nos processos crimi
naes terão ln~ar independente rle se1l0
preparo que serão pagos depois. L. 26:', ;;
Dezemhro 18lJ1, art. 100. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18lJ2, art. á70. Não serão apreseota
dos a despacho na secretaria da ~uerra re
querimenLos com documentos não sellados.
Iostr. fia. 17 Janeiro 18.&2, arl. 3. SeBo de
patentes militares como se mandou cobrar
nas proviocia~. Circo lIOa, 16 Abril 1842.
Dos diplomas dos empregados de thesoura·
rias mandoa-se cobrar coofor.me a- Circo
U Março 1 39.0rd. 28 Auril1842 (Jom.
124). De bilhetes de loteria- á Misericordia
de Porto-Alel're por Decr. (j .T ulho 1826,
declarou-se qual deveria ser. Ord.10Agosto
1842 (Jom. 221). MaoriOll·se até resolução
legi~laliva nada alterar soure sello de papeis
que servem para expedieote dos processos
da compelencia dos juizes de paz. Av. 112,
20 Setembro 184·2. Qual deverão pagar os
diplomas de doutor em medicina por escolas

. eslrangeiras, e passados pelas dn·Brasil. Av.

7 Dezembro 18&~(JOt·Il. 2 de 18ú3). 1.5 dilo
(Jorn. 12 de 18ú3). Não se farão IIdianta
mentos para II despeza dos processos; o
sello podendo fiC<ll' averbado para ser pago
pelas partes. Ord. 132,21 Dezembro 1842.

ão pagão as nomeações provi..orias. Ord.
14 Março 18ú3 (Jom. 85). Imposlo passou
a ser proporcional e fixo e de que LÍtulose
como cobravel. L. 317,21 Outubro 18.&3,
art. 12 a 15,42. MandOll-se executar oa al
fandega da côrte e como o art. 12. § 1 e Tah.
e S 2. n. 30 Ord. 1ú ovembro 1843 (Jom. ,
305). M<lodon-se cohrar dos despachos de
consulado. Ord. da mesma data (Jm'no 310)_
Dos titulo,: de nomeacào e outros mandou·
se cobrar desde já.Ord. da mesma data (Jonl.
diLO). Mand(Ju-se cobrar e ClIml1 dos despachos
da alfandega, cartas de jOf;!;ar, e titulos deno
meaçàoecomoe cripturados.Ord.15 Novem
18lJ3 (Jm·n. 311). Cobra-se por inteiro, quer
a concessão do officio seja vitalicia quer
temporaria, e porque. Ord. 16 Dezeqtbro
18ú3 (Jm·n. 337). Propprcional como se
cobraria dos despachos do consulado e al
fandegas para denlro do Imperio. Av. 24·,
15 Março 1844. Dos despachos livres no
consulado para se calcular como se avalia
as mercadorias. Ora. 26", 22 Março 18M.
Qual pagào 3S cartas e diplomas liUerarios e
scientificos passados em paiz eslraoF;eiro e
dos bachareis do collegio de Pedro II. Av.
29°. 6 Abril 18á4 . Gra tificacão a admini.stra
dor e escrivào de correio por arrecadação
como se maodou subslituir no Ceará. Ord.
12 Abril IBM (Jorn. 106). Deu-.e re~ula

mento para arrecadação do selJo conforme
a L. 317, supra. Decr. ReF;. 355. 26 Abril
18úú. Pertencendo o imposto á renda geral
não é exceptuado de porcentagem. Ord.
27 Abril 18ú4 (Jom. 122). Cobra·se dos ti
tulos do/' instructores da guarda naciunal.
Ord. 29 Maio 184á (Jom. 150). Póde sel1ar·
se em branco O papel para procurações feitas
judicialmenLe, pass51portes, licença t' simi·
lhantes. Orrl. 35, 20 Junho 18f!11. Dos freta
mentos deve ser pago por uma vez á vista da
nota assignada pelo consignatario ou mestre.
Ord. 36, 20 J nnho 18l1á. Póde receber o
lhesoureiro da camara municipal da côrle
dos impetrantes de·licença e como enlregar.

: 0_' Ord.- 2õ J·unho 18M. (/orn.1.8J,). Qual de-
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verão pagar os titulos, diplomas. alvarás etc.
expedidos antes do Reg. 355. Ord. ~8Junho
18l1.&. (Jom. 181). Procurações anlel'iol'es á
L. 317 para produzirem eifeito em autos
postel'iores a lia devem pa~ar a dilIerença,
Ord. &0.1 Julho 18&ft. Titulos que pelas es
colas de medicina se passarem a medicos,
cirurgiões, e botica rios estrangeiros qual
pagaráõ. Av.41, 2 Julho 18lt&. Escripturas
e escriptos de contractos com o goveruo
devem pagar. Av. 42, 3Julho 18ltlt. Man
dou-se que a repartição da policia da côrte
sellasse "papel para passaportes,em branco.
Orrl, 9 Julho 18&4(Jol·n.19&). Nas licenças da
camara municipal da côrte a estrangeiros
m:lOdou·se declarar esta cil'cLlm~tancia para
re!,ular-se. Onl. 9 Julbo 18&4 (Jom. 19ft).
Sello lixo dos testamentos e codicillos como
será pago. Ord. 31 Julho 1.8lt& (Jom. 206).
Empregados 4a camara municipal da côrte
não estão comprehendidosnaL. 317, para
paga-lo de seu diploma. Av. 60, :31 Julho
18M. As doações de apolices de fundos pu
blicos em escripturas devem paga-lo. Ord.
62, 31 Julho 18ltá. Nos direitos estabele
cidos na tarifa das alfandegas ficou compre
hendido o se1l0 da L. 317. Decr. Reg. 376,
12 Agosto 1844. art. 19. As legitimações
para passaportes pagão e como. Av. 66,
16 Agosto 18&á. Os tilulos de doulor por
universidades estrangeiras só como docu
mentos quaRdo assim se apresent'lrem.
Ord. 69, 26 Agosto 18lJ4. E como os trasla
dos das cartas de aforamento de tenenos
pelas camaras municipaes. Ord. 70, 26
Agosto 18ltá. As concorda las cOOlmerciaes
cm regra não se compl'ehendem no art. 15,
S3. L. 317. Ord. 7&,29 Agosto 18&4. Au
toridades da repartição da guerra não darão
andamenlo a requerimentos cujos docu
mentos não eslejão sellados. Av. 2 Selem
b.,o 1844 (.10m. 245). Os quinhões heredi
la rios tllU \'irtude ue partilhas extrajudiciaes
estão ~tlbjeitos ao sello. Ord. 75. 6 Setem
bro 18&ft. Os termos assignados pela L.

.317. e Rt:g. 355. para satisfazer as obri
gações impostas soure seBo devem:se contar
segundo a Ord. L. 3, lil. 13. 01'11. 79, 14
Setembro 1844. Pela repr~sentação de qual
quer divertimento sempre que fôr tirada
nova licença é devido sello. Ord. 84, 23

lV

SELLü

Selembro 18&á. Quaes os documento o[e
recidos á com missão mi~ta su hjeitt)' a sello.
Av. 85. 30 Setembro 18ltú. ModiGcál'ão-se
disposições do Reg. 3;:'5. Decr. lnst. 381,
7 Outubro 18&4. Declararão-se al~u1Uas

disposições do Rep;. 355, relativas a~ sello
de procurações, escripturas e traslados. Ord.
98. 29 Outubro 18U. Sobre aVl"rhação de
sello e qual em processo de nullidade de
testamento. Av. 25 oveUlbro 18á4 (Jom.
323). Dflclarou-se que o i/ 20 % do selto do
despachos estava abolido. Ord. 1.9' 15 Fe
vereiro 1845 (Jorn. Suppl. 69). Não p:lgão
os recibos dos militares. Av. 20°, 19 Feve
reiro 1 lt5. Declarou-se qual a auloridade
a quem os co!lectores deveri.ão req uerer exe
cuti-çamente as multas do Reg. art. 6 .Ord.
25',26 Fevereiro 1844. Mandou-se cessar
a cobrança de i/

2
° % do sello dos despachos

de mercadorias estrangeiras importadas de
umas pal'a outras provincias. Ord. 27', 4
Março 1845. Ord. 16 Junho 18ft5 (Jorn.
181). Ord. 8\, 21 Julho i8lt5. Ord. 16
Agosto 18lt5 (J orno 230). Dos titulos dos ar
rematantes de rendas publicas como se paga.
Ord. 28", 4 Março 18lt5. Os livros das casas
da caridade p,wãe.-no. Av. 30',8 Março 1 45.
E qual o proporcional das escripturas pu
blicas. Ord. 3'l", 10 Marco 18ft5. Ord.12
dito (IDl·n. Sltppl. 99). A.~ li.cenças conce
didas a empre~ados sem vencimentos pa
gão s6 18000. Ord. 3lt, 12 Março 18lJ5.
Certos documentos de despeza das pa~a

dorias militares não pagão. Ord. ltO, 31
Março 18lt5. Declarou-se que o Reg. 355
nãocompelle indistinctamcote todos os her
deiros li fazer invenlario e que o ello recahe
nos chirographos exarados depois da publi
cação do Reg. e obre os valores neHes de
clal'ados. Av. 56, 5 Junho 1845. Ol'd. 14
Julho 18lt5 (Jom. 202). Não pa~ão os titu
los dos reformados, jubilados etc. Av. 60,
5 Junho 18lJ5. Additou-se o ReI?:. 355 para
arreeadaçao do sello das cartas de jogar. Decr.
.u8. 15 Junho 1845. A de~apl'opriação por
utilidade publica geral,oll múnicipal ~a côrte
é isenta de sellos fixos e proporclOnaes.
Res. 355,12 Julho 1845. "rt. 33. Os co
nhecimentos do pagamento de sisa dos bens
de raiz não pagão seUo. Ord. 83, 28 Julho
18lt5. Qual pagaráã os compromissos das

8t

.': '



( 6h6 )

SELLO

1rmand"des. Ord. 88,13 Ago!'to 18lt5. O
art. 32 Re~. 355 não c0mprehende os di
vertimenlos e eôpeetaclllos de que os donos
n~o 11I'ão proveito e ~nLes despendem. Ord.
93, 23 A~oslo 18M>. Corno se devepl'Oceder
na revalidacão do sello elos livros dos esc ri
v~es e paga~neoto de multas. e quaes os pa
peis do Reg. 355. subjeitos ao selIo. Ord.
99, 13 Setembro 18Ú-5. Sobre pagamento
de ,ello de mercadorias apprehendidas em
canôa , vista a Ord. li. Março p. p. Ord. 15
Setembro 18lt5 (Jom. 2(5). Declarou-se
estareln compreltendidos na 3a classe Tab.
A, L. 317, os titulas que cnocedem refor
mas, aposentadoria, pensões, tenças c meios
soldos e quaesql1er outras mercês pecu
niarias; e hem assim os titulos dos emprega
dos das cnmara' municipaes. L. 369, 18
Setembro 18ú5, art. 11. O seBo de i/ g % do
valor das apolices de seguro e risco foi sub
stituído por 2 % do premio estipulado. L.
cito art. 12: sello proporcional dos conhe
cimetltos, foi substituido pelo fixo dp. 80 rs.
em cada via. L. cit. art. 13 : seBo propor
cional de i fiO e i / 20 nos despachos das alfan·
degas, consulados e mllsas de rendas foi
abolido. L. cito art. 1lt: sello proporcional
das letras sacadas fóra do Imperio e que
tenhão de ser aceitas e negociadas nelle foi
abolido. L. cit. art. 15 : sello proporcional
dos creditos passou a ser igual ao das letras,
escriptos á ordel.n, notas promissorias, e
como. L. ciL arl. 16: forão isentos de se1l0
fixo os li vros das camaras munici paes e das
casas tle caridade. L. cito ar.t. 17: nos juizos
de paz se não par-;a o imposto do seBo. L. cito
art. 1S. E da competencia dos chefes das
estações fiscaes impôr multas a quaesquer
juizes pela não observancia do Reg. 355. Ord.
107, 30 Setembro 1845. Declarou-se sub5is
tir a disposição penal da L. 317, contra os
escri vães e officiaes que escreverem actos
obrigados ao sello sem o seu pag~mento, e
que os escrivães dos juizes'?e paz são COlD

prehendidos na cito di.sposlção. Av. 109, 3
Outubro 18ltó. Os livros de arrecadação do
sello a cargo de quaesquer escrivães devem
ser abertos, rubricados e ençerrad,Ds. Ord.
121, 29 Outuhro tSlló. As apolices de se
guro e as lelras de premio deHe são titulos
de transacções distinctos e por iss() su.hjeitos

SELLO

cada um a sell" proprio. Ord. 125, 19 Na
vembro 18/,5. A' apostillas devem paga-lo
e os direitos de cuancellaria. Ord. 136,17
Dezembro 18á5. Oeclarou-se deverem-se re·
putar letras 0;1 creditas para pagarem o pro·
porcionnlos bilbetes que o banco cummer·
cial da Bahia dava lIOS que nel1fl recolhessem
dinheiro. Ord.17 Dezembro 18t.5 (Jor/1. 8).
Mandou-se restituir sello pago por licença
obtida da camara mnnicipal tia côrte para
ter lug-ar a festividade tia Santa Virgem.
Ord. 22 Dezembro 18lt5 (Jom. 1ft). Decla
rou-se onde e como se cobraria o sello das
cal'tns riejogHr. Av. 19 Janeiro 18/,6 (Jom.
33).Sello cobrado pelo thesoureiro da cama
ra municipal da côrte de papeis de expedien
te e outros qne não licenças, considerou-se
illegal. Av; 20, 26 Janeiro 18lt6 (Jom. 33),
Av. 30 Abril 181~6 (Jom. Suppl. 151). Col
lector qne cobrára mais do que deviª man
dou-se s6 advertir e não processar e por
que. Av. 4 Fevel'eiro 1846 (Jom. (2). As
casas de jogo licito que annualmente tirão
licenças das camaras devem paga-lo annual
mente. Ord. 17" 21 Fevereiro 18M. Qual
devem pagar as apostillas que se lanção nas
patentes dos officiaes militares. Av. 21·, b.
Março 1846. Qual os titulos de supplemen.
lo de idade e emancipação. Ord. 25·, 11
Marco 18/,6. Ord. 26" dito. Como serão le·
vada~ as sentenças á·chancellaria da relação
para Lransit,uem, evitand.o-se fraudes. Porlo
do presidente da relaçüo 31 Março 1846
(Jorno 92). Informação exigio.se sobre o sello
de 160 rs. cobrado em vez do de 20g000 das
cal·tas de pbarmaceuticos e parteiras. Af.
17 Abril 18lt6 (Jom. 151). Só pagao o do
art. 1.3 do regulllm~nto os titulos de no
meação vitalicia ou de mais de anno ; os de
substituicões e nomeacões interinas o fixo do
art. 20. Ord. 38, 6 M~io 1S46. Sobre sello
de letras passadas por premios de segul'o S

de uma companhia. Av. 25 Maio 18lt6 (Jorn.
186). Recurso provél1-se e porque, para
isentar de multa juiz que sem sello julgára
processo crime. Ord. 8 Junho 18lt6 (Jorn.

'211). As nom~ações interinas s6 pagão o
seHo fixo do art. 20. Reg. Ord. 60. 25 Ju
nho 1Sá6. Não pagão os documentos justi
ficativos annexos ás queixas, reclamações
:ou denuncias em materia eleitoral. L. 3S7,
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19 Agosto 18.&6, art. 23. Qunl devem pagar
as quitações judiciaes dos quinhões herpdita
rios: e declarou-~e erem isentasas relativas
ás escriptllras ele compra e vl'nda, cartas de
nrrclllalaçi10 P. adjnrlicação dI' bens de raiz.
Ord. S8. 31 A!,oslo 1.8lt6. Como se regulará
o dO$ diplomas dos e11lpregados das all'ao
deg<ls ejui'.es muoicipaes. Ord. J18, 260u
tubro 18ú6. Sello devem tpr pa~o os titulo$
de hypothecas para se poderem registrar.
Decr. li82. 1lt Novembro 18&6, arl. G. 9.
Como se deve praticflr com as letras pas a
das aotps dll' I{f'~. 355 e vt'ncidas (h'pois
nilo tendo sido selladas antes. Ol'cl.1li5, 1ú6
30 Novembro 18ú6. Pal'fl arr"cadayéill do
devido por cMnpallhia de srguro mariti
mo!' particulares. de letras. Av. h Dezembro
18ú6 (Grrz. Off. 86. v.i). Quando o empre·
go não tem ordenado e:>tnhelecido para pa
g,l!' sello proporrional paga o fixo. Av. 157,
:,1 De7.I'mbro 18.&ti. Isenção do sello de lrans
ferencia de flpolices nns quinhões heredita
rios. Av. 7 Janeiro 1Slt7 (GIIZ. Uff. 1t1.,
v. 1). Sello das escripturas publicas e par
ticulares de ociedade commercial devia ser
pago seis IDezes antes para isentflr do im
posto dos caixeiros. Decr. 508. 10 Março
UM7. art. 3, Como pa~!Jráõ as licenças dus
inferiores e simple' guardas nat:ionaes. Av.
!ti, 12 Março 18ft7. Negou-se e porque
a alnanueose de alfanrle~a grfltificaç?o por
e criptnra-Io. Av. t 7 MarÇ{> 1847 (Gaz.
0lr. 171, v. 1). As fluturidades eccle lasti
cas são as qne devem reputar pnhres as peS
soas parfl Oãll paga rem ,ello das de pezas
da. impedimentos matl'ilJlllniaes. Ord. 5.&,
18 Març.o 184.7. Sohrecnobm; e pr"!llsas para
elie. 2 Av. 21 Abril I '!t7 (Gltz. Off. 195. v.
1). Selios qua.·s develll Ilsar os cOllslIlados do
Impprio no estrangeiro. Decr. Heg. 520,1 L
.Junllo18h7.:.rt.198. 19U. OSflrrendamt'n
tos ÓIl locações de predios e eSCrilV08 não
pagno proporcional. Ol·d. 113, ~5 Agosto
18lt7. €nlllosecoilrará do titulo Je coDtrac
tCl enlre diversas pessoas. Ord. U~, ti Se
tembro 18ú7. Seno das licenças para lei' lll;a
àberta.Ord. 121. JfjSete,ilbro 18ft7. Sohre
substituiçãll do pl1-pel :>'ellado visivelmente
ill~tituid~). Ord. 127. '28 Sebemul'o 18h7.
Q'ual de trnsladll~ rl~ autos. Av. :10 Setem
bro t.8.&7 (GI.I:&. Olf. l ló3, v. 2). Não p'agão

SELLO

os conhecimentos passa dos pelo arsenal a
vendedores ele generoso nem as contas das
facturas rara elles se passarem. Av. da mes·
ma data (Go.z. Olf. cit.). I)recfltol'ia~ a favor
da fazendfl proviuci1l1 pa~ãll-nol. Av. Jú&, 6
Ontubro 18lt7. Sobre a pena que deverá
ilDpôr-se aos p.mpre\1;adlls que indevida
mentI" sellarem .alllos. mandado.; e outros
q"aesquer io~tru·menl.o:. Av. 1~ Outubro
i8.&7f,Gaz. OIf.UO,v. 2). Processos crimes, e
pnliciaes contiOuão e como a não ser retar
dados para seu pa~<.Imentll. Av. 3 Novembro
iS!!7 (GaI.. Olf. 1fj6. v. 2). Lict'n';a para ter
mis,a ell1 ca~a qnal paga. Av. 8 Novembro
184.7 (Ga.z. OH. 159. v. 2). Restituição de
sello quando a escl'iptarlls du arrendamen
to não chegão a c~r lavrada' ou Ilssi~oadas

pela' partes. Ord. 170,9 Dezembro 18ft7..
Em que casos devem p,.gll.lo (H titulos,actos
e papeis lflvradlls nos consulados estrangei
ros dentro do lmperio. Av. 177, 17 Dezem
bro 18.&7. Qual devel'iló as escriptura' pas
sadas antes da L. 317 e Reg. 355 para po
derem ser re~jstradas no registro geral de
hypothecas. Ord. 181, 2 Dezembro 18lt7.
Sobre pagamento de Sf'UO das letras ·Jepois
de vencida~ e dos credito:; Pfi prazo esti
pulado. Ord. !.J", 5Janeiro 18lJ..8.Quandoin
correm em multa os juizes que a~si~oão man
<dados antes de sellados. Ord. 6·. 7 Jan~iro

18á8. Mandou-se exigir do bflnco commer·
cial ,~ llo e revalidação de vales que conú·
nuarão em gyro e~ 18h7. Av. tO Fevtlreiro
18lt8 (GIlZ. Olf. :~li"v. '». Nãu pagãll Hs 00

nwaçõe~ de capitães de pOI·tos e seus dele
~ad.os. Av. 29 Fevt>relrt) 18lt8 (GI1Z. OIf.lt9,
v. 3). Mandou-se pela secl'etaria da policia
'ellar papel em branco p"ra os lillllos de re
sidellcia. Av. 9 Março 18ú8 (Goz. alf. ~9,

v. 3). Como se de\'H cllbrar OOS titl1~os oe
aforamento de terrenos de marinha. Ord. ltS,
5 Abril18lt8. P1Igão os livro~ dos escrivã-es
das del~gaciaS'de lançalll 'nto_~ dtl titulos de
residencia é como. Av. "Ü3. 1,.3 Maio 184.8.
cença de autoridade ecc1csia"lica para
casOllnento. !'elldo por escriplo paga sello.
Av. 17 Junho 18lt8 (GILZ. On. 13\-1 v. 3).
Restituição ne~ou-se por nfto tCI'-se reclama
elo e recorrido era tempo. Av. 27 .Junho
1 '!iS (Gln. Off. 1h:~, v. ô). ~ell() das armas
imperiaes maridnu·se tivessem Gom oo@enda

82*
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;l cerlidões passada pelo arr;hivo publico.
Av. 28 .Junho 1848 (Gaz. Off.16;), v. 3).
SeBo que de\em jJélgar as licenç3s para fian
ça de banhos, a~ de temporas etc., cartas de
ordens e tilulos de legitimação. Ord. 89,
28 Julbo 18lt9. Sello de escOlilhas de em
barcações por guarda-mór de 3Handega;
sobr~ nm arrombamento e ulterior proce
dimento. Av. 26 Abasto 1848 (Corr. Mel·c.
2.&8). Na porcentagem a empref!;ados da
recebedoria na côrte en tra a arrecada cão
do ~ello feito pelo thesoureiro da camàra
municipal. 21>orL. 30 Agoslo 1.868 (Con·.
Me,'c. SlIppl. 252). Sobre o sello que devem
pagar as letras e escripturas de h)'pntheca.
Ord. 117, 18 Setembru 18.&8. Apolices da
divida contrabida pela provincia de Minas
para conclusão da estrada do Parabybaforão
isent3s de sello na transferencia. L. 51.4,
28 Outubro 1868, arl. 36. Os protocolos e
livros dos escrivãcs dos juizes de paz pa
gão-no. Ord. 130, 31 Outubro 1868. Sobre
sello proporcional dos quinhões heredita
rios. Ord. 137, 8 Novembro 1848. Qnal de
'Vem pagar os vales do bnco commercial.
Ord. 23a 2h Janeiro :1.8ú9. Resolvêrão-se
duvidas a respeito das letras e outros
papeis levados a juizo, tendo pago sello
maior que o devido, pa a terem effeito legal.
Decr. 579, 27 Janeiro 18!J.9. Sobre como
se fa~ia averbação de sello de autos da pro
VedOl'la. Av. 12 Fevereiro 1849 (Diar.
Suppl. 8019), Nomellções de in~pectoresde
quarleirão nflo pngão, ~alv(l corno documen·
~o ; sello dos titulas póde pagar-se depois do
lurarn~nto, ma~ ant s da posse., Ord, 42,22
FevereIro 1869.Nãll deveparalysar-seoanda
mento dps pre.cessos crimes por falta delle.
Av. 51, 27 Fpvereiro tSú9. Sobre o que deve
pagar o credito não sellado qu:mdo ajuizado
para fim diverso do p.. gamento. Av. 70, 10
Março 18ltÇ). Qual as provisões de vip;ilrios
encommendados. Ord. 79,22 Março 1S!t9.
As pessoas que contraclarem com o b<lnco
comrnf'rcial do Maranhão pagaráii sello dos
respectivos titn los. Decr. Est. 597, 26 Marco
1869, art. 78. Sello dos titlllo~ de despacha~
teso Ord. 81, 30 Março 1Slt9, art. 5. Nem
uma procuração se aceitará nas repartições
fiscaes sem seBo. Ord. 82, 30 Março 18.49
~rt. 5, Licenças de que se deve pagar sello.

ELLO

Ord. 89,11 Ahril18.&9. Sello dos vales acei
tos nas lransacçõe,: entre os commerciantes da
praça.Ord.99 21 Abril 1849. Sohresello que
devem pag~r os crerfitos que se ajuizão por
serem declarndos nullos. Ord. 125, 7 Maio
1869. SelIo das provisões dos parochos.
Ord.127, 8 Maio 1849. Pilgão os livros dos
escrivães do jllry. Av. :1.35, 19 Maio 18.49
Não pagão as contas dos fornecedores que
acompanhão as folhas trimensaes das despe
zas do archivo militar. Av. 26 Maio 1849.
(Diar. 8131). Sello dus contractos desocie
yade. Orno 172, 6 Julho 1849. Dos vales
dos bancos. Orei. 181" 20 Julho 1860. Não
pagão os juizes de direilo quando removidos.
Orno 190,2:-\ Julho 18.49 (Vid. Av. 8 Março
:1.8.&9. (Diar. 8277). Qual os titulas de fôro
de tprrenns de marin ha. Av. 31 Julho 1849
(Diar. 8170). Sello das licenças concedidas
pelos prelados diocesanos. Av.199, 3 Agosto
1849. Indeferio-~e confirmação pedida de
nomeação de escrivão e tbesoureiro dos ello,
por empregado de correio. Av. 20 Agosto
1849 (Diar. 8186). Se1l0 sendo necessario
para registro e expedição de titulo pelas se
cretarias d'estado, como se procederá. Decr.
632, 27 Agosto 1869, art. 12, 13, para cuja
execução na côrte. Av. 27, Setembro 18h9
(Diar. 8216). Qual pagão as dispensas de
illegilimidade para provimento de hene
ficios ecclesiasticos. Av. 12 Outubro 1849
(Diar. 8229). Os contractos de arrenda
mentos e locação de predios ou escravos ~ão

suhjeilos á sello. Ord. 21,2, 5 Novembro
11369. Não pagão os livros de que tratão os
arts. 21 e 22 Reg. 1°,1 Janeiro 1838.Av. 8
Novembro 18á9 (Diar. 82lt9). NilO são as
au toridades judiciarias competentes para co~

nhecer os casos em que o sello é ou não de
vido,e por isso suas sentenças não constituem
arest.os. Av. 19 Novembro 18.&9, (Diilr.
826L). As letras passadas negociadas ou
aceitas pelas repartições das rendas pro
viociaes pagão-no. Av. 1°,3 Janeiro :1.850.
E qual as r:artas ele liberdade. Ord. 2", 3
JLJneiro 1850. E qual os livros dos escri
vães do jllry. Av. 3°,6 Janeiro 1850. Provi
dencias e quaes para sua arrecadação pelos
escrivfles de qne trala !l § lt, art. 36, Reg.
355. 2 Av. 18 .Janeiro 1850 (Diar. 8309).
Providencias e quaes para arrecadação de aI·
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cance de productC' de sello de companhia de
se~lJro na côrte. Av. 6Fevereiro:l850 (Diar.
8322). Qual devem pagar os compromissos
provisorios. Ord. iÇl", 23 Fevereil'o 1850.
Sobre revalidação e mu1tfl por f'alLa de se110
em documenlos decisão. Ord. 28", 7 Marco
1850. Mandou-se fosse sellada juslificação
para obtenção de carta de naloralisação e
porque. Av.14 Março 1850. Isenção de se1l0
em documentos que se originão de contrac
to com a fazenda nacional. Ord. 31', 3
Abril 1850. Conhecimentos e recihos em
fórma ou quaesquer con las que se originem
de conlractos com a fazenda e porque não
pagão. Av. 8 Ahril18ôO (Dim. 8389). Res
tilu icão ordenou-se de excesso recebido a ti
tulo' de revalidação de carla de legilima
ção. Av. 29 Abril 1850 (Dia?'. 8lt08). Qual
devem pagar os parochos encommendados
e empregados de nomeação temporaria.
Ord. lt5, 13 Maio 1850. SeBo proporcional
de lelras de cambio, escriptos á ordem, no
tas promissorias,creditos, escripturas ou es
criptos de venda, hypolheca, doação, de
po ito extrajudicial e de qualquer titulo de
transferir propriedade ou usufruclo, qui
nhões heredilarios, legados, e quitações judi
ciarias novamente regulou-se. L. 555, 15
Julho 1850 ad. 18. Sel10 de livros commer
ciaes. Cod. Com. art. 13. Do livro de pro
testos de ldras decambio. Cod. cito art..408;
do registro dos ditos protestos, 3rt. 410. Sel
lo são obrigados 3 pagar todos os que sacão
ou dão ordem para saques, endossão ou acei
tão lelras de cambio ou assignão como abo
nadores. Cod. cito art. 422. Sello nos bens
dos fallidos. Cod. cito arl. 809 a 81ft, 833.
Decr. 738, 25 1 orembro 1850, arL. 31, 118
1.&5, 1á6, 147 a 151,157, § 2,7: 159 § 1.
licenças para venda, e~caimbo ou lraspasso
de propriedade foreira ii, fazenda nacional
que sello pagão. Ord. tiO, 25 J unllo de
1850. Quól de escripturas de vendas cele
bradas por vendedores residentes no Brasil
de bens situados em paiz estrangeiro. Ord.
61, 26 Junho 1850. Nomeação d addido
do Instituto vaccinico qual. Av. 26 Junho
1850 (Dia)". 8lt41). SeBo nos carLões para car
tas de jogar.-Vid.Av. 26 Juuho 1850(Diar.
8hU). As letras de terra estão comprehen
didas no art. 18 L. 555. Ord. 63, 3 Julho

SEtLO

1850. Em cumprimenl'l da L. 555 re"u-
1

. n
ou-se o lmposlo e ua arrecadação. Dec".
~eg. 681,10 Julho 18;')0. Sobre abuso pra
tIcado por parochos cunceden I licença e
dispensa sem pagalllento de sello; qual de
vem tambem pagar dos livro de baplismos,
casamentos elc. Ord. 80, 22 Julho 1850.
Qual de escriptora de re cisão de contracto
e rehabiJitação de direitos cedidos. Av.
22 Julho 1850 (Diw'. 8b56). Na escriptura
ção do se110 póde dispensar-se o nome da
pessoa q ue pretender sei lar o documento.
Av. 27 Agosto 1850 (Dia7'. 8~86). 'Avisos de
licença a militares não devem ser cumpri
dos sem estarem sellado. Circo 114, 11
Setemhro 1850. Qual pao-ão os litulos de
caixeiros de~pachantese aj ~dantes.Ord. 115,
11 Setembro 1850. Mandou-se continuar a
pra~i~a de serem averbados pelos respectivos
efcnvaes os processos em que fÔl' parte a
fazendil public3 para elfectuar-se e como o
pagamento do seJlo. Ord. 116, 12 Setembro
1850. Duvida suscitada sobre o seBo entre
pagador das trop3s e um conselheiro de
guerra ~romovido deve ser decidida pela re
cehedorla, na côrte. Av. 12 Setembro 1850.
Se110 das licenças concedidas na fórma do
Reg, 22 Junho 1836, arl. 145. Ord. 118,
13 Setembro 1850. O substabelecimento
nas procurações não paga se1l0 não _exce
dendo afolha dellas. Ord. 119, 13 Setembro
1850. Sello de licenças e outros papeis que
correm pelas alfandegas. Ord. 120. 1.6 Se-

~ tembro 1850. Em documentos do consu
lado. O.rd. 121. 1ê Setembro 1850. Pagão
os officlaes nomeados da guarda nacional.
L. 602,19 Selembro 1850. nrt. 57. Decr.
722, 25 No-vembro 18óO, art. 80, 90. Não
pagão o processos do conselho de di5ci
plina da guarda nacional. L. 602,19 Setem
bro 1850, art. 115. SeJIo de dispensa con
cedida a sacerdoles para administração de
sacramentos, Ord. 1;;3,26 Setembro 1850.
Isenção de se1l0 Das cópias ou tradocções
Jos manifeslos. Ord. 137, 30 Setembro
1850. Do livros dos trapiches alfandel;ados
e sua despeza. Ord. 139,30 Setembro 1850.
Dos termo. de fianca dni c 'Hectore-. Ord.
159,:10 Outubro 1850. Sello etO emhilrca
ções aprezadas por il1iciLo commercio de
Africanos. Decr. 708, U. Oulublo 1850,
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arl. 2,4. 9. Não pa~ão os titnlo~ de conde
corações a c>iIiciaps e mais pr;lças do exer
citn e ;ll'madH. Av. 25 Outubro 1850 (Dicl1'.
8537). Sello dos livro' dns dlstrlbnidOl'es.
Ord. 199,8 Novembro 1850. Aos .. rrema:
laotes da I'poda do sello que direitos assi tem
par'l imposiç[lo de multêl e arrecadação exe~

cutivH. Ord. 'lO/,. 15 Novem!Jro 1850. Como
deveráõ escripturar-se o sello e qUHesquer
di rei tos dos ti tu los rernetlidn$ elas secretarias
d'estado cllnforrne II Dp.cr. 632. Ord. 208,
18 Novembro 1850. Sello de autrJS commer·
Cifle'l tem lUfl;ar antes da concln En. Decr.
737.25 Novembro 18;)0. 3rt. 221,; na Hssig
nação de dez dias, art. 256; nos de proteslos
fUI'mlldo' a bordc•. arl. 3ti8; flfl:; cOUSo(),s arhi·
tnes. art. á56. S"lI .. devem kr os papeis sub
meltidos 3 despacho OllS tribunaes de com
mercio, sem o qne não serão aceitos. Decr.
738,25 Novembro 1850, 3rt. 14. Sello das
armas imperiaes usarai) os tribu naes du com
mercio, art. 17, 38 § 5: sello devem ter
para serem adrni llidos ao registro pu blico
do commercio os documentos a elle apre
sentados, art. 69: se110 das armas imperiaes
e como uzaráõ as juntas do commercio,
art. 76; terão os livros dos administradores
da quebra, art. 168. Sobre se1l0 de procura
ções judiciaes p revalidaçóes. Ord. 2'15,
28 \joveUilbro 1850. As lelras de cambio sa
cadas fora do Imperio não estão snbjeilas a
sel1o. Ord. 217,23 Novembro 1850. Sobre
sello e em lumentos de certidões passadas
a pedido de aulnridéldes e para li serviç')
publico.Ord. 233. 13 Dezembro '1 d50. Nflll
se devem cumprir decretos ou nomeações
de empret'ados ~elll pagamento de sel1o,
elc. Onl. 240, 1ô Dezembro 1850. Corri
~iriio se erralHS no Reg. 681 nos arl. 3á e
47. Orei. 2M. 18 Dezembro 1tlbO. Sello qne
devem pa~ar mandados d~\ p~nbMa e cel'li
dõ('s das cilpções JeiLas em vidude delles.
01'0.252, :li Dezem bro Id50. Seilo das ar
mas imperiaes !loS Lilulns ou dípl [nas e
mais papeis na secretaria da f"7.er-tda. Av.
Re~. 254. 2i De7.embl'o 1850, arl. :.0, § 5:
seUl) dos documentos com qUI; fôreu1 ins
truidos reql.lerimenl.os nella 'apre~-elilaJ.IlS.

art. 35. Os escrivile; de paz, subdel'e~ados e
'deI4p;ados eocarre~<ldos ela arl1ecadaçào do
sl#lo estão c9mpreheodidos.no art. 43 L.

SELLO

51lJ. Ord. 26l, 30 Dezembro t850. (Jual
pa~ilráõ as liceoç~s pa..;sadas por partícula
r,~s. Orrl. H, 30J:JneirIl1851. Os procura
dores do jni7.o dos feitos ela Cazenda fi cali
saraõ em toelos loS processos de execuções
fiscaes a inleira cobr,lQça do selto. lost. 31
Janeiro 1R51, art. 33 (Dia1'. 8(39). Qual
pa~araõ as provisões de tu tel as passadas pela
autoridade judiciaria. Ord. 50. 5 Fevereiro
1851. PermiLlio ·se ao tribunal do commer
cio arrf'cadar os sellos das c<lrLas dos com
mercianles matriculados e Livros diario e
copiadoT. Ord. 51,5 Fevereil'o 1.8;51. Corno
o dislribuid"r do juizo cip. llrpbãoll e 2·
vara municipal na côrtp, dos seus livros.
Av. 15 Fevereiro 1851 (Diar. 8618). Sua
escriptllra\~ão mandou-se e como Cazer em
dous livro,. Ord. 56, 17 F-evereiro 1851.
Qual png:Cl>ri0 Os banhos ou dp.uunciações

.malrilJlOni~es. Av. 61. 19 Fev reiro 18:)1.
Dos proces-os de habililação para meio
soldo. Ord. 73.26 Fever iro 1851. o novo
livro para receita deve-se escripturar o dos
papeis sellados em branco. Ord. 77, 28 Fe
vereiro 1 H5r1. Sello dos processos que fin
darem por haver composição elas parles.
Ord. 78,28 Fevereiro 1851. Não pagão os
escriptos á ordem sellados 00 lu~ar onde
são passados. Ord. 87.6 Março 1851. SeUo
e revalidaçflo de traslados de escripturas.
Ord. 88, () Março 1851. O~ dllcumentoscom
que os officiaes mililares instruem os seus
requr.rimentos pedindu p"s~agelO par<l ou
lra classe pagão seno. Ord. 9 J, 7 Março
1851. Av. '1.8 ,\lnrço 1351 (Diar. 8(58). A
lelra cujo l"ndllssn é <Interior ao tempo do
vencimentll. e ainda flue rJ.este haja algnma
clausula, não esta subjeila. a revalidação.
Av. fOO. 13 Março '1851. 501)l'e fôrma de
pa~aUleul() de se110, direilos e emolumenlos
de empreg·) de arsenal de IlIarinha. Av. 1á
M~lrço l8:)j (Diar. 8ôiJ5). Sell" de licenças
dos paroallOs a ouLrllS sacerciolps para admi
nistrarem saCI'umentos,-Cllmo se tlnlende a
exp~'essüü casos ur~entes; elas· lic.>nças para
exllurnação. Ord. 111,20 Març(l185t. Ord.
92-,1 A.hril1852. Contas e relacÍles de forne·
cimentos para os hospilae.s ~ilitares são
isenLa.s de sel1n. Ord. 130,-8 Ahri11851, De
banhos maLrimoni.aes. 0r"C3. 138. I á Abril
1851. Sello de pa.pei~ 00 contadnria geral
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de guerra incumbe ao porteiro.' Decr. Reg.
778, 15 Abl'il185:l. art. 16. § á. Não pagão
os banhos matrimoniaes dos pobres. e de
consciencia. Av. 138,15 Abril 1851. Nem
os livros dos assentos dos obitos de pessoas
flue se enterràll em cemiterios a callgo das
camaras municipaes. Av. 1..&2, 28 Abril
1851.. Nem as letras passadas a favor da fa
zp.nda provincial. Ord. 1ál1, 30 Abril 1851.
Qual as emancipações. Ord. 146. 5 Maio
1851. Qual o proporcional dos contractos de
eompra e venda de direito e acção de heran
ças cujo valor não é cunhecido. Ord. 1.48. 5
Maio 1851. A revalidação delle não é exten
siva aos titulos de 3' classe do proporcional.
Ord. 151. 7 Maio 1851. Sobre revalidação do
seilo de carta particular que se apresentar
como documento para prova da divida_o Ord.
160. 1.9 Maio 1851. O ,~rt. 36 Reg. não é
extensivo aos mandados e ogtros papeis fo
ren3es requeridos e expedidos a fiavor da
fazenda provincial. AV. 162. 20 Maio 1851.
Das remoçges dos juizes ml1qicipaes. Ord.
163.20 Maio 1851.. A acquisição de apolices
a titulo de hel'anca é verdadeira transfe
rencia isenta do ~ello proporcional. Ord.
1.64, 23 Maio 1.8.51. Sobre necessidade de
seilo nos litulos dos empregados das mesas
de rendas, e licenças concedidas a elPpre
gados das provincias para serem cumpridas
Av.16b, 2á Maio1851.. Os termos'defiança,
e escriplos I).os livros das repartições pu
blicas não pagão sello. Ord. 166, 24 Maio
1851. Proporcional nas trocas de bens de

. raiz por oulros cerno deverá ser pago; pagão

. as letras de sisas quand.o tiverem de ajuizar
se sem re'ialidacão. Av. 168, 28 Maio 1851.
Nomeacões de fiscaes de thesourarias ou em
pregad~s interinlls que sello. pagaráõ. Av.
178, 5 Junho 1851. Os attestados de fre
quencia dos empregados não O. p<Jgão e por·
que.Ord.18!1o:. 20Junho, Av. 218, 18 Agosto
1851". Ord.·104., 17Abril, 276, 23 Dezembro
1852. Sellp que podem arrecadar os escri·
vães dos juizos de paz. Av. 187,25 Junho
1851. Sell~ dos alvarás de supprimento de
consenso de mulber cílsada. Ord. 200, 19
Julho 18õ1. SeBo de licenças passadas pelas
camaras municipaes e das provisões Il c1e
rigos para mjssa' 6 confissão. Ord. 206, 24
Julho 1851. Av. 203, 12. Setembra 1853.

SELLO

Restiluição de sello cobrado de livrl) copia
dor ordenou-se e porque. Av. 28 Julho
1.851 (Diar. 8759). Sobre multa que deve·se
impôl' a juiz que seotr,nciar autos sem es
tarem sellados; e sobre revalirlações. Av.
215, 14 A~osto 1851. Sello proporcional
como pagará o promotor publico qne passar
a juiz municipal. Av. 18 A?;osto 1851 (Diar.
8782). PermitLÍo-sp. ao banco do Brasil arre
cadar o sello dos tÍlulos e papeis de suas
trausacções. Av. :H Agosto 1851 (lJiar
878á). Os pertences nos con1.Iecimentos
em fórma pa sados aos vendedores de ge
neros para os arseoaes etc. estão subjeitos a
selto. Av. 220. 26 Agoslo 1851. SeBo de
c~rti6cado consulal' para naluralisação. Av.
29 Agosto 1851 (Diar.8792). Senados devem
ser os dO.cumentos annexos ás petições rie
oflicios ou empregos de jusliça. Decr. 817,
30 Agosto 1851., art. 14. Ordenou-se que
escrivães de paz não arrecar/assem o seBo
proporciooal,e que se não abonasse porcen
tagem do sello indevidamente arrecada
do. Av. 2 Selembro 1851 (Dim·. 8795).
,Quando se pui,er á venda o papel sellado
como será regQlado o das letras de cambio.
L. 628, 17 Selembro 185t, art. 26; o dos li
vros dos negociantes foi reduzido a .40 rs. por
folha, art. 27. Selladas e como serão as re
ceilas de remedias secretos. Decr. Reg.828,
29 Setembro 1851, art. 73. SeBo dos autos
da provedoria como sera averbado e pago.
Decr. Reg. 8M, 2 Outub.l;O 1851, art. 40.
8ello do grande livro do tómbo dos bens de
todas as ordens terceiras, confrarias e irman
dades, art. 40, S ti: fixo ou pl'Oporcional se
foi pago fiscalisaráõ e cumo os juizes de di
reilo em correição, art. .49, S 1. As letras
que o governo comprai' aos particulares são
subjeitas a seBo. Av. 239, ti Oulubro 1851.
Sobre exame nos carlorios para averiguar-se
as faltas de pagamento do se110 etc. Av. ~40

6 Oulubrll1851. Credito posto que ajuizad~
deve ser revalidado. Av. 248, H Outubro
1851. Liv<foS para lançamento dos l~rrenos

dos bens do evento pagão-no. Av. 249, 11
Outubro 1851. Sobre sel10 de cscriptura de
compra de herança no Brasil feita em paiz'
~strangei~o etc~ Av. 259, 29 Outubro 1851.

. Sellados s~rão os archivo8, documentos e
eOFl'espondencia dos oonsules 6strangei;08
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no caso de prisão ou expul'ão e como. Decr.
Reg. 55, ~ Novembro 1851, a rt. 1.9, 23.
Sello proporcional paga a cessão por di
nheiro de IJerancas em bens de raiz, hem
feilorias e esct'av~s. Ord. 266, 10 Novembro
1851. Sello das doações de apolices é fixo e
quando pago, Av. 271, 15 Novembro 1851.
Ao porteiro nas thesourarias incumbe pôr (I

sello das armas im periaes nos titulas e mais
papeis de expediente dellas. Decr. 870, 22
Novembro 1.851, art. 38, § 3. Sello dos res
pectivos ti lulas pagaráõ as pessoas que con
traclarem com n banco de Pernambucn.
Decr. Est. 888,22 Dezembro 1851, art. 82.
Mandou-se executar regulamento sobre uso,
preparo e venda do papel sellado. Decl'. Recr.
895, 31 Dezembro 1851. para cuja execução
3 Av. 26 ovembro 1852 (Dim·. 91í1). De
clarou-se não poder pagar-se gratificação a
membro da junta de hygiene senão da data
do sello do titulo e a todos os empregados
em geral em taes circumstancias. 2 Av. 26
Janeiro 1852 (Diar. 81107). Sello das parti
lhas de bens por herança. Ord. 33, 31 Ja
neiro 1852. Sello devem pagar os estatutos
do banco do Brasil. Ord. 3h, :s1 Janeiro
1852. Sello dos titulas àe empregados quan
do tem augmentQ de vencimento nos mes
mos empregos e das quantias que Os thesou
reiras têm para quebra. Ord. 82, 18 Março
1852. Como se mandou cobrar dos officiaes
e praças reformadas. Av. 24 Março 1852
(Diar. 8954). Os livros de ausentes de ljue
falia o Reg. 9 Maio 18!J2 são isentos. Ord.
88,27 Marco 1852. Sobre Sf'Jlo e direitos cip.
gratificaçõ~s de militares. Ord. 91, 1 Abril
1852. Sobre o das licenças concedidas pelas
canJilras mut;licipaes mandou-se e como
pruceder. Av. 92, 1 Abril 1852. Seno etc.
das paten tes dos .officiaes reformados como
se mandou arrecadar. Ord. 95, 3 Abril 1852.
Dos livros dos carcereiros. Ord. 96, Ô Abril
1.852. Concedeu-se á companhia de seguro
Nova Pe1'man~nte arrecadar e como sello de
um litQlo. Av. 5 Abril 1852 .(Diar. 896&).
Sello se não coLrava de nomeação d.e aju
dante d'ordens de presidente e porque. Av.
5 Abril 1852 (Dia1'o 89M). Sello da' pro
visõe d(ls vigarios da Vilra. Ord. 102. 1á
Abril 1852. Declarou-se que os atttestados
de .freguezia para. emp.regados. (1eceb>erem
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vencimentos não pagão e ão comprehen
didos no art. 52, § 7,dó Rep;. 1.0 Jnnh01850.
Av. 15 Abril 1852 (Dim'. 8971). Ord. 10&,
1.7 Abril 1.852. Ord. 276, 13 Dezembro
1852. Sello de certidões de actos judiciaes
de que trata o art. 35 l\eg. 10 Julho. Ord.
108, 19 Abr'i11852. Licenças de empregados
só têm vigor da data do cumpra-se precedido
de sello. Av. 21 Abril 1.852 (Dia,., 8972).
Sello dodivros-mestres do' commerciantes.
Av. 122,30 Abril 1.852. Sello dos processos
policiaes anles do seu julgamento. Av. 138,
29 Maio 1852. Restituicão de seno cobrado
de nomeacào interina. ·Av. 16 J nnbo 1.852
(Dim', 90:Ú). OS conhecimentos de generos
fOrDécidos aos arsenaes não pa~ão. Ord.
1.55, 22 Junho 1852. Sobre sello de contrac
to de obras e oulros celebrados com as admi
nistrações provinciaes. Av. 157, 158, 23
Junho1.852. Sobre pa~amento de sello e di
reitos d~ patentes militares. Av. 2;3 Junho
1852 (Dim'. 9024). Ord. 1.62, :26 Junho
1852. A' companhia do Mucury permittio-se
arrecadar sello do termn de lransferencia
de suas apolices. Av. 28 Junbo 1852 (Diar.
9027). Os cuntractos para qnalquer serviço
não pacrão sello. Ord. 163,30 Junbo 1.852.
Sobre ~obranca de sello etc. dos titulos de
empregados. Ord. 164, ao Junho 1852. Se110
de contracto para abertura de estrada e pres
tação de fiança.. Ord. 176, 3 Julho t 852.
Revalidação de sello pago a pes 'oa incom
petente. Ord. 196, 28 Julho 1852. Sobre
sello e direito de gratificações mili tares pelos,
ex:ercicios. Ord. 197, 21 Agosto 1852. Sello
de licença pOl' prelado diocesano para bap
tisar em altar particular. Ord. 1.90, 23 Agnsto
1852. De licença pelos vi~arios para casa
.mento ou receber outro qualquer sacramen
to fóra da feeguezia. Ord. 102, 25 âgosto
1852. Sobl'e multa imposta por collector ao
juiz de paz fpur lançar despacho em peti
cão sem estar sellado o documento.Ord. 203,
25 Agosto 1852. Regal1lU -·e o pagamento
do se110 dos·bilhetes on vales dos ban;;os es
tabelecidos na fárma das leis. Res. 663, 6
Setembro 1852. Sobre restituição de sello
pago por dispensas matrimoniaes e recurso
a respeito. Ord.215, 16 Selembro 1852.
Sello pagaráõ os titulos dos praticos de pra
.ticagem da ·barra e bahia de S. Marcos 00
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Maranhão. Av. Re~. 221, 22 Setembro 1852,
art. 2. Transferencia de conlas de dividas
estão subjeitas ao sellu proporcional. Ord.
225, 29 Selembl'o 1852. Sohre arre
cadação dos 8 % das lolerias. - Vid. Av.
30 Setemb,'o 1852 (D iar. 6 de 1853), Solve
rão-se duvidas a rel'peill) do proporcional
rios titulos de 3" classe. Ord. 228, 4 Outu
bro 1852, Sobre rcvalidaç~o do sello que se
não pa~oll anles da posse dos empregos.
Ord. 232, G Outubro 1852. Revalidação de
sello dos lilulos d lenles de seminario
episcopal Ord. 23á, 11 Oulubl'o1852. Qual
as IE'gilimações e adopções. Av. 236,18 Ou
tuhro 1852. Qual paga a escriptura de dis
solncão de ociedade. Ord, 241,23 Oulubro
1852. Sobl'e pa~amenlo de direi los e sello
pelos empregados que o não houvessem
pa~(l. Av. 251, 11 l ovembro 1852. Provi
denciou-. e pela repartição da marinha para
execução do Re~. 895 cit. 2 Av. 30' o\'em
hro 1tl52 (.Qi(l1·. 9197). 8e1l0s nos objectos
remelljdos »810 arsenal de guerra. - Vid.
Dec,.. Reg. 1090, 1!J Dezembro 18M!, art.
30. Aos encarrcl!ados dll execuç;jo do Reg.
895 que commissão se mandou abonar
provisoJ'ialllenle. Av, 18 Dezembro 1852
(Diqr. 9195). Alte lado de medicas e !,uias
de inspeclores para sepqltarem-se cada veres

, Dão ~ão subjeilas a sello. Av. 1°,!J Janeiro
1853. As pessoas que lratarem com o banco
commerciill do Pará devem pa~a-lo dos res
lJf.'ctivos titulos. Decr. Est. 1105, 5 Janeiro
1853, <:Irt. 78. Derflo- e explicações no Reg.
89.5 sobre o papel scllado. Av. 9°, t!J Janeiro
1853. SoJJre o pagamento do scJlo dos pro
cessos em que fôr parte a, fl,tzeod... uacional.
Av. 10·, 15 Janeiro J853. porcentagem do
reodimeot9 do sello aos empre~adoli da I·e·
cebedoria. Av. 11°, 17Janeiro 1853. Nãose
p~gã,o vencimenLos a emllregados publicos
senãQ da dClta <io sei o do seu titulo. Av. 12°,
17.Ja,neiro 1853. EmqllanLo se não põe á
venda o papel seilado para os livros dos tll
helliães e escri ~'f\es é-lhes ~x.lensivo u art. 6
~~& 89b. Ord. 1G", 2,& Janeiro 18õ3. Se110
de patenLes de oOiciaes r~forrnados como se
arrecadl\rá. Oç . 22",26 J.a,neil·O. Ord. !J7,
11 Fevereiro ~8qõ.:Qé\slicençaspara celebrar
mi s~s e minis~rJ\1' sllcramentp llqJ casas
R rf clllares, Ol·d. 25", 28 Janei~o 85a. Re·

IV

validação de seIlo de letra sacada a favor da
fazendaproviocial Av. 31°, 29.J:Hleiro 1853.
Modo do pagamento da pOl'centa~p.1ll aos
encarregados de venda do papel sellado.
Ord . .43. 7 Fevereiro 185~. Papel sellado
forneoido pelo escri\'ão dos feitos da fazenela.
Av.l1.&, 7 Fevereiro 1853. Cerlidões de di
vidas extrabidas pela contanflri a n~o estão
subjeilas 'lO sello. Av. 58, 19jPevereiro 1853.
Sello de titulos de arremataçi\o de rendas.
Av. 59, 19 Fevereil'O 1853. Sello dos
titulos dos despachantes de IIlfandegas.
Ord. 70, 8 Março 1853. Restituição de
sello de titulo de escrivão de orphãos io
def~rio-se e porque. Av. 12 Março 1853
(Diar. 78). Como se deve proceder a res
peilo das guii,ts de deducção de porcenta~em

dos vendedol'p.s do papel sellado. Av. 77,
14 Março 1853. Restituiçilo de sello orde
DOU -se e purque a cirurgiões do exercito e
armada. Ord. 85,19 Março 1853. Papel sel
lado c,omo será fornecida aos sollicitad'lres
para. expedif'ote dos De~ocios da fazenda.
Av. 88, 23 Março 1853. Pa~ameDlode veD
~imentos só Lem Illgar da data do pa~amen·

to do sell t) respeclivo. Av. 91, 26 Março
1853. Soure nece'sidade de pa~allleDto

de sello e transito na chancellaria do
Imperio Da' carIas de natur3lisaçào. Av.
30 Março 18;)3 (Dial·. 107). Sobre o com·
petente a escriplura de contracto de forne
eimento de c "vão de pedra em Monlevidéo.
Av.. Ó AbriH853 (Dia/'. 98). Qual os mili-
al'e6 nOLPeados memhros do conselbo ad

mirlÍslralivo para for!) ecimenlo dos arseoaes.
Av. 10ll, 23 Abril 1853. RevaJidacão de
50llo de hilhel>s de loteria. Ord. fOG, 23
Abril 18:'l3. Sobre o mo do papel sellado.
Ord. 120, H) Maio 1853. Restituição de va
les do hanco ria Bahin <lue ficarão inulili
sados. Ord. Ui. 13 Junho 1853. Sello de
dispensl\,. de banhos. OI:d. 1..&5, 20 Junho
1853. Sohre expedição para a relação, de
antos sem qn.e o "especlivo traslado pagasse
seno. 2 Av. 20 Junho 18á3 (Diar.176).
Multa por julgamento a fiscal de aulos de
.~ue se Dão linha p:lgo o ello. Av. 152, õ()
J u010 1853. Subre revalidação de titulos
o{lQ sellados em ttlmpo ou com laxa inferior.
Ord. lõ8,8Julho 1853. 80brere~alidacã()

<le elJo deesCI'ipturn de hypotheca qu~ o.

85
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nito ra~:ira :mtl'S dfl lavrar-51'. Av. 8 Julho
18ã~ (Diur. 200). QtIf.>II\TOS dcvl'm lCI' 51'1
lados elc. eIS romll)l-'rciaol es matriculados (lU

não. Av. 1ô8. 20 .Julho 18;)3. SelJo de li
cenças. Ord. 1.iO, '23 Julho 1853. São ispn
tos os rroc('ssos em qne forem pfll'lu a jnsliça
e a fazf'f1da publica. Av. 181, 8 Ago~to 1853.
Notas do banco dedescnnto, del}ositoeemis·
são ria côrle furão ist'nlas de sello. Decr. Est.
122:\,31 Agosto 1853, ar!. 62. Sobre sello
do autos rrocessado. peranLe 05 j'lizes de
paz. Av. 2;~ A~oslo 1853 (Diar. 21,1). Sello
de licenç<ls para exercício dtl ioduslrin conce
didas pelas Cflrnflrns Ill1lDiciraes. Av. 1.0 Se
tembro 1H53 (Dim'. 261,). Av. 203, 12 dilO.
ltevalidflção de spl10 dm; diLas licenças Ord.
20lt, 12 dilo. Se1l0 de tilulo de officinl de
justiça mandou-se não restiluir apezar de
renunciar o nomeado o cargo no mpsmo
diad ...lla. Av. 13Sl'temhro 1853 (Dilll'.26/').
C31tns de nalur"lisação de colonos não estào
suhjPilas a sello. Av. 209, 21 Sdembro
i853. Furão isenlas de Sen,l elc. as com
pras que fizerem as provinl'ias, camaras
municipal·s. ou qllaosquer autoridades de
terrenos ou predios e para flue fim de uti
lidade ptllllica. L. 71.9.28 SeLl-Jmbro 18.)3,
arl. 21. P<lgamenlo de vencimentos data-se
do sello do Litulo. Av. 12 Outubro 1853
(DiuT. 233). Pagetmenlo do impllSlo de lo
terias, sel1o. revalidacão dos uillletros ele.
On1. 222, 15 Oulubl'~ 1853..-\.v. 15 dilo
(Diur. 285). Sómpnt~ se coura dos livros
mencionados na classe 1', se('çiio 3~,arl.37.

Reg. Av. 2112, Ú llvembro 1t153. S"bre a
applicaçilo dos arts. 86 S7.Reg. -Ord.2'lh
9 Novembro 185·~. Subre sello de alienacão
do dominio util P. do ti.; ufruclo. Ord. 251,
1.9 Novembro 1853. Sello das cartas de li·
berd:tde. Ord, 252, 19 Novembro 1853.
8dlo de licenças das camaras mnnicipaes.
Ord. 258, 23 Novembro 1853. Sello das
procurações póde ser em branco. Orrl.
26lJ, 3(\ Novembro 1.853. Sohre 51'110
de licenças ecclp.siasticas não especificadas.
Ord. 267,3 Dezembro 1853. COIDmunicou
se haver-se concedido a cerl':ls companhias
Da côrte arrecadar e como o seno de seus
titulos. Av. 23 Dezembro 1853 (Diar.358).
Os prucessos e requerimentos que correm
nos juizos de paz são isentos. Av. 9°, ii Ja-
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neiro f85A. Empre~ado" pereeheráõ seus
vcnl:impnlus da dala do sl'U.. dr littll·. ecomo.
Ord. 15", 16 .J ... neiro l~5lt, Sello de dirlo.
IDas dos medicos fllrmadol' I'm univer,~ida

des eslrangeiras. Ord. 3~o. 9 fevereiro 1.85b.
Não pagào os li vros tin re~islo das lerras pos
suidas. Av. 20 Março 1854 (Diar. 102).
Mandou-se e como cI,hrélr do flludo capital
do banco rural hypotllecarill. Av. 22 M<lI'ço
185& (Dial'.1.09). Av. 9 Julho Hs5.& (Diar.
243). C0D1municou-se spr licit/) ao director
do banco do Brnsil :HTp.cadar o seBo dos sens
titulos. Av. I. Maio 1854 (Dia/'. 21 J). Qui
tações pétssadas aos curad'l!'es Ui! h'3ra nças
jac~ntes nflo est.50 subjeilas a selIn. Ord.
106, 21, Maio 1854, Os livrO$ do,; vignrios
para rfl~islro das dpclilra 'ões das lerras
possuidas n50 p<lf!.ãn. Av ,107. 26 Maio 1.854.
Av. 5 Setembru 18.)4 (Diur. 272). Ao lId
mini'lrildor da compilnhia de sl'guros con·
tra () fogo perOliltio-se arrecadar e COIDO o
spllo dos seus titulos. Av. 10 Jlinho IBM
(Diar. 21.5). Sohre revalidaçflll de s... ll" ele
titulo de arrematação de renda .. municipaes.
Ord.135, 15 Julho 1854. Sdlo de 1t'I'mo
de conciliação f':lila peranLe juizes de paz
contendo conllssão e eslipulaçiio dtl pnga
mento de divida excedpnle a 100.tDOOO. Av.
i38, :l9Jull.Jo 185á. S -llo de ldra depois
de paga. Ord. 1.3\1, 22 Julho 1854. Sobre
revalidaçfio de seJlo de letras. Onl. VIO, 22
Julho 185f,. Como se devem passar os reci
bos .da imporlancia da cOOlmissflO pl'la
venda rle papel sellado. Ol·d. 189, 280utll
tro 1854, Derbl'ações dr. Lerra p:lI,suidas
são isen las dl~ sello. Av. 25 Nuvembr'o 1854
(Jorn. 11, 1855). Livros de escl'ipluração
commcrcial s6 pagilo 40 rs. por fulha. Ord.
226. 29 Nuvembro 185[1. Aos pal'och'1s per
tence fazer seHar os livros de lls,entumenlo
dos nascimenlos, casamentos e l.biIO'; da sua
fregllezia. Av. 230. 1 Dezembro 1/j5;" A
camara municipal da cÔI'te declarou-se po
der lll'recadar o 81'110 dus recihos das taxas
menos na p:lrte relativa á as ign:lturll do
termo. Av. 2lt1. 18 Dezembro 185!,. Subre
elfeilos de recurso iolerpllslo em malena de
sello. Av. 9 Janeiro 1855 (10m. 24). Não
sào subjeilas a sell{) as h0nras de ~randt'za

dos barões que as tiverem qunndo promo
vidus a viscondes. Ord.14", 12 Janl'iro 18;,5.
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Sobre Sf'Jl05 de aulos e documentos de
quil<lções desis:!. Av. 19°, 16 Janeiro 1855.
Sobre sdlo e rcraliuação dl-'lle cm autos po
liciae. e milhas elc. Av. 20", 16 Janeiro
1855. SI-'llo de lell'as da companhia de se~u·

roslndefllllislldora. DecI'. E:.l. 1;'50,10 Fe
vereiro 1855, arl. 1:{. SlIbre sdlo de conhe
cimento de imposto de loja em pelição
de lic('oça acam;,ra munil:ipal. Av. 62, 1lJ
Fevereiro 1855. Declarou-sEl qne emqllanto
nào estiver generalisado o uso do papel sf'lla
do lião pôde ler lugar o art. 8 Decr. 895.
quanlo aos credilos elc. pa.sados nos lu
gares onde nào est~ admillido (l referido
pClpel, o qlle lenhão de produzir' errei lo den
lro do municipio da côrle. Ord. 69. 17 Fe
vereiro 18.:>5. St:'llo a que são sohjeitas as
acções dos uancos e outras compan1Jias.
Ol'd. 81. 28 Fevereiro 1855. O,; liVl'os em
que se lanção os nascimentos. casamentos
e ouilos e,;lão subjeilos ao seHo que deve ser
pa~o pt'lu respl'ctivo cura. Av. 82,1. MClrço
1855. Reduziu-se a porcenlagem eslabde
cida pnra a venda do pClpelcorn o seno pro
porcional. Ord. 8á, 1 Março 1855. Do 51:'110
da' sf'ntenças. carias. nlvarás, e provisões
nos lll~ares em que não houver chancel
laria que emolumenlos Jevaráõos juizes mu
nicipaes e de direito civel. Decr. Regim.
1569,3 Março i855. art. 22; quaes os dos
presidenles das relações pelas corlas. sen
tenças e qualquer papel que trnnsitar pela
chrlOcel1aria, art. 61 ; quaes os escrivães de
primeira inslancia civel das guias em aulos
ou fóra para pagamento de seBo, ad. 10ll;
quaes os escrivães da chancellaria polas ver·
bas que lllnçarem nas senlenças e mais pa
pei que transilão pela chancellaria, art. 152;
conlinuem ~ID vigor as allribuições dos
chancelleres sobre o excesso de escri pta
das senlenças. carlas. e mais pClpeis que
lransiLão pela cbancelbria, art. 186 expl. Av.
911, 13 Marco 1855. Av. 32, i':' Janeiro 1.856.
Se1l0 das li~enças a orphãos pelo juiz deJles.
pais e tulores para casamento qual seja.
Ord. 105. II Abril 1855. Se1l0 proporcional
das acções dos bancos e outras companuias
deve ser cobrado do valor nominal a conlar
de 28 Fevereiro. Ord. 112, 20 Abril 1855.
Presidentes dos lribunaes de commercio
terão o sello para sellar .entençlls ,exlra-

SELLO

hidas dos accornão~. Dl'cr. Re~. 1597, 1
Maio 1855. art. 50, § 4. Apposição dos sel
los nos bens ue fali idos não sf'rá suspensa
pdll a~~ravo de pptic:ão 011 instrllmenlo ikl
terposlo. al·ls. 66. 72, § 3. Ao lhe.<onreiro
da sO('ip'ci;ldecie mineracão de Malto-Grosso
permitliCl-se arrf'cadnrc; 51-'110 rle suas acções
e como. Av. 24 ~hio 1855 (Dil/T. 18.4). Av.
17 Selembro 1855 (DiaT. 172). Idem ti corn
panhia sanlislCl de v::lpores. Av. 4 Junho
i855 (DiuT. 186). Idem á companbia da es
trada de D. Pedro II. Av. 25 S~lernbro 1855
(Jor». 280). Eá compmhia de se~uros Equi
dr/de da ciJade do Porto. Av. 3 Novemllro
1855 (Jom. ~21). Os livl'OS de tombo das
irmandades levados ao sf'lI'1 depois de ru
bricaclos pelo l'especLil'o juiz eslão ubjei
los á rev<tlldação. Ord. 150,10 J unbo 1855.
Revl:didação de seIlo e multa dos perlences
passados nas letras e cl'editns. Ol'd. 151., 16
dilo. Os, processos de desapl'Opriação por
compl'a. e acqnisição de bens de raiz para
eslabclecimelllos pul.,jicos eslão isento,; do
pal!alllenlo do seUo. 0('(1. 153, 16 Junho
1855. A carta de promes"a de doação de lima
escrava não ostá subjftila a direitns e se11o.
Ord. 178, 1l Julho i855. Mandou-se exe
oCular re~ulamento para subsLituição de pa
pel sellado que se inulili."ar. Av. Reg. 248,
~O Agoslo 1855. Foi aulorisado o governo
para altelllr o sy lema de arreCflnaçào. L,
SãO, 1 f> Setembro 1855. arl. 15, § 2. Sohre
irnpo:.ição de multa por quebra nos sellos
das escoLilbas dos navios. Ord. 262. 18 Se
tembro 1855. ão é devido de testamento
que não produzir eil'eito cornquunlo apre
sentado como documento. Av. 28 Selem
bro 1855 (Jom. 281). Av. 280, 29 dito.
Sello que devPlU pagar as provi,;ões dos pa
rochoso Ord. 295, ;) Ouluuro 1855. Sobre
questão de revalidação de sello de uma es
cripturll de bypotheca e responsabilidade de
vClrios tabelliães. Ord. 315, 17 Outubro
1855. Por quem deve ser fornecido o papel
sellado para notificações. processos ex
affieio e oulros aclos judiciaes. Av. 324, 25
Outubro 1855 e ann. 25 Selewbro 1855.
Dec1aron-se não convir autorisar a inspecção
do ar~enal de IDurinha do Pará para arre
cadar o se1l0 fixo dOli papeis. que corresseDl
perante elIa.Av. 326, 260utubro 1.855. ÁY.
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30 dito (Jorn.308). Niío l~m effeito suspen
si~o O' recursos inlerpostos das decisões dos
c1lf'fes dlls eslaçõe's fiscal's que arrecadão o
selld. Ord. 333. 31 Outubrn 1855. Póde-se
~xlr~hir publica fól'ma de documenlo sem
estar .f'Jllldo. Ord. 361., 20 Novembro 1855.
As conlas passadas pelfts negociantes em
coo(ormidade do art. 219 Ood. Com. pagão
o proporcional. Ol·d. 363, 20 Novembro
1855. A companhia de seguros Foidelidadede
Lishoa permittio-~e arrecttdar sello de soas
"policl's. Av.7 Dezembro 1855 (Jorn. 367).
Qual devem pagar as letras. Ord. 3'86, 19
Dezemhro 1.855. Sobre pagameoth cle se1l0
rroporciooal de quantia hereôilal'ia~. Ord.
399, 27 Dezembro 1855. Fez-se exlensivo
á provincia do Rio de Jalleiro o uso do pa
pel sellado. Ord. 33, 17 Janeiro 1856. Os
inspectores de Ihcsol1l'arias devem decidir
as reclamações sobre seJ10 em gráo -de re
curso, sem consultar o lhe ouro. Ord. 38.

18 Janeiro 1856. Explicou-se 'a labella do
proporcional. Ord. 87, 19 Fevereiro 185tl.
S ..lIo de passaportps na prO\'incia do Ama
zonas. Decr. Rel?j. 1729, 23 Fevereil'o 1856.
ar!. 12. Os rrecatorios a favor da fazeoda
para levantamenlo de dioheil'os de heranças
13'cl'ntf's estão isentos ue seJlo. Ord. 95. 26
Fevereiro 1856. Sello das cel,tidões das cio
tações e oulros actos jlldiciaes e dos 'papeis
que correm pelos juizos de paz. Av. 110.
13 Mi.rço 1856. Sellar papeis Da conladoria
~eral da marinha incumbe ao porteiro.
Deer. Rflg. 1739, 26 Março 1856, art. 19.
S/,. Selladas sel'i'lo as sommaS enviadas pe·
pelos cofres pul)licos vela c trada de ferro
de Sanlos a Jundiahy em S. Paulo. Decr.
Cónd. 1759. 26 Abril j 856, 12, a Sobre sello
d,,:. traslados de autos que sobem para os
trihunaes sn periures por via de recurso.
Ord.17J, 10Maio 1856. Ás thesournrias e
:l,flO aos peesidentes de provincia incumbe
suluçiio de duvidas na execução de disposi
ções relativas ti administração da fazenrla
sobre seUo. Ord. 178, j!J Maio 18'56. 5e1l0
proporoional dos qninhões hereditarios.
Ord. H.l5, 29 M~io 1856. SeBo dos papeis
DAS illtelldencias da marinba incumbe ao
pOI'leil'o. Dpcr. Rpg. 1769, 16 Junho 1856.
a,l. 21, SlJ. Sdlo de escriplos de venda de
e!lcravos e dos livros de irmandades. Ord.
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218, 17 Junho 1856. Restituição tle seUo
de lotérias que ni'lo silo extrabidas. Ord. 228
23Junho 1856. Na faltn de papel sellado
deve-se sellar por verba. Oru. 267, 8 Agosto
1856. Os bnncos e companhias pnblicas só
podem arrecadar o sello dos litulos mencio
nados no S ~ do arl. 8. Ord.278, 19 Agosto
1856. Sello qual a certidão de uíllmandado
passada na m~sma meia folha. Av. 303.15
Setemhro 1856. Sello a que estão ubjeilos
() valores comprehendidos no cap. 1. o Ord.
333. 14 Oulubro 1856 e ann. 5 Maiô i851
e 19 Dezembro 1853. Qual o dos titulas de
vice-dit'ector da instrucção e vice-presidente
de provincia. Ord. 3lt2, 18 Ontubro 1856.
Sobre a maneira de inulilisar-se o papel
sellado junto a aulos. documentos elc. Ord.
349. 21 Outubro 1856. Das licenças conce
elida peias capitanias de portos e compe
leocia das lbesourarias para impôrem
multas. Ore!. 351,23 Outubro 1856. Per
millio-se á companhia de navegação a vapor
de S. Christovão e Cajú arrecadar o sello
de suas accõ'es. Ord. 354, 24 Outnbro 1856.
Sello ao ~onsulado nos manifestos de carga
de generos nacionaes ou mercadorias já deso
pachadas para consumo, levadas ao port
de Albuquerque em Matto-Grosso. Decr.
1833, 25 Outubro 1856, art. lt, S 1. SeBo
qual deve cobrar-se de objectos de fabrica
v~ndida. Ord. 367, 6 Novembro 1856. As
conlas que passão os leiloeiros não pav;ão
ello proporcional. Ord. 390, 21 Novembro

1856. Revalidação de aulos conciusos para
sentença final sem prévio pagamenlo de
selJo. Ord. 431, 27 Dezéinbro 1856. As li
cenças concedidas pelos capitães d'e porlos
par3 se admillirem trabalhadores a bordo
só pagão o fixo. Ord.12a , 1ltJaneiro1857.
RecursQ sobre questões de sello. Av. 1ío, 16
Jàneiro 1857. Resolveu· se duvida sobre a
cobrança a-migavel da imporlancia de pre
calorio a filVor da fazenda sobre se110 elc,
OreI. 23", 22 Janeiro 1856. Guias e ordens
das autoridades para receherem nos navios
particulares officiaes militares. praças e ar
ligos bellicos não pagão sello. Av. 30 Ja
neiro 1857 (lm·n. 42). Não se cumpriráó
conlractos sem pa~amento de 'séllo. Circo
hh, A Fevereiro 1857. Sell'o e 'retlllidação
de pêrt~n<:es passados 'àntes do regulameoto
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Or'à. 7:1, 21 Fevereiro 1857. Sel1fl pro
porcional de conlracto de lfrclamento
(:pleorado fó'ra cio Imperio. Orei. 25 Fe
vereiro 1857 (Jorn. 74). Devem pagar o
.5e]lo os titulos e oulros aelos que llvessem
de produzir elfoilo no Imperiu emboret pas
sados fÓra. Ord 77, 28 Fevereiro 18'57. Os
documenlos e mais p<lpeis apresentados pe
los possuidores de terras para o regi~lro não
e~tão suhjl-'itos ao selto fixo. Or(J. 86, 10
Março 1857. De quando se devem coutar os
30 dias pata o sello da~ cartas de ordens.
Ord. 100, 17 Março 1857. uosliluiçi'lO de
sello de letras não assignad,ls; das decisões
80 lbesouro não ba rel'urso para o con,elbo
de estado. Ord. 136, 8 Abr,11857. Sobre
meios ele fiscHlisar a arrecadaçilo do im
poslo. Ord. 1.89. 26 Maio 1t>57. Não sendo
os vigarios 'us que dilo posse aos' fabri uei
ros não lhes pôde ser imposta mulla por
falta de sello cio respecliv<l titulo. Av.
196,3 Junho 1857. Os pertences e tl'ansfe
reneia das h~'ras passadas antes da Ord. 5
Janeiro 18~8 não esliio suhj itos á revalida
ção. Ord. 204.12 Junbo 1M57. Muhas pllr
infracções do regulamenlo e do de i 1 Abril
1661., § 27 que lls ào em desu. o .Oro. 21 h, 22
Junho 1857. Livros de escrip tiração de des
pllchanles não p:'gno. Urdo 218. 26 Junho
1857. Obrigaçõ(,s. vales c ficas c()mmel'ci~es

r.
agão proporcional. Ord. 2 Julho t857

Im·n. 199). Explic lçil .. deu-sA ácerca do
selIo delelras. Ord.257.3~ Julho 1857.
Sobre mullas por inrral'çilo do t'l'lwlamenlo
Ord. 2ô!. 7 A~o~to :t857. Os lllóloif.· tus
dos uavitlS de célhola~('m nilo p~ftão. Circo
292. 29 A~oslo 1857. Us lIlanil'eslns das
embarcl1çõ 8 nÃo pa!!ào. Ord. 298. 3 Se
temhro 1857. Soure f'lila de formalidades
em récurso e iflleIli~encia .Ia arli~os cio re
gulamento a respeilo. Orno ;\09, 12 Sl'tem
bro ~8.'>7. As lTlu!l:lS dA revHlldil~ãll do pro
pore oml àos arls. 13, B, L. 317. fo 'ào
reduzidas de 10 a 211 °/. dll valor dos
lilulos. L. 9;\9, 26 Selt>mbru 1857, arl. U.
Soure inltlilirencia l'rrada da talJel1a ao
art. 1° do rt'Flulaml-'lll.lI; I' dccl,orllll-,e qlle o
'scHo clere ser ragu aulc!\ de ~e lavr'lI'tHn ll8

escfiptllras e nilo 1105 tr;lslat!os dellas. Urdo
36f!, 356, 7 Ou lubrll 1857. As rossoa~ que
conlraelar~mculD li bauco do RIO G'rande

SEI.LO

do SuE. a~llri1õ os sf'Jlos dos rpsppcli vo § ti
lulus. D,·cr. Bsl. 200:>, 2ft Olllllhro f857,
art. 93. ldl-'m as quP. COlll n ti P rnrtUlbllCO.
Decr. Est. 2021, l' Novpmbr'l 1887. "rl.!l6•
Se\lo dn~ tilulos Jft n •. mt>açilcl dll~ d ll-'ga
dos subd,de~ad()s. OJ'd, b13. 1,.; Nnv<>lIli'ro
t857. Ao banCI) COllllller('ial e i1gricola na
côrle permillio·se arr"c"dar sell .. de eus
lilulus. Av. 3 ()pwmh"1\ 1857 (JoTI!. 350).
ticenças d<>v(·tn ronL,"'-1W rlo-t'Oll1pl'a-Se
precedido do sello. 01'.1. A3ô. lJ. De:7.f>mbro
t857. Sello dI' lireoça POI' mai' de eis
meze.... 01'(1. 439, 7 D, Zl"lIbro 1857.
Sellado de~'erâ s"r o livrll do aft"n1e do
córle tio ~ado na côl'lu. n.. (:r. Re~. 2 )4.6
9 O zf'llIhro 18">7, arl. 6. S"bl'c revali,{a
.ção e mulla dos.,111l rla< illlil1l:11;ões p;ls.;adas
nos aulos. Ol'd. ftM. t ti I}.·z"m l ro 1857.
Os processos CfllP. COI re n ·er'fllltl-' os juizes
ele (\rnilà()~ r,'~àll-nn. (1I'd. -ili7. 19 D",zi!lO
bro i8.'>7. Sello d"s I'el.icill " que lem !leser
jnnlas aos <lldo-. A~. 471. 22 Uf'7.f.lJlhro
1857; 1,78, 28 J). z<>lnur·\ IS57. Qllal pa~ão

011 litulos de eSl.I'i ..ã" I~"S IIh Ido·J,:;ano.. e
juizl-'s dt1 puz. :\ 1'. !I7:!., 2:\ Dm.elllhro 18:>7.
Subre revitli.hll:flll do ~ •. i1" de lima quilação
de quinlJ.;io 11'1'1 .IHari.) 11 '" h,I\'ia Sido 5l'1
lada como no.'u· 11'1110 alll", 01 .. r.I~O n sl'llo
nos autos do in,,' nl' "1 • O. d. 31", t reve
reiro 185 ..t S·1I d ,- "p.. II'·!>· cI.· sel!ur05 da
compaollla S"I-{" o 111111" I <,ul1lra o f"j!.o.
Dl'cr. E~t.. ;2/011, (i F .. ,,· cirlO 18.'l~. :lrt. 24..
P<lpel.~ lIhjell .. s " "1ll1,['1\1l"1I10~ e 51-'11 .. não
dlH~m ".1' I II "li"'i lo, ~I'lll SI' Illosb'arem
ra~'h. r.irc, 7'1, 27 F"V"rell'" 185 . S.. llo
dos p"oces!orls "c "!'plli! I. f' "neearl<lçõt1s
de III-'ranças jac'·lliP-. (),.I 117, 8 'Ab'il
1858. 'ello dI' .·~c,,,illl.'~ 1Ii1' PIII"o;Ilcacões.
TIAI. CrlIIlP.l(·;'!!II'V:26 'b":I185 . :lrl. 8.

. 23, § t, itllll. 1>. l~r. 21 5. t lilio 1.8.">8.
Em \'II'lolti,! do r,·c·" - .. , •••. vo-·e LO'JIla a
15 ó/•. O, d, II ~1,i 1l"l) (Jml SUIJpL. 138).
S,·II •• d .. llhdlls ,. I," I ,,'ç"O d "l'dcllarlo de
ap()'elll"do"ill~ ' ...·'11\.11·.·11 . I 1I1111'0S mi"is
lCl'illR. U'·II. 2'\7. 2 :\:1\ t· 1 'bS Jl rmilliO-'6
á cOlOpanl.i<l (h~ 11'\· ... ·.,.h 'Il., P"r' gllay
CIlUr:,,· 1\ :--"'111 tio' 'II'~ I ç 10 -. Av :l5 A~u!)io

1~n8 1'101'11. SIII'/II. 2íl'l. 0
'

\1 IlIulll~ a Ilouar
da~ de I" e ~. ,:1"," II .0.1 •• 11 II-'~n I-'~lão sub
jl itll~ ao ".·liu CUlt·,· p"ll II'H I~ ii t 0/) do ven
ci tUClllo du ti UI ali 1110 • I Ir 1. 255, 31 Aousto
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1858. Qual se deve exi~ir da emissãO do
ba neo com Inl'rcial e agric<lla. Ord. 2ô9, 15
Selemhro 1858. Não I'ap:ão o fixo os papeis
que pagai ã<l o pl'oporcillnal. e nem segun
do lIa mt'SllIa e~pecie os que \I ma 'Vez o pa
gariio. Ord. 272,15 Selembro 1858. Sobre
se110 de ces~ão de acções e inlelli~encia dn
art. 13 L. 20 S... telObro 1857. Av. 27[" 22
Set~mbro 1858. O art. 13 da dita lei só é
<tpplicavel ao proporcionnl. Ord. 28fl, 29
Sclpmhro1858. Av. 11 Outuhru 18.j8 (Jorn.
31[,). Av. 22 dilo (JOI"/I. 317). Não se deve
cohl'ar mais de 100 rs. de cad~ meia f~lha

de papel que contenha mais de lima cer
tidão. Ord. 29h, 7 Outubro 1858. Sello das
éJrlllas 'mperiae:s nep;ou ·~e e porque usar a
ulIla casa comlllel'cial em suas notas lilho
gra phadas. Av. t 3 Outubro 1858 (Jom. 31 á).
Qual pa~êlrãõ os aulos de ju~tificaçflO de pre
missas. Ord. 1(1 Outubro 1858 (JOI'Il. 314).
Ord. 10 Dtlzembro 1858 (Jm·n. 2~) de 185\-1).
Seill' de lraslado de aulos civeis que já
havião se~uido ror appellnçÃo. Ord. 307,21
Oulubro 1858. Mandou-se inutilisar lodo o
papel proprio para sello que se prelendia des·
pachar. Av. 23 Outubro 1858 (Jom. 317).
Av. 27 dilo (Jom. 321). Sobre questões de
·ello. Vid.Ord. 316, 3 Novembro 1858.
Sohre revalidação de sello de quiohões ue
redilarios. Av. 8 Novembro 1858 (Jom..
Sllppl. 331.) Revalidação de sello de es
c..iptul'a de venda lIue comprehendêra Lran
saçiio s Ibjeita a elle. Vid. Av. 10 Novembro
185ti (Jom. SlIppl. 338). Se!lo de carimuo em
nolas dilaceradas. Av. 2á Novembro 1858

-(J01'l1. Sllppl. 14 de 1859). Os titulos de
delegado -e subddegado de policia só pagão
100 reis. Av. 342, 1 Del.emlJro 1858. AIle
1',11 ão-se lllgumas disposições do re~ulameo

to do imposto. Dt'cr. 231.4, .4 Dezembro
1858. Revalidação de sello do lilulo de aju
dante de agencia de correio. Av. 23 De
zembro 1858 (/orn. Suppl. 36 de 1859).
Sobre sello e direito de nomeação de jui% de
direilo. Ord. 6",15 Janeiro 1859. SeIlar as
palenles, diplomag, ou titulos na secrelaria da
mal'inba incumbe ao porteiro. Decr.2359,
19 Fevereiro 1859, art. á2, S1 : sello pagão
35 acções da companhia Posta I3abiana. Decr.
Est. 2367, 26 Fevereiro 1859, art. 2. Sello
proporcional de herança onde de~e ser co-
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brado. Av • .4 }f:lrço j 859 (Jorn. 76). SeUo
dos titulos ou d(lcllmentos de trans.lrções
com o hanr.o do Ceará. Decr. Esl. 2390,
2 Abril 1859, art. ~9. Isenção ddle nos
documentos, e quaes nece:;s<lrios para trans
acções no banco de credibl S,tl-Amr.ricullo.
D~cr. Proj. Esl. 2391, 2 Alu' ii 18.59, § 73.
Sello dos tilulos de lransacções do Lanco
commPrcial Paraense. Decr. Est. 2;~97J 2
Abril 1859, art. 78. Sello devem ter pa~o,

para cllmrrir~m.se, a' ordens etc. expe
dida~ peI:. fazenda a favor de partes. Ord. 88,
18 Abril 1859. AlI~menlariill-sevencimen
tos dos emprel!ad'lS do alllloxarifado do
papel sellado. Decr. 2.417,30 Ahril1859.
Apposiçi'lO de selJos em bens. de f,t1lecidoa
com llCl'd~iros ausentes ou vagos pelos de·
legados e subdelegados. Decr. Reg. 2'!-a3,
j;) Junho 1859, arts. 31, 67, 08. Revali
dações do de certidão em processo de habi
litaçào para meio soldo. Ord. :12 Julho
1859 (Jom. 208). Ord. 18 Agosto 1859
(Jom. Suppl. 253). Se! o fixo, e qual
pagão os titulos de nomeação de oppositor
da faculd.lde de medicina da côrte. Av. 238,
9 Selernbro 1859. SeBo do~ bilhetes de al
fandegas. Decr. 2 "73, 2h Selembro 1859,
art. [,. Re~ulou-se a arrecad'lção e fiscali
sação do sello a qu(' e.;tão subjeitus o capital
6 Lransferencia das acções das companhias
e sociedades anonymas e as notas promisso
rias, bilhete e escriplos ao portador d~ prno
menor que o dez dias; e del'ão-se provi
dencias sobre a revalidação dos papei.li sub
jeitos ao imposto. Decr. 2.&~0, 30 Selembro
1ts59: explicado POI' Circo 327, 29 Outubro
1859. Providenciou-se para que as compa
nhias de mào-morta não continuem a
adquirir bens de raiz sem a necéssaria
licença do p;overno e pagamento ne' seHo e
outros impostos. Av!!. 271,272, 40útubro
1859. As associacões bancarias 56 ficáo
sohjeitas ao -Decr. '2.490 ~upra, fiq~o o se
mestre a' que corresponder o· sello que
houverem 'pago sobre o total da e~issão.

Ord. Circo 277, fi Oulubro 1859. Póde-se
admiltir 00 prazo de 30 dias depois do
qual deve executa~-se o Deçr. 2.490 supra,
ao pagamento do seHo sobre seu fundo
capital as as~ociaçõell e companhias qua
não tiverem -satisfeito esse impósto' até o

! • )
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lJrf>spnlp. Ord. Cire. 286, 7 Ontnhro 1859.
Sello de IJI'ovisõt's de p!'ucnrado,'es de lllldi
turim" Ort!. Cilc. :\03, A". 30lJ. 17 Oulu
bro 1859, Inslrucçi'1O para oS processos re
lativos & c]nf'~l[w.!l e llILerro~i~'ão e ('xpe
di('nLp d"s recursos em ma leria cie Sp\lll.

Ord. 313, 20 Outubro 18: 9. Solvêrão·sedu
virias 00 !l;HICIl commE'rrial e all:riclllll sohre
o Derr. 2li90 em rt'lação ás ~\Ias nf.Lns pro
mi~bll,'ias. Av. 31., 26 Oulubro '1 %9. As
<Jlle~lõ"s qoe se le\anlarcm sobre 0\)1 ig;açã()
à I'!I II ser;io decidida. pt'las eslaçõ~s r1scaes
qlle o prrcehelll. Orno Circo 338, 7 N,,
vPlllhro 18ó9. E léllllbem IIS ~ohre o dos
hill.elt's de LJ:lllc'o . Urdo 339. 7 N.. ,embro
iHl\l. Av. 3M>, 7 De'l.emur01S59. I)l'rão-se
explic<t~'õt's a respeito do <t qlle são slljp.ilOS
os I,illll'les dos bancos. ,~v. 3'.1, 7 u'em
bro 1859. Urdo ;~57, 18 rliln. SP.lIo pela
t,'a"sfcl'f'C1cia rias arcões ue banco. Av. 361.
2'l diL.. , Pil~:"1f',P fJlI"l: ,IS cerll(lões de exerci cio
dos m''l.ü"lrc.dos, e quaes. Av. 362. 12 d,lo.
Qoal " II,,:! livros de ue~ocillole fallido n;lo
mOI riclllac!p reml'tlidns ppr jl\i7. com rn ... rcial.
Av. 369, 20 dlio. Ou.O! o do litulo de dlla
Ç:l(. dn e.-cravos sem dl'c1araçno de ~arftnlia.

A,. 370,20 nitll. Ar'ções do brinco d,)Bra~il

n:io pudem LI an~rl'Til'-se sem have-lo p,,/?:o.
Ord. Circo M\2, 3 D('zernuro 1859_ ello
tias :'lI' ÕI~S da CilixH d~ rI'serva lllercnulil
fi;) Bal;i". O"cr, E,I. 2f>08. 8 Dt'zelllhro
i859, art. \lo fie ·omlllf'n./Ool-SP. cumpri.
nWlllo dll 1,,~i .."aç:'lO fiscal sobre rollr<tnça
dI' spllo ele. 01'11. Circo 3H1, 0 Dezembro
185~). Dell-,"l r"~lIlilml'lIlu ao ftl'u,.xarifHd"
elo pal,e! 5.11,11111 r unid" á ollicina de es
talllparia no Ih~s"llrll. Decr. np~. 2532,
25 r~\1'1 eir'l I ~(jO Fi,CõtlisHÇ:'1O do imposlo
d,. :;\.'1111 IJ:IS rt·ceiJe,lol·ia,. ()pcr. RI'll:' 1551,
17 M,'J'Çl' 181\0. arl. 33, § 10: seu lheson
I'cirll o' rl'\'ehcdllrps 11I,,'slilraõ (i ..n~a, p corno,
:11'1. 8? O,,"-se J"I'HIII"llIHlIlo p;lra ,na ;Irre
cadaç:'IIl. D, I .... n,·!!;. 2;13, 26 Dezembro
i1:StiO (JOI'/I. 9, 1861).

SELVI\GE\S. - Vicl. Ai '/'IIm/'II/os. lnrlins.
Ao I'p\'ov<tr~lI'se medidas I'õtl'a Cllul.. r os i n
dio:; li.. ). ,,((ell., ",. M"I'i1l1h:'lIl. t\ ". 14 I''t~\e

r"irlll1'i;')l) CUI"";il lIIililar P.1ll \'Iall,,-Gru~so

50b"ll " ril) dOIS J) .. ura los SI! llIaUdUII fllnnar
lalUllt'tn COIll u 11m de derelld~r e proleger

os moraciores ennlra ii 3f!'gressiio dos sel
vOl~eils. ))rcr. Iust. 17;,A. 26 Ah ril 1856,
81'l. 2. EIJ'pr"w> da companhia de pedeslres
de SOl II ta C,dhal'ina em d fellder os lavra
dores conLr~ os assalto dlls selva~f'ns. Av.
6 Agoslo 18M) (JII1"I1. 229). Cllmpanhia de
pe·leslre- se mandou creHr nos IlOVOS pre
sidin- das IDarf!;ens do Ara~uaya para pro
Lecção dos b,lbilantes du;; sI:lI'lões de Goyaz
conLra as incursõ"'s dos :.el,'a2;cms. L. tOld.
14 Selembro 1.859, art. 7, § 5.

SE~ENTES. - Vid. Arnores, Plantação. ~1andou

. () d(~spachar livres de direilos plantas e se
mentes mandanas vir dr ft)ra PO\' conta do
~overuo. Av. 2'1 Maio 1858 (J01'l1. Suppl.
15!J). Encomull'nda. compra e rf'mpssa de
semt'nles pplo hanco auxiliador na cÓrle.
Vicl. DecI'. Est. 2395, 2 Alwil 1859 al·t. 5,
~ n. Mudas dtl canna e café se mandou dis
tribui,.. 2 Avs. 15 Abril 1859 (Jom. 106).
Av. 20.25 dilo (hwn. Sf/PPl. 122). Av. 26.
27, 2~ dit» (Jorn.Sl/flpl. 1.2n). Semenles de
palmeira e tumarineira se mandou dislribuir
no Hio Granúe do Norle. Av. 2:> dilo (JO/·n.
cit.). Ao director do jardim botanico orde
nou·se dislrihuição de plantas ue cllnna das
ilhas da R,!uni:'1IJ e Mallricias. Av. 30 dito
(Jorn. 129). Manelnr vir Ilovas sementes,
renovOs de planlas já cullivada~, e intro
dueçãr) de oulras cotl\'encionou o imperial
in~lillllo baltiano de agricullura, Decr. Est.
2500 A. 18 Novembro 1.~59, arl. 2,

SEMI~ARTOS: de N. S. da Lapa no Riode Janeiro
ced.·u se aos reli~iosos cio Carmo para con
ventIJ, approvandll-se concessiio para acqui
siçno de lerrenos adjacenles. Deer. i5
Ouluhru 18\0 (CoU. Nab.). Ao reitor do
dito seminarill mantlou-se pa~ar pensão
annual não obstanle cl'ssar o seu exerci cio.
D..er. 2~ Nllverohro 1810 (CoU. cit.). Semi
nario de S. Joaquim na côrle mandou-56
incorporar aos proprios nacionaes desti
nando-se e como a aquul'lelamenlo da di
visão pClrll1~lleza e corpo de arlillces enO'e
nlJeiros, passand•• os semin:lrislas para!> o
Sf'minario de S José. Decr. 5 JaneilO ·1.818.
Mandllu-se reslilb.. lp.cl'r Cllmll d'anles. Decr.
1.o, t 9 Maio. j 821. Dell!rminoll-.,e que a
Misericordia désse annuallUenLe quatro con-



( t}6Q )

SEMINARIOS

tos de réis para suas despeus deduzidos d~s

suas lo!eri~s. Decr. 2°,23 Maio 1821. SoLre
despedição de alumoos cujos pais afio pa~as

sem pensão; demissão do syndico. Porto P,
11 Janeiro 1823 (CoU. Nab.). Teve o tilulo
de imperial. Port. 6 Nov,embro 1.824 (CoU.
cit.). Aula de pnilosopbia nelle estabeleceu
se. Porto 3", 15 Dezembro 1824 (CoU. cit.).
Revi<flo e r ... forma de seus eslatulos. Av. 5°,
12 Outubro 1831 (CoU. cit.). Av. 9°.13 dito
(CoU. cit.). Solll'e irrell:IJldr procedimento de
selllinar·islas. Av. li·, 1 Dezembro 1831 (CoU.
ciL) Teve nnvos eslalutos. Decr. E.sl. 12 De
zembro 1831 (CoU. cit.). Passou ti denomi
nar-se colle~io dI-' Periro li, Decr. 2 Dezem
bro 1837. Seminal'io dos orphão. da Bahia
mandou-se accummod'lr no convento lVovi
t:Íc.llio do. Jesuitas. C. Reg. 28 Julho 1819
ann. ii Res. 2 OezPmbt,o 18~O (CoU. Nab.).
Seminario ecclesiastico do Pará mandou-se
conLinuar e como sob a in~pecção do bispo.
Res. 3n, 28 Sf'lemhro 1822 (Coll. Nab.). Se
minario e1JÍ"copaI de Olinda teve loterias.
Porl. 1&,15 Fevereiro 1823 (Cott. cit.). Se
minario da villa de lIú em S. Paulo man
dou-se e como auxiliar pecuoial'imente.
Provo 20 Oulubro 182.3 (Col!. cit.). Pllrt. 6
Ji>ezemuro J824 (Cult. cit.). PorL 1"', 1.7 Fe
vereiro 1825 (CoU. cit.). Prov. 1", 1 Março
1!825 (Coll. Cil.). Seminario Jo Caraça em
MiDas. - Vid. Cm·aca. Purto 2", 2l1. Janeiro
:l821, etc. Seminaril; ecclesiastico da Bahia
mandou-se es.tabeJecer no ~osp,icio e. i~reja

de N. S. da Palma. C. Imp. 4 Maio 182.4,
ann. a C. L .. 9 Dezembro 1.830 (Colt. ~ab.).

Seminario dos me'Elinus pobres e orphãos
da Ilua Grande emquanlo se concertava, re
colherão- e 0S alumnl)sao conventu dos Capu
chos. Porto 2'1, 25 Maio t824 (CoU, cit.). Porto
~. 23 Fevereiro, 1825 (CoU. cit.), Av. 6·,15
~ulubro 1.831 ( Col!. Cil.). Porto i 9 Ou tu
bro 1831 (Coll. cil.). Seminal'io episcopal
de Mioas-Geraes teve prestaçào annual de
~008. Provo 7 Agosto 182!l (CoU. cir.). Se
mina rio de educaçflu na cidade de S. Paulo
se mandou e'labelccer na propriedade de
Santa-AnDa. Purt. 3", '27 Setembro 1821,
(CoU. cit.). Decr. Porto 8 Abril 1825 (CoU.
c(t.). Provo h Outubro 182& (CoU. 'cit.). Se
minario episcopal de Olinda: declarou-se não
peder seu lente de- m01'll1 accumular cadeira
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de magistral na Sé. Re•. ia, ~~ Janeiro 1825
(CoU. cit.). Seminario ecclesiaslico da Bahia
providenciou-se para se concertar. Port, t."
29 Agosto 1825 (CoLl. cit.). Semin3rio epis
copal do Pará obteve concessão de terrenos.
Res. 8 Novembro 1627. Seminario de Saota
Anoa em S. Paulo obteve elevação de do
tação. Res. 7 Dezembro 1830. I~ualmeote°
da Gloria na mesma provincia. Re5. da mes
ma data. Estudantes dos seminarios epis
copaes pertencem á reserva da !J;uarda na
cional. L. 18 Agosto 1831, art. t~, S 3:
Res. 25 Outubro 1832, art. 8, § 7. L. 602,
19 Setembro 1850, aTl. tá, § 3: Decr.722,
25 Outubro i850, art. 2!l. S 3. Semi.nario
da Lapa em Campos manduu-se nesoccupar
pela tropa nelle aquartelada. Av. 7°, 3 Ou
tubro 183L (CoU. cit.). Seminario de Olinda
ficou sendo collegio das artes e como re
gulado. Res. 7 Agosto 1832. Escravos de se
minarias ficarão sujeitos á taxa annu:;ll. 
Vid. Esct"avos. Inst. 13 Dezembro 1833,
art. 5. Approvou-se mudança do seminario
episcopal, na Bahia, do Hospício da Palma
para o convento de Santa Thereza. Av. 30
Janeiro 1837. Declarou-se dispen&fldo de
conciliação procurador de s/!minar,io. Av.
II Dezembro 18á6 (GaJ&. 01{. 85, v. 1). Av.
5 di~o (Gaz. cito 88). Seminarios ~piscopaea

tiverão quota para novas cadeiras de ensino,
incluido: 8 'contos para estabelecimento do
de S. Paulo. L. 628. 17 Setembro 1851,
art. 3, § 8: 11, S iO. Elel'ou-se e como
o patrimonio do archiepiscopal da Bahia'
art. ti, S ':': Mat'anbão, § 8: Pernambuco,
S 9. Crearão-se novas cadeiras nM semi·
narias episcopacs do Pará. Bahia e Minas
Geraes, t! fixarão-se ordenados. Decr. 839,
11. OULubro 1851, Maranhão. Decr. 122',
2ft Agosto 18õ3. Olinda. Decr. 1275, 21 No
vembro 1863. Bahia. Decr. 1390, 1Q, Maio
1.85!J. l\laLlo-Grosso. DecI'. 22á5, i5 Se
tembro 1858. S. Pedro do Su\. Decr.2335,
8 Janeiro 1859. Auto,:isou-s(l despeza com
creaçào e maolença de novas cadeiras nos
seqlinarios ep.iscopaes. L. 668, i1 SetembllO
1852, art. 1 t, S2. Revali4açã.o de seIlo de
titulos de lentes do seminario epi~c()pal do
Pará. Ord. 23l1, 11 Outubro i852. Credito
abrio-se extraordi~arioRara despezas com
os reparos 40 se[QiQ;lriQ epi~copal de Olinda.
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Decr. 1273, 21 Novemuro 1853. Aos bispos
compele passar atleslacl05 para os lentes
dos seminario receuerem seus ordenados.
Ord. 11i, 13 fevereiro 185á e ann, 12 Ou
lubro 1853, 3 Maio 18119. Ordenados dos
lenles do s minario do Maranhão, e grande
da BalJia igualarão-se aos dos de Pernam
Luco e Pará. L. 7í9, 6 Selembro 185á, art. 3,
§ 10. Os fór JS e laudemios dos lerrenos fo
reiros do extinclo convenlo de Santa 'fhe
re~.a da B<lhia mandou-se arrecadar pelo
seminario archiespiscopa! e como e para que
fim. L. í79 cit. \ art. 20. Credito aulorisou
se para conslrllcções (J reparos de ediucios
para os seminarios episcopae e estabelece
rão-se em dous deBes filclddades lheologicas.
Res. 781, 10 Setemuro 18511. Ordenados
aos leutes dos de S. Pedro do Sul, MaLlo
Grosso, Goyaz, e Amazona, e o"bra,; em
al/!llns. L. 939, 26 Selemuro 1857, art. 3,
§ 10. Igualarão-se os 01 denados dos profes
sores de liturgia. Res. 965, 4 Agoslo 1858.
Professor de seminario que por falta de
alumnos não e~ercer o magislerio lem di
reilo a vencimenlo. Ord. 330,12 Novembro
1858. Nefrocios a elles )"elativos pertencem
á secrelaria da jusliça. De.cr. 2350, f> Feve
reiro 1859, at·l. 5, § 7. Bdificação do da
Diamantina; auxilio ao do Amazonas-; aug
menlo de vencimenlo aos lenles de liturgia
e canto; e vencimentos aos do de S. Paulo.
L. 1040,1lI Selembro 1859, art. 3, S10.
Crearão-se cadeiras no episcopal de Goyaz.
Decr. 25á3, 3 MarQo 18M.

SE~ADO de camara: - Vid. Ctl1l1al'as mutlicipaes.
Camera dos senadores compõe li o sel'nbléa
geral. Consto art. 111. Seu tratamenlo,
art. 16. Numeação dos presidentes da ca
mara dos sell&dores, vice-presidenle; secre
taries, verificaçáo de poderes de seus mem
bros, juramenlo e policia interua a ella
incumbe o como. Consto art. 21. Na reunião
das duas camarall o prpsi'dellte Ó o do senado;
os senadores como lomaráõ assenlo 8rt. 22.
Suas sessões" re oluções de negocias, iuvio
lab 'Iidade de seUl< llIembTOS, CllSO$ em que
possão ser presos, elfeilos da pl1onllOcia,
incompatibilidades, accuOlulaçócs de em
pregos, ausencia d(!]rante as sessões, apto 23
a all. Compos~ção do senado, rórU1a de sua
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eleição, condições de elegibilidade, mem
bros por direilo, allribuições, sessões, reu
nião e suhsidio, art. áO a 51. Compete-lhe
a proposição, opposição e approvação dos
projectos de lei, art. 52. Minisb'o de estado
senadores podem assi lir, disculi!' e volar,
art. 5á. Como recebera da camara dos de
pulados e devolverá ou á sancção os projectos
de lei. art. 55, 57 a M, G8. Senadores
podem ser eleitos o cidadão hrasileiros em
qualquer parle que exislão, art. 96. - Vid.
Res. Cons. em Av. 1.4. Novemb,'o 18.&6 (Ga::.
Off.69, \'.1). São nemeadospelo Imperador,
[lrt. 101, § 1. Seu presidenle clil jUl'amenlo
ao herdeir'o presl1tDplivo da corôa, ãrl. 106.
Eleicões de senadores como lerão lugar. 
Vid.Eleição. Insl. 26 Março 182.& e Cap. 5, § 1
a 9. Lei 387.19 Agoslo 1846, art. 80, 81,
82,84, 91. Res. Con,;. 26 Agoslo 18/,6 ele.
Av. 1.08, 9 Agoslo 1847. Res. 499, 9 Agosto
18lt8. Incompalibilidadesdo senador. Instr.
26 Março cito cap. 9, § 13. Compra de casa
e cuacara para casa do senadores ordenou
se. Cart.1mp. 25 Outubro 182/, (CoU. Nab.).
Nomearão"se senadores Decr. ReI. 22 Juneiro
1826. Reme'sa das provincias de quanlias
para seu subsidio e supprimento ás que
necessilarem. Provo 27 Maio 1826 (CoZi.
Nab.). Pro\'. 2·, 9 Março 1827 (Coll. cit.),
Ápprovou-se pagamenlo de ordenado de
ueplllado de junla direcloria de officina li
thographica alé adata da installação da ca
mara dos senadores, e conlinuação depois
de encerrada. Porl. 7 Outubro 1826 (CoU.
cit.). Quinta parle de ordenado de procu
rador da corôa etc. se mandou pagar a
divel"sO's que como tal servirão durante au
sencia do prnprietario como 5enador. Alv.
12 Julho 1827 (CoU. cit.).· Declarou-se que
o 11rt. 8 do pr'njecto mandado observar
pelo Decr. 22 No\'embro 1823 compreuende
os abusos de imprensa conlra a camara dos
senadotes ou deputados e a totalidade ou
maioria absoluta deJles e que não são res
ponsaveis os cJlleimprimirem ou publicarem
as opiniOes dos seus membro'S no exercicio
de suas [uDcções. Res. 13 Sf\ternbro 1827.
-Vid. L. 20 Setembro 1830 illf7d. Paga
mento de oruenado de regedor das justiças
ot'd!mollJse descontado o tempo em que
servira como l'enador. Rés. 1.", 26 Outubro

84
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1827 (CDU. ;Yab.). Como procederá na ac
CUSilÇi'1O contl'a AS ministro~ e secretarios e
conselheiros de estado. L. 15 Outubro 1827,
art. 14, 18 elc. Declarou se que as ajud~'

de custo só tem lu!!;ar no principio e fim dns
Ipgi .• lfllnras e nãu das spssóes :lDnnaes. Provo
18 f)ezel1lbro 1827 (Colt. Nab.). Declarou-se
que coogrua percebidn por arcediago du
ranle serviço como senadol' não lhe per
tencia nem ao cabido e por que, visto o
D,'cr. 17 Fp\, reiro 1823. Res. 1", 22 Feve
reiro 1828 (Coil. cit.). O governo não re
cebe detPrlninaçóes da Camal'a dos sen:1
dores e s6 úbservaç'óes que seriio tomadas
na consideração qne merecerew . .\ v. 12
Agosto 1828 (CDU. cit.). Senadores farão es
cusos de ser jurado'. Res. 12 Setembro
1828, art. 7. L. :20 Setembro 1830, ar!. 16.
C(ld. Prllc. art. 23. L. 261, 3 Dezembro 18!at,
art. 27. Reg.120, 3Uaneiro 1812, art. 22ft.
Podem, er os membros do supremo LI'ibunal
de justiça. L. 18 SeLembro 1828, art. 1.
A elles dal'fio as camaras municipaes as in
forml?ções que pedirem, e touns ns que jul
~'lrem pl'f\cisas aioda não pedidas. L. 1
Outllbro 1828, art. 63. No lempo das ses
sões mandou-se cessassem sómenle os ven
cimentos e ordenados de empregos que se
não podessem exercer conjunctamenle, salvo
si não quizessem receber subsidio. L. 25 Se
tembro 1829, art. 2. Sohre incl'nvenienlG"
da occllpação dos terrenos e casas contiguas
ao senado arrematadas pelo conselho da
fazendn. Res. 20 Fevereiro 1830 (CDU.
Nab.). Injurias á calt1ara dos senadores e fi

cada um de seus membros COlm' e quando
serão pnoiveis. L. ~O Setembro 1830, art.2,
S 10: 49. (Vid. Cod. C1·im. art. 2'.t4, 2h5).
Irresponsabilidade pela puhlicação ç1e suas
opiniões e discllnos, art. 12. Dos impressos
da typ0i!"r:lphia nacional mandou-se dar á
camara dos senadores gratuitawenle os que
lhe pertencessem. L. 7 Dezembro 1830,
:ld. 5. Cod. Crirn., art. 9, § 1. Sua camara
poderá ia tituir commissão de exame de
quaesCluer repartições publicas e para que
fim e Co mo nomra-las. L. 15 Dezembrú
1830, art. 38. OpposiçãO á execuç50 dos
decretos ou cartas de sna convf1cação como
será punida. Cad. Crill1.• art. Çl1; e á SlIa

sess tio ordionria 00 exlraordinaria, ou reu-

rlião extraoruinaria conformc o ar!. 47. § 3ú
art. 92; e as rio!enci.-ls contra seus membros
para in!1uir no excl'cicio do seu emprego,
arL 93; e a en lrada tum u Itüaria 00 seu re
cinto p;1ra obrig;a-ln c como a obrar ou não,
art. 9lJ ; e a provocação por ~scriptos impres.
'os elc. ao commlltLimenlto dos crimes dos
arts. 9,92, 93,94. art. 99; crimes e qnaes
contra sna eleição como serão punidos.
Cod. cit., art.100. Das sflntenças do senado
não ha revista. Res. 20 Dezembro 1830,
art. 5. Declarou-s(~ sei' o regedor das justi
cas eleilo senador inbibido de exercer O

jugar durante as sessões, mas não de voltar
n elIe dt'pois de encerradas. Res. ú',23
Março 1831 (Col/. Nab.). Ás junla' da fa
zenda ordenou-se pagarem subsidios me
diante que documentos. Porto 1", 31 Maio
1831 (CDU. cÜ.). Funcção de sena.dor não
podião desempenhar os membros da re
o-encia em minoridade do Sr. D. Pedro II.
L. 1ft Julho 1831, [lrt. 22. Soure paga
mento de I'eol:imento <10 officinl-maior de
sua secrelal'ia. Av. 9°, 5 Agosto 1831 (CDU.
Nab.). PeranLe seu presidente prestará jl1
1'.-llOenlo o tutor do Imperador. L. 12 Agosto
1831, art. 5. Sua camara mudou-se para a
casa do supremo trihunal de justiça. Av.
i2Agostn 1831 (CDU. Nab.). Av.3°, 31 Agosto
·t831 (CoU. cit.). Senadores farão dispen
sadlls d,) serviço da guarda nacinnal, não
obstanle o ali tamento, requerendo-o. L.
18 Agosto 1831, ar.L 27, § 1. Forão postos
Da reserva, Res. 25 Outubro 1832, art. 8,
§ 2: forão isentos do ali lamento. L. 602,
10 Setembro 1850, (lrt. 10. § 2. Decr. 722,'
25 Olltubl'o 1850, (lrt. 17, § 2. Senado
exigia do p;overoo relações dos cidadãos que
se assignalarão pOI' occasião ao nLaque da
fortaleza da Ilha da, Cobras. OfI. 2°, 8 Ou
tuhro 1831 (CDU. Nab.). A jurisdicção cri
minal do senado foi reconhecida exi;;tente.
ClId. Proc. arL. 8. Senado como procederá
quando resolver que coutinue o processo
de seus membros pronunciados por crime
de responsilbilidade. Cod. cit. art. 170.
Como IJrocederá na apuração da eleição de
regente. L. 12",12 Agosto 1834, art. 28. Se
nadores lllinistros poderao accnmular os or
denados e subsidios. L. tú;~. 20 Ontubro1837,
ar!. li. Concedeu-se-Ihes o tratamento de
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exccllcncia. Decr. 83, 18 Julbo 1841. Pe
ranLe elle serão julg<ldos os conselheiros de
estado. L. 234,23 Novembro 1 U, art. 4.
Permiuio-se aos senadores o uso de uniforme
especial. Decr. 266, 19 Janeiro 1843. Serão
julgados sells crimes individuaes conforme
o art. 170 do Cod. Proc. Res. ~8h, Ht JU

Ilho 18.43. Membros da nssemblea tendo
recebido us suusidios de um anno nada
m3is perceberão pelas prorogaçõe·. - Vid.
Cil·c. 26 Abril 1844 (Jorn. 116). Aulori
sou-~e o ~overno para mandar levan tal'
planla de um uo"O paço do senado. Res.
490, 27 Setembro 181,7, art. 1. Camara dos
senadores tendo decidido que nãu provinha
nullidadc á eleicüo de um do facto dI'! serem
formada ul~ur~3s mes"s parvchiaes com
eleitores da ultima eleição, esla df'cisã(l fixou
regra para casos semelhanLes. Av. 151,22
NO\eOlbro 18ú8. Solveu-se duvida sobre
reliniüu de eleilores para eleição de ena
dOI'. Av. 2°. 8 Janeiro 1849. Officios dos
secretarios dos collegios eleitoraes acompa
nhando aulhenticas de eleição de sen3dores
ou deputados sel'ão enviados directamente
ao governo. Decr. 632, 27 Agoslo 18/'9,
art. 2, § h. Tempo de exercicio de senador
conta-se para :tnLigllida~e militar. L. 585, 6
Selembro 1850, alt. 9. A primeira secção da
secretaria da fazenda com pete a correspon
dencia cum a camara do senado. Av. Reg.
254, 2i Dezembro 18óO, art. 5, Si. Cre
dito supplementar para 'uas despezas con
cedeu- e. Decr. 749, 30 Dezembro 1850.
Revogou-se a Circo 25 Novemhrf~ 1836 a
respeilo dos vencimentos dos membros das
call1aras empregados publicos da adminis
tração geral. Ord. 238, h Outubro 1851. A
provincia do Pal'ana oov;,1menLe creada dará
um senador. L. 704,29 AgosLo 1853. art. 3.
Sobre embaraç(.s e quaes para ordenar-se
eleição de senatlor em Malto-Grosso. Av.
28.Novembro 1853 (Jorll. 100 de 18ólJ). Da
approvação de eleil(ão de senadores quo
consequencias se podem deduzir a respeito
Je legitimidade de eleitores. Av. 26 Janeiro
185li (Dia7'. 102). Sobre formação de mesa
parochial pal'u eleição de sen3dor no Paraná.
Av. 49, 17 Fevereiro 1854. Parocllo sena
dor vence congrua do tempo da \'i"gem
até tomar assenlo na camara, embora au-

senle de sua, parochia. Ord. 229, 1 Dezem
bro. ~85lJ. ~s mesas parochi e" compete
deCidir dUVidas na apuraçiio de voLos da
c1~ição ele senador, e oulras no respectivo
processo. Av. 110, 16 Abril 1855.. ~o po
dem ser volados os prpsidentes ele prüvincia,
seus secretarios, commandante de armas,
generaes em chpfe, in,pectores da fazenda
geral e provincial, chefe de policia, cleleaa
do e subdelegados, juizes de rlireitt) e ~u
nicipaes no~ collegios dos dislriclo de
sua jurisdiçi\o. Res. 842, 1.9 Setembro 1855,
art. 1. § 20. Instrucções se derão pa ra sua
eleiçi\o. Decl'. 1812, 23 Agostll 1856,
art. 24, etc. Correspondeocia da secretaria
dos ne~ocios estrangeiros com as secretarias
das camaras legislativas. Decr. 2358. 19 Fe
"ereiro 1859, art. 16, § 6; da da marinha.
Decr. 2359, dito, art. 35, § 7: da do im
perio. Decr. 2368, 5 Março 1859, art. 33,
S 8: da da aRricultura, commercio e obras
publicas. Decr. Reg. 2747, 16 Fevereira
1861. art. 14. § 9 (Jom. 60): asseio de
seu paço e con ervação dos moveis ficou a
cargo u nicamen te do porteiro. Av. 2 Julho
1859 (Jom. Suppl. 195). Reme"sa ás camaras
legislativas, dos relatorios dos presiden tes
de província. Av. Circo 317. 25 Olltuuro
1859. Providenciou-se para não ser illndida
a reforma eleitoral prohibindo que a!guos
funccionario publicos sejão eleilos sena
dores. Av, h18, 24. D~zembro 1859. Ao al'
chivo publico se remelleriio os origioaes das
falias da abertura e encel'rameoto. D~cr.

25lJ1, 3 Março 1860, ar'L /" § 1ô; e ns pro
cessos originaes inslaurarlos no senado em
virlude dos §§ 1, 2. arl. !l7 Const. Decr. e
art. cit., S17: e os originae~ das actas das
eleições de senadores elc., § 19: e copias
authenlicas das nomeações delles, § 20: e
os livros de juramento prestado á constilui
ção no anti~o senado da camara, art. 5, SG :
senadores podem ser os lellle<, professores,
repelirlores e mais empregados da escola
cenlral, militar. auxiliares da militar I 8

regimentaes. - Vid. Decr. Reg. 2582, 21
Ab,·il1860. ad. 113.

SENATUS-CONSULTO Velleano: é licito á mu
lher não comrnercianhl delle prevalecer-se.
Decr. 737,25 Novembro 1850. art. 593.
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SENHA. E SA TO: - Vid. Santo. Senha do dia
receberão do registo as embarcações que
servireLD barra fóra pal'fl livremente passa.
rem pela fortaleza de Santa Cruz. Av, Reg.
~23, (j Selembro 1R49 art, 8. Senha e
saoto receberá o encanegado do quartel-

. general da marinha do respectivo ministerio I

para Jislribui-lll, como, Decl'. Re~. 2536,
25 Fevereiro 1850, art. 7, 4.

SENHOR, SENHORA., SENHORIO: senhorio
da villa de Rezencle na capitania da Pal'ahyba
concedeu-se e como. Por!. 12 Novembro
1813 (CoU. Nab.). Apost. 5 Setpmbro 181fl
(Colt. cit,), De engenho,-Vid. A!5l1al"delltes.
Res. ha • 30 Janeiro 1826, Senhor em seus
escriptos podia appellidar-se o senado da
camara de Lislloa. - Vid. CamaTas mlLni
cipaes, Provo 26 Outubro 1826. Senhores
de terras como se mandou "igiar pelos jui·
zes de paz no Maranhão, - Vid. Aggregados.
Res. 11 Dezembro 1830, art. á a 6. Escra
vos enconlrados viajctndo sem sedula na
Babia erão remetlidos a seu senhor. - Vid.
ESC1"CLt·OS. Res. 14 De:tembro 1830, art. 2.
Casligos por senhores a seos escravos. Vel'b.
cit. Cad. CI'iru., art. 14, < 6, Vid. mais
Castigos. Av.H Novembro 1835. Açoites. Av.
11 Agosto 1836.Av, 10 Junh01837. Damno
por elles causado inclemnisüo e como os se
nhores. - Vid. f/erb. cito Cad. cit., al't. 28,
S 1. E cravos depois de castigados erão en
tregues nos senhores e para que. - Vicl.
f/ erb. cit .. Cad. cit., art. 60. \0 senhor
compele apresenlar queixa crime pelo es
CrilVU ofl'endiuo. Cod. Proc. art. 72. De
nuncio se não admilte do escravo contra o
senhor. Cod. cil. art. 75, § 2. Senh0res e
quaes for;'i o obl'igados a assigna r termo de
segurança [l ré ·peito. de seus escravos para
serem altos, na Bahla. Av. h Março "1835,
§ 2. Escravos que matarem ou ferirem seus
senhores, 011 ascendentes e descendentes
delles, como serão punidos.-Vid. ESCl'a!'OS.

L. I.', 10 Junho 1835, art. 1. Passaportes
de escravos viajando em companhia do e
nbor. - Vid. ESC/'Qvos. Reg. 120, 31 Ja
neiro 1842, ado 70. Nação, e nome do se
nhor, tle escravo se la'nçarão Das ordens para
seu enlerro na côrle. Decr. Reg. 796, U
.JUDbJ 18,51, art. 32. Escravo não póde ser

consideraJo miseravel quando o senhor não
queira qlH'ixar·se ola olJensa a elle feita. Av.
27 Abril 1853. O anhor do escravo é res
ponsavel pela pena p cnniaria em que esle
incorrer.Ord. 13",12 Janeiro 1854. Senhor
do escravo pelos 3rts. 28 e 30 Cou. Crim.
só é obrigado a sati 'fazer o damna causado
e lal se não considera, mas penas, 3 multa.
Av. 109,13 Abril 1855. Senhordireclo não
s6., IDas o do dominio ulil de terrenos afora
dos ri obrigado a regista-Jos.-Vid. Regislro.
Av. 29 Setembro 1855, § 2. O favor conce.
dido peja Ord. L. h, tiL 30, § 1, e 96, S23;
e AJv. 6 Março 1li6H aos senhorio direclos
de lerrenos de marinha foreiros é renuncia
veJ. Av. 19°, 11 Janeiro 1856. Passaportes a
escravos na provincia do Amazonas só se
concedem sendo requeridos pelos senhores.
Decr. Reg. 1729, 23 Fevereiro 1856, art. 7.
Como se procederá com os escravos reco
lhidos por seus senhores â casa de correcção
da cõrte. Decr. 1896, ilt Fevereiro 1857,
art. h. Escravos com licença de seus se
nhores podem ser accionistas da caixa eco
no mica ue Santos em S. Paulc-. Decr. Est.
1919,4 Abril 1857, tit. 2, art. 1; e da de
Campos. Decl'. E t. 1920 da mesma data.
Senhoras accionistas da companhia Uniao
'1-1 erClLnlit como neHa poderáõ volar. Decr.
Est. 1960,22 Agosto 1857, art. 29. Senhores
dos bens que oU'erecem devem mostrar ser
os que quizerem conlruhir empreslirno do
banco do Rio-Granal} do Sul. Decr. Est.
2005, 2ft Outubro 1857, art. 71., § 1 : nos
demais bancos. ~ Vid. os Tespectivos esta
beleoimentos. Bens moveis e de raiz a que não
é achado senhorio cerlo são VOlgos que na
conformidade da leis se devolvem á fa
zenda nacional.-Viu. Decf·. Reg, 2433,15
Junho 1859. a1't. 11, S1, 4: necessidade
do consentimento do senhorio para divisão
ou subdivis;'io de lerrenos de marinhas eseus
consequentes joridicos .. - Vid. On/.. 282,
7 O!ltllb,'O 1859: Circo 288, 8 dito.

SEl HORIA: Vid, T,'atamenlos.

SENHORIAGEM: Vid. JioedlJ. Autorisou-se e com
qual a cunhagem de pl'ata de particulares.
Av. 323,22 Setembro 1857.
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SENHORIO: - Vid. Senhor etc.

SENTENÇA proferida com incompelencia notoria
é Dulla. Alv. 23 Novembro 1808, § h
(Vid. Decl'. 10 Selembro 1.788). Sen
tenças das relações e magistrados passadas
em julgado Ileclarou-se dever capilão
general fazer que livessem prompla execução
e não susta-Ias e porque. Od. 19 Feve··
reiro 1810 (CoU. Nab.). Sentenças dos jui
zes da côr1e e cidade do Rio de Janeiro, sem
excepção lllguma mandou-se passassem pela
chancelJaria. Alv. 9 Julho 1810, § 1. Di
zima da chancellaria e ordenou pagassem
todas as sentenças em causas que se 1ratas
sem DOS tribunaes de côde e transitassem
pela chancellaria-mór. Alv.27 All:0slo 181.0
(CoU.1Vab.). -Vid. mais Chancel101·ia. Alv.
27 Agosto 1810. Decl'. 31 A~osto 1836 (Sua
cobrança nos casos de preferencia e com·
petencia da provedoria dos residuos. Ol'd.
111,27 Abril 18h9 e anDo 2 Decr. 13 Março
18M.) Réos mililares seutenciados por 3a

de erção são excluídos dos corpos. Res. 1.7
Outnbro 1810 (apenas cito no Repel·t. Clmh.
Mat. Sentenciado II). Decl'. 13 Outnbro
1827. Sentenças ficào em se~redo emquanto
se não publicão. Ass. 340, 26 Març.o l8U
(CoU. Ass.). - Vid. Pttblicação. -Sentenças,
00 decisões dos julgadores sào todas em
bargaveis, não havendo lei que o prohiba.
Ass. 3&6, 16 Jonho 1812 (Coll. A.ls.).
Via. Embargos. - Sentença de tribunalsupe
rior uma vez passada em julgado, á vista do
Decr. 17 Agosto 1.729 se não podia sus
pender com pretexlo de consulta. Provo .4
Junho 1813 (CoU. Nab.). Sentenças em
acções de soldadas e fretes. - Vid. Acção.
Prov. 13 Fevereiro 1817. Sentenças de com
missão mixta. - Vid. Conunisslio dita. Reg.
O. 3, 28 Julho 1817, al't. 14. annexo á
convenção da mesma data. - Desp.1.9 Maio
1836. Sentença de juizes de orphàos rati
ficadas. - Vid. Juiz de Orphãos. Decr: 2°,
1-2 Julho 18:19. Execução de sentença tem
lugar esgolados os recursos legaes permit
tidos aos réos. Av. 29 Janeiro 182:1. Decr.
!J Novembro 1835. (RepeTt. Cunho Mat.
Sentença 11). L. 11 Setembro 1826. i3 Ou
tubro 1827. art. 1. Res. 15 Novembro dito.
SenteDça do conselho da fazenda. - Vid.
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Conselko dito. Res. 29 Janeiro 1821, Sen
tenças ca pi tues proferidas em conselho de
justiça declararão-se embar~aveis uma vez
dentro de h dias. Res. 29 Janeiro 1821
(Repert.Cll1zh. Jfat. SentençaX\I). Sentença
de provimento do juiz da corôa mandava o
correr;edor dll comarca cumprir quando as
autoridades eccle5ia ticas reclI~avão fazê-lo;
e como. - Vid. Abuso. Res. 21. Maio 1821,
§ .4.° Uso de tenções em latim nas relações.
- Vid. Relações. L. Const. Porto 17 Maio 21
elc. Senlença de juiz de commissfio. Vide
Casas nobres. L. Const. Porl. 17 Maio :1821,
§ 1, 11, elc. Senlença judicial em acção
comminaloria não passa em julgado não se
lendo o réos ne1la defendido por falta de
meios. Prov.:12 overnbro 1821. ( CoU.
Nab.). Nos accordãos e sentpnças os juizes
colleclivo como assignaráã. - Vid. Assig
naturas. L. Const. Port. 19 Dezembro 1821,
§ 1. etc. Senlença de julgampoto de prezas
maritimas. - Vit!o Prezas. Alv. Reg. 30 De
zembro 1822. cap. 2, art. 1.7. Decr. 4 Ou
tu bro :1827. 21 Maio 1&28. Av. 9 JBneiro
1851, Armada. Provo :17 Fevereiro 1824.
Conselho supremo. Decr. 21 Fe\ereiro 1824.
§§ li a 10, etc. Embarcações mercantes. Trat.
1.2 Dezembro 1828. art. 23. e mais Decr.
Reg. 1708.29 Dezembro1855, art. 10. Sen
tença condernnatoria de prisão ou degredo
emquanto acluar sospende o exercicio dos
poderes polilicos. Const., art. 8, § 2. 
Vid. Av. 131, 31 Outubro 1848, § L Av.
20°,19 Jancil'o 18&9, § 1. Av. 30:1, 13 Se
tembro :1856. Perdão ou lIloderação de pe
nas imposta a réus coodemnados por seoteD
ça.--Vid. lU inoração,Perdão.Sentenças devem
ser dadas pela autoridade competente e em
virtude de lei anterior. Coosl., ar1.179, § 1:1.
Senlencas arbitraes. - Víd. Jui~es arbitras.
Sentenças de conselho militar devem ser
molivadas. Porto 10 Abril 182& (Repert.
Cllnh. Mat. Sentenças). Declarou-se como
passarião os escrivães da côrte as sentenças
para {'azer transito. Porl. 5., 21 Maio 1824
(Call. lVab.). Soccorros a presos de estado
seolenciados ou não. - Vid. Alimentos.
Porto 2°, 30 Setembro 1825. Provo 21 Março
1829. - Vid. L. 24 Novembro 1830.
art.lt, § 5. Av.. 19 Abril 1.831 (Repert. Cunho
Mat. Sentenciado 11). Xv. 2°, 20 Junho 1831
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(CoU. Nab.). - Vid. P,'ov. 206, 14 Ap;osto
18/,9 infra. Sent"nças em caUSAS de 1'cguros
quando não pagão dizima. - Vid. C/wnctl
{arie.. Provo 2', 1.9 Dezembro 1825. - Vid.
Seguros. Execução de sentenç~s conciemn'l
torias plmae-. - Vid. As "espectilJas panas.
Sentenças proferidas na Bahia dUl'aule occu
pação pol'lugueza e expedidas em nome
J'el-rei D. João VI declarou-se não p,'eci
sarem de lei [-laca ser cumpridas, ná(, a ha-,
vendo que as aOllullasse. Provo 31 Outubro
1826 (CoU. Nab.). De juntas de justiça mi
litar. - Vid. Juntas ditas. L. 1.3 Outubro
1827 eLe. Dos juizt~s de paz. -' Vid. Juiz dilo
L. 15 Oulubro 1827, arL.12 a 14. Av. 196,
1 Agoslo 1sá9. Accurdãos de julgamento
de juizes, e crimes policiaes, e de morte e
roubo maneJou-se fossem publicados e como.
PUll. 18 Setembro 1828 (CoU. Nab.). Sen
tenças (Juaes adlllitLno revista e em que casos.
- Vid. Revista. L. 18 Setembro 1828, arL.6,
7. Glosas a eUas poslasforão abolidas. - Vid.
Ciosas. Não pôde proferir-se em processo
criminill sem accusação e defesa. L. 23 Se
tembro 1826, art. 1. Sentença de junlas de
justiça criminal. - Vid. JunLas ditas. Res.
2ll Selembro 1828. Conciliação quando
equivale senlença. - Vid. Conciliação. nes.
20 Setembro 1829 etc. Senlenças em ob
j~cL') de extincta almolacel'Ía. - Vid. Juiz de
paz. Res. 26 Agosto 18.30, art. 2, etc. Da
"elaçflU ecclesiaslica. - Vid. Relação. L.
27 A~o to 1830, 3rt. 2. Revalirlarão-se seo
lenças de juizes de pazde capell"s iiliaes não
curadas. 1\es. 11 Selembro Hi30, .11 L 6.
Seàlençns dos juizes de direi lo em jllry
de imprensa e outros. - 'Vid. Juiz de di
,·eita. L. 20 Selpmbro 1830, art. 22, 23,
;~!l a 36 ele. L. '2.61 etc., art. 79, § 1. etc.
Senlenças do JUI')'. - V/do Jurados e L. 20
Selell1bro 1830, fll't. 68, 70,72, elc. Oecl'.
525,21 JII\llo18ll7. Das I'elaçõ~$ do 110
perio. - Vld. Relação c L. 20 Setembro
1.830. arl. 70, 7i, 73 elc. Quem IIsal' de
\ioltlocia ou ameaça para constranger juiz
ou jurad,ú a proferir nu não fentença como
será punid... Cod. Crim., a!'l. 97. E como
o que dér senlença conlra lilleral disposição
da leí, arl. 129, § i, 7: HiO, 161. E como o
jUil de direitu ou de facto que jul~ar cau
sas eID que a lei os tenha declarado 5U5-...
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peitos, ou como Laes hajão sido dados pelas
partes. art. 163. Ajuntamento para obstar
execução da seu Lença é illicito e como pu
nivel, art. 287. Sentenças do supremo tri
bnnal de ju~tiç[l em maleria criminal como
se executal'áõ.-Vid. SI/pl'amo t1'ibunal. Res.
20 Dezcmbro 1830, art. 35. De commissões
militares.-Vid. Co·ntnissão. Res. 13 Setem·
bro 1831, ad. 2. Sentenças civeis como se
extl'ahiráõ do processo. Disp. Prov .. ar1.16,
para cuja execução. Port. do Preso 20
Outubro 18h6 (Gaz. On: A8, v. 1).
Sello que nellas deve ser posto Das rela
ções. - Vid. Cltancellm'ia. Reg. 3 Janeiro
1833, art. -;, § 4. Sentenças ou formaes de
parLilbas e outras de diversos juizes que seJlo
de causa publica pa~aráõ. -- Vid. Sello.
Inst. H Novembro 1.833, art. 6, 7, etc.
Ord. 1.37,8 Novembro 18á8. Nullas forão
declaradas sentencas de tribunaes de Lisboa
pruferidas ao lempo em que se proclamou
a independellcia nas províncias do Ceará,
Piauhy, e C. - Vid. Nullidade. Res. 67, 28
Satemuro 1.837, art. 1. Resoluções de
consultas de conselho de eslado serão execu
tadas como sentenças judiciarias. Reg. 124,
5 Fevereiro 1.842, art. õ1.. Sentenças de
juizes ffiunicipaes de lermos reunidos.
Vid. Juiz municipal. Decr. 276, 2!l Março
i8á3, art. 6, 7. Senlença de absolvição em
crime atlriuuido a magistrado não consliLue
presumpção contra este. - Vid. Absolvição.
Av. z3 Janeiro 18U. Senlenças de con
demnação da fazenda publica como se de
vem cumprir. Ord. 110, 10 Outubro 1Sh5.
Ord. 30·, 24 Fevereiro i8h6, § 1. Rostos de
autos cujas sentenças tcnhão de lransitar pe
la chanceJlaria da relação como serão carim
bados. - Vid. Relação. Porto 31 Março 1846.
Accordou-se comprimento de sentença dos
tribunaes francezes e brasileiros por carlas
l'ogatorias. Not. 1ll Abril. Av, 12 Not. 1S.
Av. eNoL. 23 Junho 1Sh6 (Ga:, OfT. 15~

V. 1). PublicJção na sentença não seJlada
é necessarin para haver infracção. - Vid.
Sello. Ord. ti Junuo 18&6. Sentenças de pro
nuncia. - Vid. Pronuncia. Força de st'n'
lença terão as portarias do ministerio d.o
Im[-lerio .. presidente de provincia e cerll
dões da acla das camnras muniçipaes •. jun
t'ls de qualificação, mesas p~rocbiae,s. colle-
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glos elei loraes e uas mesas para cobrança de
multas incorridas. - Vicio Eleiçõrs. L. 387.
19 Agoslo 18.&6, art. 127, sobre cuja exe
cucão. Circo 40, 1 Fevereiro 1.852. Senten
Ç3~ contra a fa1.enda publica c( mo se re
metLeráõ 30 lue ouro. Ord. 100, 30 Se
tembro 1846. tienlenças contra devedores
da fazenda em uma provincia sendo execu
tadas em oulra a quem perlence a por
centagem. Ord.15", 28 Jaoeiro 1848. Em
que ~aso !levedor illudindo a execução,
ficão suas apolices da divida publica su
jeitas a embar~o ou penhor(l. Ord. 1.12,
1ll Agosto 18liS. Eleitor absolvido por juiz
de direito p6de fllnccionar durante a pen
dencia do recurso da dita sentença inter
posto.- Vid. Eleições. Av. 28 Agosto 1848,
§ 2. Póde votai' nu eleição primaria o con
demnado por crime de injuria pendendo a
sentença por appellação. Av. 20°,19 Janeiro
1849, ~ 1. Senlença de que cabe appellação
ou aggravo. - Vld. Os 1'especlivos l'eeclTSOS.
Sentença em justificação para tenças e pen
sões. - Vid. Juiz dos feitos. Av. 21 Abril
18/,9 etc. Praças condemnadas que farda
mento e alim2ntos perceberáõ. Provo 206,
1.4 Agosto 1S.&9. Senlenças dos juizes dos
feilos da fazenda e sua rea1Jsada execução
não podelll er annulladas pejas autorida
des admini tralivas. Av. 5 Setembro 18it9
(Dia?'. 820J). Sentença é um dos meios
pelo qual pudem ser suspensos ou demit
tidos os cOTl'etores. - Vid. COI'l'eto,'. Decr.
Reg. 648,10 Novembro 18lt9. flrt. 17, § 1.
Decr. 738.25 Novembro 1.850, arl. 51, §i 3:
83, § 3. Decr. Rel>'. 806, 26 Julh" 1851
art. 22. Decr. 807,808, 27, 28, dito. In
deferio-se perdão de juros devidos á fazenda
peja mora e senlença 'rue os julgou. Av. 1.4
Novembro 18.&9 (Dim". 8255). Nfio são as
autoridades judiciarias compftentes para
conhecer e julgar dos casos em que é ou
não devido sello, e por isso não conslituem
are'lo as snas enlença ficando sempre
salva a jurisdicção e compelencia adminis
lraliva.Av.19 Novembro 1Sá9 (Dia,'. &201).
Sentença condemnatoria do escraVo a açoi
tes deve tambem condemna-lo a lrazer ferro
não cowpelindo ist ao juiz execulol' por
que não póde altera r as sen leoças par~ mais
ou para menos. Av. 30p, 9~farço 1SõO.·S1L
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Sentenças pal'a pagamento de lIividas de he
ranças jacentes. (- Vid. Hcrançasjacentes.
Rei{.H Janeiro 1832, art. 33 elc.) Quando de~

vem ser appelladas. Av. 8 Abril lS50 (Diar.
8389). ~or sentença póde e COlIJO ser revo
gada autorisaçiío para cOlDlOercianiada pelo
marido á mulber. Cad. COIJ). art. 28. Os
agen les de leilõf\s não 'ào com peten tes para
vellda de fazendas e errei tos em arrema~

taçóes judiciaes por f'xecução Je sentença,
art. 70. Decr. Reg. 858,10 Novembro 1851,
ad. 18. Sen tença de exoneração de fiador
mercantil. Cad. cil. art. 262. C.redor hypo
lbeca rio com st:n tença l/ue direi tos tem, art.
269, 886. 890. Se~u rallo em <Iue casos é obri
gado li se~uir n trab(llhos da reclamação
"até promulgação da senlença da primeira
instancia. - Viu. Segltros. Cod. cit. art.
723,12.&. Sentenças de bomolovação de re~

partição de avarias grossas. arl. 793. Sen
tença de fixação de abertura de falJencia.
Vid. Quebl'as. Cod. cito ad. 806, 80S, 811,
812, 826. Decr. n8 cit. art. 52, § 1;
109, 1.12, 116~ 1.l7, 123, 126,129, 131,
132.1/,2. 15.4. 157, 1. SE:ntenca arbi
tral sobre credilos ue fllUido. - Vid. Coel.
cito art. 8lt7. Sentença de tribllna! decom
mercio obreconCol'datas. Cod. cito art. 851,
855.Decr.i38 cito art. 99, 139. Senlençade
concessi3o ou dene!;ação de rebabilitação.
- Vid. Qucbru. Cod. cil. al'l. 896. 897.
DecI'. 738 cil. art. 52, § 5: 99. Sentença
de ne~ação de moratoria. - Vid. Mm'ato
rias. Cod. ciL art. 906. Decr. 738 cito
art. 52. S8: 83 §á: 99. São excluidos de
valar e ser votados no colle, ios eommer
ciaes os commercianles que huuverem cum
prido sentença ue perjurio, falsidade ou
quebl'a culposa on fraudulenta. Cod. cito
tit. on. art. U. Sentença de partilha de
bens deixados á nação brasileira. - Vid.
Partilhas. Av. U Ago lo 18õO. Por, que
crimes o offieial da guarda nacional sendo
condemnauo por seolell.a terá baixa do
posto. L. 602, 19 Selembro 1 '50, art. 66,
S1. Força de sentença lerilo a.; ordens do
ministerio ua ju-liça, presidente de provin
cia ou autoridade respecliva para cobrança
de multas incorridas por infrd.cção da lei
da guarda nacional. L. ô02 ciL art. 137.
Decr. 722, 25Nuvernbru 1l:lõC, art. 96, 96.
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Sentenças dos iuizes de direito nos crimes
da L. 562,2 Julho 1.850. - Vid. Juiz de
direitos. Decr.707. 9 Outubro 1.850, art,12,
14. Dos auditores de marinha nos processos
contra importadores de Afr.icanos. Decr.
708, 1ft OUlubro 1850, art. 10,13, 1lJ, 21,
25 ~ 30. Decr. 73t, H Novembro 1850.
arl. 1, 7 I elc. Sentença defiuitiva em excep
ção opposta em causa commercial. Decr.
737, 25 Novembro 1850, art. 79; na de
snspeição, art. 89; de reconvençã~,art. 109.
_ Vid. Rec(lnvenção. Decr. 737 Clt. De op
posicão. - Vicio Opposição. Decr. 737 cit.
urt. 122. Sentença que julgar provado al
trum uso commercial remelte-se por cópia
~o tribunal do commel'cio. Decr. 737 cit.
art. 222. Sentença definitiva em materia
cllmmercia!. Decr. ;:P, cit. art. 230 a 235:
aO art. 232. Decr. 737.25 Novembro 1850.
ad.737. Av. 278, ~6 Setembre 1855; nas
acções summarias, Decr. 737 cito art. 2á2,
2M, 320; em assignação de 10 dias, art.
260; nas acções executivas, art. 312, 320:
nas acções especiaes, art. 320; no embargo
ou arresto, art. 33á. 335; de concessão ou
denegação de exhibiçflo de livros'e papeis elc.
commdrciaes, art. 356; deratificação de pro·
testos formados a bordo, art. 368. Sentença
irrcvogavel da acção ordinaria opéra e como
)pv::>ntamento de fiança ou deposito nos ca
1\US e quaes de p['"O'testos de letras. - Vid.
Leb7'os. Decr. 737 cito art. 379. Sentença é
neces~aria para perda do officio de eScrivão
dos protestos. - Vid. f/el·b. e Decr. dt 3

aTt.3-88.Sentença derehabilitação em causas
commerciaes. Decr. 731 cito art. õ05, 408.
llJe j'uizes arbitros. - Vi-d. Juiz a1·bit1'O.
f)ecr. 7~7 cito art. 44i, lJó6 a 459, á61 a
lttW-, 47i, 47á, § 5. Sentenças sobre acção
real ou cousa certa ou em especie'. Decr.
737 cito art. 671 a &71h Ellibargos de nul
lidade de sentença. Decr. 73:7 cito 3rt. 577,
S1: 5-83. De pagamento, nomeação. tl'ansac
ção e pl'eseripção supero;eniente depois da
sentenc;a. Decr. 737 cit. art. 577, § 7: in
fringentes do julgado pelo execulado ofIe
recendo documentl;is obtidos depois da sen
~nça, arl. cito § 8, n. 3: 583. Nu%dllde
dp.. e.1'l'lença quandO' p6deser allegada 1"'01' em
hargo'S na execução, art. 581. Sentença que
jtllgat' prO'Vados O'U nil} em().llrgos qoe re-
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curso admille, art. 588,590. Quando são na
execução admittidos embargos de terceiro,
art. 60á. Sentença obtida contra o execulado
necessaria para admissão a dispu lar prefe
rencias. - Vid. Preferencia. Decr. cito art.
612. Sentença de preceito não habilita cre
dores chirographario" para tal fim: quando
assim se não considera. Verbo cito art. 633;
Sentença de preferencia, que recurso ad
mille.Verb.e DecT. cit., art. 636. Embargos a
sentença commercial da primeira in tancia,
art. 639, 662: embargos de declaração,
art. 641., 642, 643; de restituição de me
nores, art. 6lt5j de quaes cabe appellação,
art. 646, 648,649,652 a 654: execução da
sentença, art. 660 a 664; quaes admiltem
derevisla, arl. 665,667; de quaesse admitte
aggravo de petição e insll'umento, art. 669,
§ 2,3,.4,7.12 a 14,1.6, 18. É formula e
lel'mo essencial do processo commercial
a sentença e sua publicação, art. 673, § 5,
6. Quando são oullas, art. 681): e como an
nulladas, art. 681. Sentença que pronuncia
nullidade de pleno dirf"-ito que effeitos pro
duz, art. 686, §.4. Intimação de sentenças
art. 722. Nem uma será levada á chance1
laria, e quando passão em julgado, art. 731
Extracção deHa pela parte vencedora, art.
732; aos terceiros prejudicados pela sen
tença que reC'urso assiste. art. 738. Sen
ten</a sobre procedimento do official-maior
da secretaria do tr'ibunal do commercio
para com as partes prejudicadas na recusa
ou demora d/e suas prelenções fundauas em
jushça. Decr. 738 cit., art.71.. Data da sen
tenca etc. deve- conter-se nas rehrcões ar
gao'isa'das c!>os devedores á fazenda' publica
rem e'ft id'as pelos procurllC!c,res fiscaes ás the
sourarias etc. Ord. 216. 28 Novemhro 1850.
Nos presidios I.eopo-ldioa e Santa Isabel e á
morgelíi do Araguaya em Goyaz não é per
miVfido residirem mulheres solleil'as, ex-.
cepto as que se acharem cumprindosenteoça
e C'OIllo empF'egadas. Decl'. nego 750, 2
Ja-oeiro 1851, art. 58, 59. Como procederàõ
ds procuradores fiscaes' a respeito das sen
tenças que s-e proferirem conlT'<l a fazenda
na'd'onal ou a seu favor. Insl. 31 Janeiro
185f, art. 8,9', 10. 16 (D'iar. 86'3~). Sen
tenças- do conselho de guerra só se publicão
dep'OÍs de conlil'tD'adas pelO" conselho su-
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premo militar. Provo 10Janeiro 1851 (Dim·.
8626). Marinheiros engajados no estrangei
ro e que fôrem sentenciados por deserção
por que tempo serviráõ.-Vid. Marinhei1·os.
Provo 11 Janeiro 1851. Sentença incom
petentemente proferida pelo fôro civil em
materia fiscal e por isso admillida tendo pas
sado em julgado e sendo extemporaneo
atalhar- e por levantamento do conl1icto
mandou-se embargar por nullidade na exe
cução, usando-se do privilegio de restitui
ção que compete á fazenda, e interpondo-se
re\'ista. Av. 31 Março 1851 (Diar. 8668).
Não se con tará como tem po de praça o de
corrido em cumprimento de entença con
demnatoria. Decr. Re~. 772, 31 Março
1851, art. 6; nem para an tiguidade de oili
ciaes militares, art. 19: nem entrarâõ em
proposta para acce so os que estiverem
cumprindo sentença, art. 32 , § 3. Serão
feitas pela fazenda nacional as despezas para
extracção de sentenças etc. a seu favor. -Vid.
Ord. lli3, 28 Ab"il 1851, m·t. 8. EITeito
definitivo sem recurso terá o parecer do
terceiro arbitro que optar pelo dos dons
discordes em contestação da companhia de
seguros Rewperado,·a.-Vid. Seguros. Decr.
Est. 791, 30 Maio 1851, art. 32. Justifica
ção de dividas em autos de inventario não
paga 2 °1. por nellas não haver senten
ça condemoatoria, mas simples mandado
de preceito. Av. 31 Maio 1851 (Diar. 8717).
Av. 242, 6 Outubro 1851. Declarou-se que
peças devem, além das cópias das senten
ças elc. conforme L. 11 Setembro 1826,
acompanhar os recursos de graça. Decr.
80li, 12 Junho 1851. - Vid. mais Decr.
1310, 2 Janeiro 185ft: 1458, 14 Outu
bro dito. Av. 388, 27 Outubro 1857. Sen
tença de condemnação de corretor em
muita como será executada. - Vid. Decr.
Reg. 806, 26 Julho 1851, art. 22. Decr.
807. 808, 27. 28, dito. MuIta que deve
soffrer juiz que senteIlciar autos não sel
lados. - Vid. Sel/o. Av. 215, 1li Agosto
1851, 2 Av. 20 Junho 185Z (Dia,'. 176).
Sentença.de junta de justiça milil>3r como
se executará....... Vid. Jltntadita. Decr. Reg.
.830, 30 Setembro 1861, e art. 5.. Decr.
831,1 Outubro 1851. Sentenças dos juizes
,de dir.eiLo cm correição. - Vid. Juiz de di-

IV
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,'eito. Decr. Reg. 834, 2 Outubro 1851.
art. 16, 17, 1.9, 20, 21, 59. Sentenças de
finitivas dos juizes municipaes, delegados e
subdelep;ados como examinaráõ e para
que fim os ditos juizes em correição. 
Vid. Verbo cito Decr. cit., art. 31, S 5.
Sentenças pertencentes aos residuos como
se excecutaráõ. Verbo e Decr. cil. art. 35,
§ 2. Sentenças de sequestro de bens perten
centes a capella indebitamente alienados.
Verbo e Decr. cit. art. M, § 3. Sentença
de embargo ou penhora em mercodorias
existentes nas eslacões fiscaes e a bordo dos
navios como se .e~ecutará. Der.r. 841, 13
Outubro 1851, art. 1, etc. Sentenças dos
tribunaes do commercio funccionando
como juizes arbitras. Decr. 84Ú. 18 Ou
tubro 1851, art. 2, 3,4. Sentença de julga
mento de justificação pelo juiz dos feitos,
das dividas fallidas e insolvaveis da fazenda
publica.- Vid. Justificações. Decr. 849,22
Outubro 1851, art. li, 5. Recursos das sen
tenças dos juizes municipaes nos crimes de
que trata o Decr. 502, 2. Junho 1850.
Vid. Recurso. Av. 268, 13 Novembro 1851.
Senlencas dos tribunaes do commercio nas
multas de que tratão os arts. 89, 90. Cad.
Com. - Vid.1l1ultas. Decr. 862,15 [ ovembro
1851,art.3, li, 6,etc.Sentenças de suspensão
e destituição dos interpretes do commercio.
Decr. Reg. 863, 17 Novembro 1851, art.
21, 22. Despezas com extracção de senten
ças que se devem abonar aos escrivães dojuiz
dos feitos. - Vid. 01'd. 274, 18 Novembro
1851. Reconhecer /iS dividas cujo paga
mento fôr reclamado por virtude de sen
tença passada em julgado é a llribuição
das thesourarias. Decr. ·870, 22 Novembro
1851, art. 1, § 12. Sentenças dm; tribu
naes de commercio sobre imposição de
multa de que trata o art. lL63 Cod. Com.
- Vid. Multas. Decr.879, 29 Novembro
18M., art. 3, elc. Em que tempo passão em
ju.lgado sentenqas dos subdelegados; si é de
sua competencia executar suas sentenças;
qual o escrivão para isso competente; qual a
foemadaliqui'Glação das multas. Av. 292,15
Dezembro 1851. Sentença de subdelegado.
- Vid. Subdelegados. Sentença de habilita
ção por juiz oe paz e sobre que para natu
ralisação. Av. 6 Maio 1852 (.Diar. 8998).
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Sentenca contra a fazenda nacional não se
execuL~ como a contra particulares e por
que. - Vid. Av. 19 Maio 1852 (Dim',
8999). Sentença de habilitação para IHan·
tamento de bens de defunLos e aus~ntes

deve ler confirmação da relação. - Vid,
Relação. Mais, Av. 27 Agosto 1852. Decla
rou-se que as praças do corpo de imperiaes
marinheit,os em processo venceráõ soldo
que cessará em virtude e na rórma da sen
tença do conselho supremo militar. - Vid.
111al'inheiros, Prov.. em Av. 23 Ago!ito 1852,
etc. Av. 2á di to. As praças dn co rpo de fu
úleiros navaes em E:umprimentr) de senten
ça se mandou abonar fÇraLificação e qual.
Prov, 28 Agosto 1852 (Diar. 9160). Ter
mos das execuções de sentenças do juiz dos
feitos devem correr nos mesmos autos. Av.
16 Setembro 1852 (Diar. 3, 1853). Da sen
tença que é havida por nem uma se não deve
dizima. Av. 219,20 Setembro 1852. Sello
das legitimações e adopções confirmadas
por sentença. - Vid, Sello. Av. 236, 18
Outubro 1852. Promotor publico promo
verá a execuçào de sentenças em que
tenha incorrido a fazenda nacional. - Vid.
Promot01'. Av. 257, 15 Novembro 1852,
ele. Em execucão de sentenca mandou-se
um procurador 'fiscal tomar p~sse de terras
de exLinctas aldêas de indios. - Vid. Posse.
Ord. 273, 18 Dezembro 1852. Desertor
sentenciado que vencimentos perceberá e
em que condição ficará. - Vid. Praças.
D<!cr. 111.2, 31Janeiro 1853, art. 3, 5. So
bre incompetencia dn juiz municipal para
proferir senLença em crime de contrabando
apprehendido em flafÇrante e porque. Av.
18 Março 1853 (Dim'. 82). Prazo para recla
mação de restiLuição de sisa começa da r1ata
da sentença do supremo tribunal que toroar
irrevogaveis as que julgarão nuUa a arrema
tação. Ord. 1ii, 27 Abril 1853. Reforma a
o:fficiaes militares condemnados.-Vid. O(fi
ciaes. Av. 118, 10 Maio 1853, etc. A exe
cução de sentença contra a fazenda póde e
quando oppôr-se o procurador dos feitos da
fazenda.- Vid. Procurador dito. Av. 121,
19 Maio 1853. SenLenças de absolvição pelo
jury em crimes inafiançaveis quando e como
devem executar-se. Av. 178, 5 Agosto
1853. Qual o correctivo quando a parte
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vencedora deixar de tirar a sentença para
evitar o pagamento dos 2 %. Ord. 200,
29 Agosto 1853. § á. Só no fim de oito
dias depois de proferida sentença absolu
toria de reo inafiançavel, da qual no acto
de publicar-se não hOl1ver ~ppellação. póde
ser solLo o t'éo. Av. 5 Setembro 1853. Ven
cimentos das praças do 'exerci Lo sentencia_
das. - Vid. P'/"aç(!.S. Av. 28 Outubro l853,
etc. Ord. 277,15 Dezembro 1853. Sobre
recebimento pelos juizes de direito dos re
cursos das sentenças do jury conforme o
<lrt. 301 Cod. Pt'oc. Av. 10°, ti Janeiro
1854. Sentença de medição de sesmarias e
terras. - Vid. !legist1'o de terras. Decr. Reg.
1318, 30 Jane1l'o 1854, art. 53, 60. Sen
tença de absolvição de magisLrados deve e
porque ser communicada ao presidente da
provincia. - Vid. Presidentes. Av. 31 Ja
neiro 185á. Da sentença que julgando com
posição entre partes põe termo á causa são
devidos os 2 %. Av. 3[,°, 9 Fevereiro 185.4.
Sobre pagamento de rasa dos instr~rnen
tos de senten~a extt'ahidos por partes para
execução de Julgamento no juizo dos feitos.
- Vicl. Salm'ios. Ord. 84,27 Março 1854.
Solvéu-se duvida a respeito da execução de
seotença contra ex-thesoureiro do consulado
substituindo pela prisão a satisfação do al
cance. - Vid. Ord. 115, 6 Junho 1854.
Prisão. Av. 5 Julho 1854. Resolveu-se si o
juiz dedireito deve proferir a sentença antes
de levantar a sessão no jury ; e si o juizo
de facultaLivos p6de tel' lugar antes ou
depois de publicada a decisão. Av. ~06, 8
Novembro 185!1. Estabelecerãu-se regras
para averbação dos direitos da chancelo
laria nos fei tos remetLidos por accordão
d,as relações aos juizes de primeira instan·
cla. Ord. 215, 21 Novembro 1854. Desis
tindo o autor da causa com protesto de
propor outra, quando deverá ser paga a
dizima da chancellaria. Av. 227, 29 No
vembro 1854. Sobre revalidação nos autos
policiaes em que se passarão cerLidões de
inLimação de sentença não estando pago o
sello. - Vid. Sello. Av. 20°, 16 Janeiro
1855. Que emolumentos perceberáõ os
juizes de paz das sentenças que proferirem.
Decr. Reg. 1á69, 3 Março 1855, art. 1: e
os juizes municipaes, e do civel, art. 3 a
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11, 13: do 5e110 das sentenças, art. 22: e os
de orphãos e Rusen tes, art. 30: e as dos
feilos da fazenda, art. 33; e os provedores
de ca pelIas e residuos. art. 36; e os juizes de
direito, arl. 37; e os juizes de paz, delega
dos, subdelegados e juizes municipaes,
élrt. 42,43, 4á, 45; e os chefes de policia,
art. á6; e os juizes de direito, art. á7 a 49;
e os auditores de marinha, art. 50; os es
crivães de primeira inslancia no civel pela
extr:lcção das sentenças e como feita,
art. 11á, 11.8 a 123, 125a 127 (ao art.121,
explicação em Av. 18 llvembro 1856)
(Jorn. 330). Idem as do juiz dos feitos dafa
zenda, art. 131. sentenças crime como
serão rormuladas,art.141 a 143: idem as da
audiloria da marinha, art. 1M; e as de
paz, art. 1á6. Sentenças emgráo de appella
ção e revista como se extrahiráõ, ad. 1á9,
150, 151; e quaes os escrivães da chan
cellaria, art. 152: continuão em vigor as
<ltlribuições dos chancelleres sobre ex-

. cesso de escripta das sentenças etc. que
transilão pela chancellaria, 'lrt. 186, ex
plicado por Av. 94, 13Março 1855. Av. 32,
17 Janeiro 1856. Modelos das sentenças
crimes dos juizes de direito. Av. Form. 23
Março 1855, n. 51 (Jorn. 85, CoU. soa).
Sentencas dos lribunaes do commercio em
segund~ instancia. Decr. 1597, 1 Maio
1855, art. á3 (explicado por Av. 278, 26
Setembro 1855) a 49. O presidio da Ilha das

. Cobras é competente para os réos militares
cumprirem sentença.-Vid. Réos. Av. 129,
i 1 Maio 1855. Conselhos de guerra e dis
ciplina dos imperiaes marinheiros e praças
do batalhão naval poderáõ fazer-se nas di
visões ou estações em que houverem delin
quido, sendo remeLlidas para o seu corpo
depois que julgados na superior instancia
o tenhão de ser em virtude das respectivas
sentenças. Av. 11 Maio 1855 (lol·n. 238.)
Por habear-corpus se não poderá conhecer
da pronuncia e sentença condemnatoria;
e por isso em virtude deHe não póde ser
solto O pronunciado. Av. 219, 6 Agoslo
1855. Desertores reconduzidos completan
do deserção e sendo sentenciados não de
vem sofIrer desconto algum. Av. 259, 1.4
Setembro 1865. Praças de pret excluidas
em virtude de sentença não tem direito I
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vencimentos desde a sua data. Av. 272, 21
Setembro 1855. E deveráõ cumpri-las no
Jugar por ellas desi~Dado e no caso omisso
no que lhes fôr designado, pelo comman
dante de armas. Circo 276. 22 Setembro
1.855. Praças de prel promovidas a offi
ciaes de patente que forem etc. e excluidas
por sentença não terão direito a reclama
ção de ajuste de contas de' fardamento e
como. Decr. Reg, 16á9, 6 Outubro 1855,
arl. 23. Nem uma ingerencia é permiltida aos
commandantes de armas nos conselhos de
guerra, compelindo aos tribunaes superio
res annuHar ou reformar as sentenças: como
poderáõ esles punir os delictos em falta de
penas militares. Av. 300, 9 Outubro 1855.
Praças de imperiaes marinheiros percebem
soldos cumprindo sentença que as não te
nha condemnado a perdê-los. Av. 309, i!
Oulubro 1.855. Escripto de compra e venda
de fazenda que não produza elIeito por
méro aprazimento das partes e não por sen
tença que annullasse paga sisa. Ord. 325,
25 Outubro 1855. Emolumentos quaes per
ceberáõ os juizes de direito e membros
dos tribunaes do commercio pelas senten
ças que proferirem. Av. 335, 3t Outubro
1855. Réos excluidos do serviço militar
por força de sentença quando fugirem serão
processados no fôro commum. Av. 338, 5
Novembro 1855. Senlenças proferidas nas
habilitações e libellos de dividas dQ juiz de
orphãos só tem appeJlação quando o valor
da sentença ou divida exceder cle dnzentos
mil réis e porque. Ord. 382, 17 Dezembro
1855. Sentenca condemnaloria instruirá a
reclamação de 'extradição de réos de moeda
falsa ou falsificada etc. entre Portugal e o
BrasiL Conv. 1 Setembro 1865, art. 8,
ann. Decr. 1.707, 29 Dezembro 1855. Para
incorporação de bens aos proprios nacio
naes em que caso se extrahirá sentença do
processo,e se remetterá á repartição compe
tente para fazer-se. Ord. Ml, 21 Janeiro
1856, S2. Custas dos processos ex-officio
56 podem ser cobradas depois de haver sen
tença finai e irrevogavel. Av. H5, tá
Março 1856. Declarou-se que não podendo
um reclamante requerer pagamento de
somma que pagára como fiador de con
tracto fiscal, senão depois que por sen-

15-
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tença do poder judiciario se decidir a ques
tão civil da execução de fiança prestada por
novação do conlracto, não podia a prescrip
ção da divida correI'. - Vid. Av. 210, 5
Junho 1856. Ord, 118, 31 Março 1857. Ci
dadão suspenso por sentença do car~o de
subdelegado de policia não deve ser exclui
do e porque da lista dos votantes. Av. 301,
13 Selembro 1856. Qual o juiz municipal
competente para execução ele sentença de
morte. - Vid. At,. 4 Novembro 1856 (Jorno
317). Sobre revalidação de autos conclusos
para sentença final sem prévio se1l0. - Vid.
Sello. Ord. 431,27 Dezembro 1856. Sen
tenças proferidas em ultima instancia pelo
conselho supremo lerão o curnpm-se do aju
dante general sendo, depois e como devol
vidas para execução. Decr. Reg. 1881, 31
Janeiro 11'57, art. 13. Praças que tiverem
cumprido sentença por primeil'a deserção
mandou-se remetter para a côrte. Av. 109,
20 Março 1857. Execução das sentenças
criminaes na CÔrte attribuio-se -á 2a vara
municipal. Decr. 1908, 28 Março 1857,
art. 1, § 2. Sentenças e quaes do poder
ecclesiastico admittem recurso á corôa. Decr.
1911,28 Marco 1857, art. h: lem elIeito sus
pensivo quando do despacho ioterlocutorio
Tesulte gravame irreparavel por sentença de
:finiliva, ou desta não houver appellação,
art. 13, SI, 2; a resolução imperial como
sentença judicial será execulada pelo juiz
de direito, art. 2h. Individuo em cumpri
mento de senlença não poderá ser nomeado
despachante de alfandega. Decr. 1914., 28
Março 1857, art. 51, § 3. Declarou-se em
que prisáo deveráõ cumpril' penas os olli
ciaes da guarda nacional sentenciados no
fôro commum. Av. 20 Junho 1857 (Jorn.
197). Nas prisões civis mandou-se cumprir
sentenças imperiaes marinheiros condem
nados a prisão com trabalho. Av. 27 Junho
1857 (Jom, Suppl. 192). Os indultados não
perdem tempo de serviço anterior estando
presos cUlJ;1prindo sentença,' ou por sen
tenciai'. Av. 3!J2, 28 Setembro 1857. Ás
autoridades militares compele a execução
das sentencas dos tribunaes' militares. Av.
366, 15 O~tubro 1857. Custas que se de
vem incluir nas precatorias para os empre
,ga dos do juizo dos feitos, sendo pelos de-
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vedores pa~a a di\'ida amigavelmente ou
por força dA senlença condemnatoria. Av.
379, 22 Outubro 1857. Remessa de re
lações de sen tenças em que se tenha avel'·
bado a dizima. Ord. 397, 31 Outubro 1857.
Depois do cump,'a-se em sentença de expulsão
de um aliciai do exercito nem um acto especial
do poder moderador se faz necessario para
execução. Av. 16 ovembro 1857 (Jom.
32[~). Sobre commulação ele mll1Laem prisão
arbitrariamente reita e que passara em jul
gado. - Vid. Ras. Cons. 12 Dezemhl'o 1857
(Rel. Just.1858, pago 27). Praças do corpo po
licial da càt'te que hajão servidu e por que
tempo sem so[rerem pena por e1feito de sen
teoca são isenlas do recrutamenlo e aclivi
dad~ nagllarda nacional. DecI'. Heg. 2081, 16
JaneÍl'o 1858, ~rt. 9: os officiaes sem nota
de prisãu por sentença elc. que honras con
servaráõ depois de exonerados, ado 10: réo
que tenha de cumprir sentença por deser
ção perderá o tempo anterior e como con
tará de riraça, art. 35: conàemnado como
lal que fugir anles do cumprimento da sen
tença que castigo soITrerá, art. 37; o con
demnado a mais de um anno de prisão será
entregue á justiça para cumprir a sentença
e como j o que a menos cumprirá no corpo
e como; e com os senlenciados de máo
procedimento como se procederá, art. .49:
praças presas por sentenciar que perdas
solIreráõ, art. 50: as coodemnadas a pri
são em virtude de sentença quando não
expulsas que vencimentos perceberáõ, per
dendo tempo e qual do serviço, art. 62:
sentenças do conselho criminal no corpo,
art. 73 a 76 : no engajamenlo se não con
tará o tem po de prisão por virtude de sen
tença, art. 130. O empregado publico
condemnado WJr sentença em crime de
responsabilidade não deve restituir a me
tade do ordenado que percebeu durante a
pronuncia. Av. 27°,27 Janeiro 1858. De
terminou-se que a diaria para os senlencia
dos seja fixada em 3/h do valor da ração
da ela pe pa ra as praças de preto Circo 173, 22
Maio 1858. Sobre duvida na execução da
pena de açoites e ferro ao' pescoço imposta
a réo como escravo, mas que tinha de
obter liberdade cumpridas condições, abs
teve-se o conselho de estado de opinar e
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porque. - Vid. Av. 207, 17 J lJ nho 1858.
Sentenças proferidas por juizes municipaes
sobre mediçóe~ de terrenos de sesmarias
de Indios mandou-se rejeitar. advertindo
que depois do OecI'. 13 Fevereiro p. p. não
erão competentes. Av. 3á4, 11 Dezembro
1858. Autoridade e forca de sentenca terão
as decisões dos chefes'das repartições da '
fazenda, tbesouro e ministro da fazenda
nas materias contenciosas de sua com
petencia. Decl'. 2343, 29 Janeiro 1859,
art. 25. Oecr. 2548, 10 Marco 1860, art. 3.
ExequatuT das sentenças e' precatorias de
jurisdicção estrangeira pertence á 2a

secção da secretaria dos negocios da jus
tiça. Decr. 2350. '5 Fevereiro 1859, art. 4,
§ 1. Concessão de moratoria não ha lugar
depois de publicada a sentença de aber
tura de fallencia. Av.3io, 4 Marco 1859.
Marcarão-seoscasos em que os réos'conctem
nados podem cumprir sentença no presidio
de Fernando de Noronha. Decr. 2375, 5
Março 1.859. Directoria do banco auxiliador
como disporá dos predios, titulos e penho
res a elle adjudicados por sentença dos tri
bunaes etc. Decr. Est. 2395, " Abril 1859,
art. 73. As viuvas de officiats de marinha
divorêiadas por sentença ao tempo da morte
de seus maridos não tem direito ao monte
pio, e pOI'que. Av. 80. 14 Abril 1859. O
.empregado responsabilisado não póde exer
cer o seu lugar emquanto a sentença de
absolvição não passar em julgado. Av. 81,
14 dito: sentenças de absolvição do jury em
crime i-nauançaveis não devem ser execu
tadas sem decorrer o prazo para a appel
Iação, Av. 93, 26 dito: sentenças relativas a
dividas passiv:ls das heranças de defuntos e
ausentes são subjeitas á legislação em vigor,
e não comprehendida no art. 58. Decr. Reg.
2433,15 Junho 1.859, art. 60: sentenca de
entrega do valor de escravo ou. anim~l do
evento como e quando produzirá seu
dIeito, art. 95. Sobre cumprimento de
precatoria da fazenda provincial para levan
tamento de dinheiro embargado. e que não
eslava. escripta em fórma devida. - Vid.
Av. 151, 27 Junho 1859. Nos processos
de que trala o art. 205 Cod. Proc. só por
impedimento invencivel e declarado na sen
tença poderá esta ser proferida depois da 2"

SENTENÇA

audiencia. Decr. 2438,6 Julho 1859, explica
dopor Av. 355,14 Novembro 1859. Como se
deverá proceder para execuçãlJ das senten
ças condemnatorias do jllry. ÁV. 194, 2
Agosto 1.859. Solveu-se duvida sobre prisão
de réo condemnado em crime a6ancavel
depois de findo o tempo da condemn'ação
sem embargo de !lavel' o promotor inter
posto appellação por parecer-lhe que devêra
ser condemnado em outra pena. Av. 197,
6 Agosto 1859. Annullou-se processo admi~

nistra tivo em consequencia de parentesco
de inspector de alfande~a lue déra sen
tença com o feitor apprebensor. Ord. 236,
9 Setembro 1859. Individuo que em vir
tude de sentença houver soIIrido pena de
prisão com Lrabalho por 6 ou mais annos não
poderá ser admittido como su bstituto de praça
do exercito. Decr. Reg. 2á78 28 Setembro
1859. art. 6. É incompetente o poder
.ludiciario para conhecer e decidir de ma~

teria pertencente ao contencioso adminis
tivo qual a de lançamento de impostos.
Av. 268, 3 Outubro 1859. Da sentença de
justificí'çãO para posse de bens de defuntos
e ausentes por colla teraes poderão os agen
tes da fazenda recorrer e como. Av. 301,
15 Outubro 1.859. Cirur~ião do exercito que
teve ordem <.I.e eguir para a côrte depois de
cumprir sentença do poder judiciario res
ponderá a conselho de investigação na pro
vincia cujo presidente o accusar. Av. 349,
10 Novembro 1.859. Reclamacões contra im~

posto de lojas e outros coni'orme o arte 4
serão interposta dentro de um mez da publi
cacão da sentenca da abertura de fallencia.
De·cr. 2506, 16 Novembro 1.859, art. 7.
Resolveu-se duvida sobl'e o effeito da sen
tença que julga procedente a prescripção
em crime inafiançavel. Av. 360,22 Novem
bro 1859. Declarou-se que o protesto por
julgamento em novo jury interposto antes
da L. 261 deve ser seguido e processado
conforme o Cod. Proc. sem embargo da
referida lei. Av. 373, 26 Novembro 1859.
Sentenças do conseiho supremo militar serão
publicadas pelo encarregado do quartel
general da marinha. Decr. Reg. 2536, 25
Fevereir'o 1.860, art. 7, § 11. Autoridade e
força de sentença dos tribunaes de justiça
terão as decisões, e quaes, das thesourarias~
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Decr. 25á8 cil. arl. 8. Senlença qual era
necessaria e como para haver satisfação do
damno. - Vid. Indemnisação. Sentença d~,

despronuncia. - Vid. Despronunciae Pronun
cia. Senlenças das exlinclas juntas de paz.
- Vid. Juntas ditas. Sen tenças se considerão
mandados e precatarias para cobrança de
fiança. - Vid. Fianças. Sentença de com
missão mi.xta quando serve de COI'pO de de
liclo. - Vid. Corpo de deticto. Execução de
sentenças em causas da fazenda nacionaL
Vid. mais Execucões. Senlencas em crimes
de deserção de olÍiciaes milita~es. -Vid. De
se'r/ores.

SENTIDO': equivoco se deverá evitar nas palavras
ou sentido dos lOemoriaes c1escriptivos das
terras publicas. - Vid. Registro. Porto Instr.
385, 19 Dezembro 1855, arl. 29. - Vid.
Equivoco, Interpretação, Palavra.

SENTINELLAS não terão á sua porta os officiaes
superiores dos regimentos, nem soldados
com esse titulo. Decr. 28 Março 1810. Sol
dado que estando de sentinella e guarda
a preso o deixar fugir commette crime militar
conforme a Provo 20 Outubro 183.4, - Vid.
Crimes. Av. 15 Fevereiro 1.837, S4. Sen
tinellas apresentaráõ armas aos coroneis,
officiaes da ordem da Rosa e Cruzeiro, te
nentes-coroneis e majores. - Vid. Conti·
nencias. Provo Tab. 8\ 1,5 Fevereiro 1843,
§ 2.4 a 26: e as perfilaráõ aos capitães,
subalternos, e cavalleiros das ditas ordens.
Verbo e Provo cito § 27: nos acampa
mentos, ou aCllntonamentos os officiaes
generaes alé marechal de campo inclusive
terão duns senlinelias, brigadeiros uma;
commandanles de fortalezas até marechal
duas, e deinferior patente uma. Verb.e Provo
cil. §§ 3, 4.: senlinel1as apresentaráõ armas
ainda ,em presença de pessoas a quem per
tença contineucia superior. Verbo e Provo
cito S37.-Vid. § 39. Sentioellas de di
versas f:;uardas na côrte que obriKa'ções lemo
- 'Vid. Corpos de gllarda. Ord. do dia
n. 291,'180tllubro 18á3. Guardas. Ord. do

r 'dia 359, 17 Dezembro 18lt7. Prisão. Ord.
di> dia 39. 21 Março 1.851. Sen lineHas
goardal'áõ as urnas eleiloraes. - Vid. Elei
fÕÚ. L. 387,19 Agosto 18A6, art. 61,10.4.

Av. 107, 108, 6 Setembro 18.48. Senli
nenas avançadas: sua disciplina e serviço
como e por qnem serão uscalisados. - Vid.
Decr. Inst. 762,22 Fevereiro 1851, art. 10,
S3: 11. § 1. Decr. Reg. 2038, 25 Novem
bro, 1857, art. 7, ~ 1. Quem atacar senti
neHas em tempo de gllerra como será
processado e.punido. L. 631, i8 Setembro
1851, art. 1, n . .4: § 6, 12: 9, S 3. Senti·
nellas do corpo policial da côrte corno serão
punidas por falta de serviço. Decr. Reg.
2081, 16 Janeiro 1858, arl. á3. Não é ne
cessaria intervenção do assistenle do aju
dante general para collocar-se qualquer
senlinel1a precisa para segurança de cadêa.
Av. 13 Julho 1858 (Jorll. 259).

SENSIBILIDA.DE do oITendido pelo delicto ag
grava a punição. Cad. Crim. art. 19.

SENSUS EMIGRATIONIS: - Vid. Emigration.il.

SEPARAÇÃO de conjuges.- Vid. Divorcio. Por
motivo de nullidade de matrimonio não
admitte conciliação. Av. 35, 6 Abril i850.
Dos despachos concedendo vista para em
bargos nos autos commerciaes ou em sepa
rado; ou ordenando que os embargos carrão
nos autos ou em separado, são admittid08
embargos. Decr. 737, 25 Novembro 1850,
art. 669, S 11. Embargos de terceiro ou ar
tigos de prefereocia requererão e quando os
procuradores dos feitos, que se process em
em separado nas causas em que a faze nda
publica fôr interessada. Inst. 31 Janeiro
1851, art. 30 (Diar. 8639). Separação de
poderes é dogma constitucional que se de ve
respeitar e fazer respeitar, não m'.lndando
cumprir recommendações consignadas em
parecer de assembléas provinciaes que a elle
se opponhãoexcedendo as atlribuições dellas.
- Vid. Av. 1.75, i9 hlho 1859.

SEPTRQ: - Vid. Corôa. Decr. 3°,19, No..em
bro 1822.

SEPULTAR: sepulturas: - Vid. Enterro. Probi
birão-se na côrte enlerramentos nas igre
jas e conventos da capital ou no seu repinto.
Circo t6 Março 18S0. Av. da mesmá data
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(Diar. 8ã05). Foi o governo autorisado
para regular o quanlitativo das esmolas
das sepulluras, e ludo que fôr relalivo ao
servico dos enterros e como. Res. 583,
5 Setembro 1850, art. 1, § 2: 3. lJ. 5,
S 1; para cuja execução. Decr. Reg. 796,
14 Junho 1851; aulorisada alleração pela
Res. 775, 2 Setembro 185/,. Decr. Reg.
1557, 1.7 Fevereiro 1855, e art. 9, aller.
pelo Decr. Tab. 19[,6, 15 Julho 1857.
Permittio-se á confraria da Immaculada
Conceicão na côrle encommendar na sua
ca pelIa' os defun los que liverem de sepul
tar-se no seu cemilerio. Av. 17 Março 1852
(Diar. 8946). AtLestados de medicos e guias
de inspeclores de quarleirão para sepul
tar cadaver não pagão sello em Niclheroy.
Av. 1°, 1& Janeiro 18b3.

SEQUESTROS para pagamento de novos direi
tos.- Vid. Execltcões. Provo 1", 26 Janeiro
1818 elc. Em'execuções fi caes. Ve,.b.
cito Res. 1" 26 Fevereiro 1825 ele. Res.1a ,

8 Oulubro 1831. Av. 1.7 Janeiro 18lJ3. Av.
15 J unbo 1.844. Sequestro de embarcação
estrangeira que despachada com um nome
e nacionalidade e para cerla viagem todas
eslas conriicões mudará fraudulentamente.
- Vid. Hcs: 1 Outubro 1810 (CoU. Nab.).
De livros e papeis de administraçãu do
contracto de escravos de Bissau e Caxeu.
Provo 6 Fevereiro 1811 (CoU. Nab.). Provo
27 Selembro 1817 (Col!. cit.). Esc1·at1os.
Provo 2',27 Setembro 1811. Sequestro ar
bilrario decretado por governador e capitão
general do Maranhão em bens do governador
de Piauhy.- Vid. Govemad01·. Carl. Reg.,
8 Março 1.811 elc. Autos de sequeslro e
oulros em que directa ou indirectamente
ou ainda de incidentes relativos á real fa
zenda, mandou-se conforme o Alv. 20 Maio
1802 etc., remover do juiz da corôa para o
conselho da fazenda. - Vid. Conselho dito.
Av. 30 Outubro 1811 etc. Sequeslro em
bens de jesuitas. -' Vid. Jesuitas. Provo 4
Junho 1813. Sequestro de administrações
de capellas vagas. - Vid. Capellas. Prov.
28 Agosto 1813. Provo 2 Dezembro 1823
(Ccil. Nab.). Em propriedades do conde da
Ponte. -Vid. Casas nobres. Carl. Reg. 2',
3 Janeiro 1816. etc. Sequestro em bens di-
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versos e acções de implicados na revolução
de Pernambuco e Rahia. - 'i ido Rebellião.
Decr. 2°, 21 Abril1821. Ca~1. Re!!,'.l', 2", 6
A~osto 1817: Decr. 6 FevereIro 1818: Provo
12 Novembro 1819: Porto -" Outubro 1823.
Como nrl côrte se procederia a sequestros
ordenados ou deprecados. - Vid. Av. 28
Janeiro 1818 (CoU. Nab.). Suspensão de
sequestro contra officiae~ de registro de
nominario de Mrlthias Barbosa. Prov.3a

, 10
Setembro de 181.8 (Coll. Nab.). Sequestro
em bens de herança para segurança de de
cima real do valor de dividas activas per
didas eincobraveis.-Vid. Dividas. Res. 1',
21 Maio 1821. Sequestro pelos contracta
dores dos imposlos sobre bolequins e taver
nas oa côrte e provincia, pa ra cobrança do
mesmo.-Vid. Lojas. Res. '2",21 Maio 1821
elc. Pelo Decr. 1.7 Maio 1821 se não entendem
habilitados para enlrar na administração de
bens aquelles que por menoridade, demencia,
prodigalidade, demora de ultimação de in
ventario delapidações, de heranças etc. tive
rem seus beus em sequestro. L. Consl. Porto
16 Julho 1SZ1 § IV obs. pela Res. 20 Ou
tubro 1823, art. 2. Sequestro não é pena,
mas segurança ordenada contra os devedores
da real fazenda publica na fórma das leis fis
caes. Res. 7 Agosto 1821 (Coll. Nab.). Se
queslro por não pagamento de olferta pecu~

oiaria annuaI condici6nal. - Vid. Dividas.
Res. ia, 27 Selembro 18'21. Para elIectua-Io
se póde entrar na casa do cidadão quando elIe
repegnar entregar os bens voluntariamente.
- Vid. Buscas. L. Consl. Porto 14 Outubro
1822, §§ 3, lJ. mandada vigorar pela Res.
20 Outubro 1823, art. 2. Cod. Crim.,
art. 2H, § 2: 212. Sequeslro em proprie
dades. portugue~as, por occasião da guerra da
independencia.-Vid. Independencia. Decr.
11 Dezembro 1822 etc. e mais Porto 20 dito.
2' 23 Janeiro. Provo 1', 15 Fevereiro. Porto
12 Março. Provo 2", 8, 18 Abril. Porto 28
Julho 1823 (CoU. Nab.). Sequestro conlra
bens de deputados ás côrtes de Lisboa que
se não recolhessem.-Vid. Provo 3 Janeiro.
26 Julho 1823 (Col!. Nab.). Côrtes. Provo
'2 Fevereiro 18~3. Sequeslro em bens de
governador do Rio-Grande que se retirára
para Lisboa. - Vid. Provo 21 Janeiro 1823
(Cott. Nab.). Sequestro contra arrematantes
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de couros em S. Pedro doSul.-Vid. COU1'OS.

Porlo 6 Março 1823. Por alcance de supe
rintendenle de decima. - Vid. Decima. Res.
15 Maio 1823 elc. Sequestro nas proprie
dades do visconde d'Asseca. Res. 2", 16
Ap;osto 1823 (CoU. Nab.) Casas nobres.
Res. 1', 23 Dezembro 1823, etc. Sequestro
de papeis impressos.- Vid. Imprensa. Proj.
2 Outubro 1823, art. 25, 31, 32, /t1; subs
tiluído L. 20 Selembro 1830, art. 23, 34:
e Cod. Proc. art. 252, 271, 27á. Quantias
apuradas dos sequestros dos vassallos por
lu~uezes mandou-se que as juntas da fa
zenda remeltessem ao thesouro. Provo 19
Fevereiro 1824 (CoU. Nab.). De chacara do
conde de Paraly no Rio de J<lneiro. - Vid.
Chactl1'a. Res. 1",17 Agoslo 1824 (CoU. cit.).
Sequestro e lucação judicial de engenho na
Pal'ahyba do Norte, pertencente ao mar
Rado de Villa Cova em Porlugal. Res. 3",
17 Agoslo 182/t (Coll. cit.). Sequestro em
bens de lhesoureiro da bulIa da Cruzad~.

Vid. Bullas. Res. 2/t Agosto 1824. Relaxou
se equestro em casa do conde dos Arcos da
côrle e para que fim. Carl. Imp. 25 Outubro
1824 (Coll. Nab.) Sobre direito a bens
sequestrados que a si atlribuia o marquez
do ilaranhão. Res. ta, 26 Oulubro 182/t
(CoU. Nab.). Provo 1", 2lJ Janeiro 1825
(CoU. cit.). Relaxação de sequestro de em
barcacões de subdilo brasileiro ordenou·se.
Res. 2'" 2Dezembro 182/t (Coll. cit.). Appli.
cação de produclo de embarcação seques
trama e venâida. Res. 7 Dezembro 1824
(CoU. cit.). Denegação de levanla).llento pe
di o de sequestro em embarcação. Res. 23
I>ezembro 1824 (CoU, çit.). Sobre isenção de
sequestro por provar o dono dos bens e
c mo ser hambuqruez. Res. la. 1 Fevel'eiro
1825 (CoU. cit.), Sequestro contra arrema
tanles de dizimas. - Vid. Dizimas. Res. 1",
2~ Fevereiro 1825. Sobre creação de com
missão na Babia creada e como para indagar
quaes os bens perlencentes a Porlllguezes e
por isso sequeslrados. - Vid.ReS. 5", 19 Abril
1.'825 (CoU. Nab.) Levanlamento de seques
tro feito por fiança preslada em all'andega.
- ido Alfandegas. Res. 7a, 15 Setembro
1825. Sobre contracto de arrendamento de
trapiche e casa de alfandega sequestrados.
Pt'OY. 1, 27 Setembro 1825 (Cal!. Nab.).

SEQUESTROS

Sequestro de fazendas perlencentes a Por
tuguezes e existentes na alfandep;a. - Vid.
Alfandegas. Res. 1', 30 Janeiro 1826. Sobre
entrega de fundos da companhia geral de
Pernambuco e Parahyba, depositados e se
queslrados como portuguezes. - Vid. Com
panhia. Res. 4a , 6 Abril 1827, etc. Sobre
pagamento de conhecimento existente no
juizo de sequestros de propriedades por
luguez.ls. Port. 23 Abril 1827 (CoU. Nab.).
Sequestro se não pôde fazer nas apolices da
divida publica possuidas por estrangeiros,
em caso de guerra. - Vid. Apolices. L. 15
Novembro 1827, art. 35. Sobre encontro
em divida por bens já sequestrados por
divida f\scal. - Vid. Dividas. Res. 21 Ja

neiro 1828. Sobre entrega pedida de pro
dueto deposiLado de generos sequesb'ados
com embarcação. Res. 2", 22 Fevereiro 1828
(CoU. Nab.). Sobre pagamento de embar
cação sequestrada e incorporada á armada.
- Vid. Embal'caçães mercantes. Res. 2a,

6 Maio 1828. Sequestro ou cc nfisco em bens
ele. de Brasileiros e Americanos do Norte
- Vid. Confisco. Trat. 12 Dezembro 1828,
art. 26: Commissão dos sequestros das pro
priedades portuguezs mandou-se cessar. Av.
12Fevereiro 1829 (Coll. Nab.). Sequestro em
bens da condessa de Amerval por diyjdacom
a fazenda nacional. - Vid. Dividas. Provo 4
Julho 1829. Sobre sequestro de predios para
pagamento de divida fiscal proveniente de
hilhetes de alfandega por oulrem não pagos.
- Vid. Alfandegas. Res. 2.2 Janeir@ 1830.
Sobre pretenção de arrendatarios de terras
do visconde d'Asseca em sequestro, de pas
sí\rem a foreiros. - Vid. Res. 5". 1 Março
1830 (Cal!. Nab.). Sequestro em escravos
illicitamenle imporlados no Imperio.- Vid.
Afi·icanos. Circo 21 Maio 1831. Sequestro
contra devedores da fazenda nacjonal quan
do e como bav~ril. lugar.-Vid. Devedores.
Decr. 18 Agosto 1831, ilrt. 1, 2, 3, /t. Res.
80ulubro 1831.. Inst. 18 Outubro 1831.
Sequestros em bens de collectores especiaes
e quando para segurança da fazenda nacio
nal allribuio-se aos co1Jectores geraes re
qnerer ás justiças terriloriíles. - Vid. Col
lutares. Reg. 8 Fevereiro 18.32, art. /t, S 3.
Depois da L. 9 D.ezembro i8.30 p s~questro

é o unico meio par~ procede,r-se áçerca dos
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bens pos~(Jicios por corporações de mão
morta. Av. 2;~ Junho 183~. Seqllestt·o se
fará nos ~eneros e m'lrc"dnrias de mono
polio exclusivo em Portugal e no Rl'asil
exceptuados da liherdade de commercio.
Trat, 19 Maio 1836, art. 13. Sequestro
CIO bens de delinquentes cm caso algum e
pllrCJue haverá In~ar. A.\'. 1.32. 15 Janeiro
1839. Dos despacho pelos quaes se não
mande proceder a seqnesll'o no caso da
Ord. L, lJ., lit. 96, l H, dá-se aggravo.
Decr. Reg. 14.3, 15 Março 18lt2. art. 1.5,
S 7. Sequestro se mandou [,17.1'1' nos bens
de rebeldes ausenle em S. Paulo /~ Minas.
- Vid. RebeUiãa. Av. 23 .J unho 184.~ ele.
!senl/)s Je :;equeslros devem ser os objeclos
dados em penuor ao Banco Comm ... rcial do
Rio de Janeiro. Decr. Esl. 1.87, 23 Junho
18.42, <ll'l. 57. Quanto aos onlros bancos.
- Vid. Bancos e seus n;spcctivas eslatnlas. So
bre direito a porcenlagem de dinheiro reco·
lhido ás lhesourarias' por prestuções conce
dida depois de penhoras ou SeL]Ue 'tro.
Vid. Execucãa. Ord. 155, 13 Oulul>ro 18á7\
~ mais Ord·. 169, 9 Dezembro 1847. Decla
rou-se que os tiequeslros das prorriedarles
portuguezéls pelo Decl'. 11 Dezembro 1822
nada tem com as dividas do art. 31 L.24
Outubro 1832. Av. 16 Março 1848 {G(IZ.On:
6ll, v, 3). Sequestro conlra thesllllreiros.
recebedores, collectores, almoxarife, con
tractadores du rendeiros remissos 011 omissos
quando lerá lugar. Decr. 657. 6 Dezembro
1.8~t}.art 7. Sequestro em geoero' lran. por
tados poderáõ e quando requerer o coo
ductores e com missa rios de transpor'le para
seu pa~amenlo. Cod. COID. <lrt. 116. Ten
do-s feito sequestro em fazendas é 'abri
gado () capitão do oa\>io n pedir deposi-
lo judicial por conta de quem perten
cer. Cod. cil. art. 583. Não tem lilgar
l!flSpp.zas com o juiz P. a~entes de justiça por
uccasião de élvaliacões e arremalacõe3 de
heos :-.e-qnestrados . para indemrrisa'çfto da
fazenda nacional. Ord. 89', 30'.J ulho 1850.
Mandou-lIc pa~ar íI escri\'ão sen'indo de
collectol' a, despe'L::t COlO e»ecn<;ão de preaa
toria para eql!le tro' de beng de finado pa
gador de mapiohll e como. Ord. t) SetelO
bto 1850 íDim·.8495). $ellll3stroseimandou
er por q,tJe motil\'o sub,.'s'lir em bena de ex- -
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lbesoureiro alcanç3do e sem liadorés. Av.
H Outubro 1.850 (Diar. 8:>27). Seq!lestro
e incorporaçi'lo nos proprios nacionaes. de
terras anli~ameuledos Indius.- Vid. Pro
prios. Av. 172, 21 Outubro 1850, elo. Ao
deflosilo publico d~vem er levadLJs os bens
qne lenhão de ser depositados pr'l' e[, ito
de serfuestro ou outros molivos. At. 16 No
vembro 1850. Ao lhesouro incumbe de
terminal' o sequeslro dos responsavci' que
não apresentarem contas DOS prazos nova
mente concedidos, Decr. 736,20 Novem
bro f 850, al'l. 2, S4.: Decr. 2548, 10 Março
1850 art. :2 S ,&. (idem ás lbpsourarias. Decr.
870. 2:! No\embro 1851, art. 1, S4. Decr.
25.48 cil. art. 7: § 3), e mandar levanlar
sequestro aos lhesoul'eil'Os, recebedores,
pagadores, almoxat;ife e quaesquPl' respon
saveis que julgar desoner"dos. Dpcr. e art.
cil. § 6. (Idem ás lhesoUl'arills. Dpcr. 870
cit. S5. Oata do CIHneço do processo pOI' ci tn
ções. sequestros etc. deve Sl'r comprt'heodida
nas relações organi~ados dos devedores que
os procul'adol'es fiscap.s remclterlÍõ ás Ihe
sourarias. Ord. 2 U>, 28 Noveml>ro 1850. Pelo
sequestro começará e comoo proce- ocontra
tbesoureiro , almoxarifes, recebedores, coI·
lectores, contractarlores, e rendeiros. Insts.
31 Janeiro 185t.art.4.. 10 a H (Dia1".863!)).
Seqnestro em bens de orpbãos decretaráõ e
quando os juize de dir ilc> em correição.
Decr. Reg. 834, 2 Outubro 1851, art. 32.
S6: e no ben de capellas indevidamente
alhcados, Decr. Rl~~. cil., art.llh. S3,11; e
nol" morgados e capelJas in liltlida:. depois
da L. 7 Outubro 1855. O,-,cr. l~e~. cito § 5;
'1 nos bens de defunlo e ausenle:.. Decr.
Re~. cit. art. 4.8, S2. Sequeslro f~ito aos
devedores á fazenda nacional interrompe a
presclipção de 40 :;nlOOS. Decr. 857, 12 No
vembro 1851, art. 11. S 1. Devt:U.)r á fa
zenda p>ublica. por (~sta rem eus hens seques
tl"ados, não p'Ótle ~er sulto pelas auloridade'&
judiciariar; por meio de habeas corplls. Ord.
~~(}1, 29 Dezembro 1851. Seque:-tro por
parle àa fazenda P.tn t'spolill de fallecido
de9'edor a ella oilo ..e nullifica peta arreca
dação para serem o~ uens entregues aos
herdeiros. A . 27 A~oslo 1852 (Diar. 9086).
DeclarCltl-ite menos aceFtado e pOr'qOe' com
prélieade-r o~· Etriue!Jtro C(}O tl"a- degedo-ro.• da.

\ l ~ •
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fllZp.nda Tlilcion<ll pllr letras' e cripluração
c(lmmer'ci,d.-Vid. Orá. 1lt4. Ú Mélio t~ó:\.

Sobre scquesll o em capl'lIas pejos juizes de
direil(l elll correiçiio. --ViJ. Av. 25 Novem
bro 18fl3 (D iUl'. 3:~5). Seqneslros elc. podt:m
er lr:tlõld"s duranto as fér'ias e não Stl 5ns

pAndem pf'la na !>llpl'rveniencia.Decr. 1.285
30 Novembro 1853, Hl't. 3, § h. Subre se
que lro. a que S' procedêra em predio na
cional e seu Illu~u( re:l pOl' parte da lhe
slluraria provincial pard iodemnisaçüo das
de pf'za~ Cllm ,:alçalUfmlo dI:: rua em frenle
de prédio nacional. Av. 88, 1 Ab"il 185!l.
Aullll'idtl<Jes civis sãu cOlllpl'lentes THlra
procederem a todas as dilig'~llci,H nec\!ssa- I

rias para se~llrança ou excussão de b,'ns
como ppnlior... s, sequestros, ele. Av. 173,
7 Outubro 185.&. Quando serviráó como
depositarios •• quelles que p<lra cada execu
ção lc. sell"e~lro elc. o jlliz houver de no
mear.-Vill.Âv.1 85,1.9 Outubro 18ó '..Sobre
providencia du avocar-se para O respeclivo
juiz sequeslro de bens perlencenles ,1 uma
capclla,- Vicio .flv. 13°, 12 .Janeiro 1855.
Da~ senlenças sobre juslillcaçào para se
que,lro etc. quanlo levaráõ de emolumen
tos os jllizes municipaes e do civeJ,e da sobre
snh~i5len<.:ia00 não c/elle Decr. Regim. 1569,
3 Março 1855, art. 8: das petições para eJle
quanlo o' advogados, arl. 63: e qllaes os es
crivàes de primeira ioslancia no civel pelos
mand'luo de súrlueslro. 3rt. 97: e dos autos
d >lIes, ad. 105: c quanto dos lraslados que
dellt,s lirarem, ar1.113: e quaes dos aulos os
olliciap: dI' jusliça al't. 16lt (explicado por Av.
177,1.0 ,JullJo 18ó5). A. exlracção dos lrasla
do das cartCl' precalorias elc. só deve ler
lug:ll' nos casos legaes, ou quandu se tenha
verificadu ~t·ll'w~lro.I)\!nhora.elc. Ord. 136,
:23 Mai'l J 855. Os bens seque 'lrados a qual
quel' ca-a fallida conLinuão em poder d03

clep(} il.. r;os e administradores. Ord. 183,
1ft Julho 1855. Mandou-'e e porque levan
tai' um seqneslro m bens de massa fallid'l
}lard pur parle d f"zenda proeedel'-Je pelo
que uI'a (lI lidariamenle I'e 'ponsavel á fa
zendo publica. Ord. 223, 1.3A,rosl01855,Ae
cordou-se nno serem sllbjeitos a sequestre;> ele.

m ca'o de guerra ú bens dos subJilos hra
~ilcirus e par, guayos. Trat. 8 Abril 1850,
..rl. 17. em Df'er. 1782, 1lt J ulbl,) 18~G. CoI-, ,

ledores só' pllrh~m e quando promot'er
cumprimento de prec<ünrias, .não estando
de resto 1l1l10risadll por lei. para rf'qul're.
reli) róra de,tes casos II seqne. lro a bem da
fazenda e porgne. Av. H2. 1lJ Abril 1857.
Sobrtl predios edificados em t'~rrenlls arre
malndos como bens ,eqIlPstrat!os aos JllslIi.
ta~ na côrle. Ol'd. 2;H, 1.0 ,Julho 1857.
Lançus a prazos se mandou aumitlir ,ohre
bens sequpstradus a devedor fiscal. a que
não bavinn aplHlr,~cjdu ]jciL.mle,:. Av. 13
Ahril 18.')9 (Jorn. SlIppl. 132). Sequl'sll'O
cauteloso irregular'menle dt1crelat!0 elll bens
de berança por causas de simples c1t>clara
ções "eruaes feitas dept.j.; da mOl'le do les
lado!' mandou-se sllspender. - Vid. O"ti.
257, 27 Setembro 1859. LeviJolamcnlo de
seqne.,lr'o ordenará o lhesllur'o. e lJuandu,
e como, aos re,ponsaveis. Decr. 25lt8 cito
al't. 25, § 3. n. 1.

SERMÃO cflnlra sy,:tema constiturinnnl. - Vid.
Port. 1., Dezembro 182:~ (Coll. NI/b.). Por
occasião de eleição. - Vid. ELeições. Inslr.
26 Março 182lJ, cap. la. § 8. L. 387, 19
A~o~to 18.46, art. 72, 84. Av. 97,22 Agosto
18!18 ele.

SERENATA deu S, M. o Imppraoor D. Pedro I á
sua AIIgusl3 Falha a Rainha de Ptlrlul!al.
Vid. 0R'. Circo 31. Março 1831 (Cult. Nab.).

SEROES no arsenal de marinha da côrte podem
tel' lll~al' em casos urgenles. Av. 1 Junho
1852 (Dim" 9028).

SERRA do Caraça.-Vid. Amortisllção. C. Re~.

31 Janeiro 18'20 ele. Cm·lIça. Calç<lda da
serra dtl Itagn;.hv na côrte. - Vid. Obras.
Av. 2°. 30Jt;nho "1828.

SERRARIA de madeirlls.-Vid. Mlldeiras. Av. õ
Junho 1820 ele.

SERRALHEIROS dos navios de guerra tem, a sen
cargo o lrem declarado na ta bella respec
tiva e por elle s1\o responsaveis. Decr., Tab.
10 Junho 1828. Revogtlu-se pnslura d r côrte
sohre arruamento ddles. Res. 2õ6, 30
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Novp.mbro 18~1. Promnç;1O cip, sna emi~r'a

çiin &(1 p. lrao:~p.irrl. - Vi,!. COIWtlI!S. Decr.
nl~~. 520, 11 .ruuho 18á7, art. 227. Serra
Iheir'os da armada que uniforme usaráõ.
Decr. PI. l82~), [, Oulubro 1.856.

SERT01':S de e"p!oraçrto de minas: ouro em lerre
nos de sel'lões limitrophes da~ províncias de
Pernambuco c Parahvba, aulorisou-se. Decr.
COlld. 2ú!JIJ, 27 JU'ulO 1859 pr.: 1"; da
provincia de Goyaz: para protecção de
sells habitantes contra as incursões dos
selvagells se crearfto companhias de pe
desl.res. L. 10/,2. 1!l Selemoro 1859. art. 7,
§ 5.

SERVICOS,

Setembro 1827, flrt. 6. Do lugar de e5criviio
da mesa ~ranrle oe alfandega. - Vid. Al
fallc!rgll.f. Provo ,&8, Ú Jilfleiro i8~8. De
lerminou-s6 a fórma da uhstiluicãn ou
provimento dos omeio' c emprp~()s de jus
liça nos casos de impedimf\Olo ternporario
Oll imrossibilid:tde ab.·olnla dos !;prv~nlua

T'ios \it.alicios. Decr. 129h. 16 Dezembro
1853. Ca,sárão-s~ deccr!!tos que hUl'ião (eito
mercês de serventia vitalícia de officios do
jusliça por se não ler procedido le;!fllmenLe
e como. Decr. 28 Fevereiro 1859 (.Torn. 75).
~lt'rcê àe servenLij\ vitalicia cl(l (lITicio oe
jllsLiça ainda passado prazo subsi"Lc até re
soluçiio do guverno. Av. 320. ~5 Outuhro
1859.

SERVAS dlls pobres ou irmãas de caridade de
Lisboa.-Vid. ll·mãas.

SERVE~TES «fi hospitaes militare~: - Vid. lIos
pilaes. Ol· ...!. 23 .Junho 1310. Servenles de
artilhnria a bordo de navios da arm:-H1a com')
serflo eXllminad,ls. - Vicio Av. Inst. 1io,
IS-, 15 Janeiro 1855, arl. 2. § 1. Servenles
se m,lfilloll considerar os exlinclos correios
das thesourarias de fazenda. Urdo 51, 26
Março 18M).

SERVENTU : servenluario de officios. - Vid.
0lficio,~, Empl·tr;o.dos. L.ll Outuhro 182?,elc.
Av. 13 Fevt'reiro 182tLUos lugares delnten
denle e fiscal dos di'1I1111nles. - Vicl. Dia
mantes. Decr.1.°,27 Março 1810: De escrivão
da provedoria dll ausentes, p.apella. e resi
duos. - Viii. P"ovedol' elc. Res. 17 Agoslo
1.812. ))e offieio de sellador e IUpirinhn elo
mal', de alfandega. - Viel. Al{r,ndl'gas. Iles.
~8 Agnslo 18'12. De officio de 2' tabel\ião e
oulros concedido por ouvidor de ·comarca.
- ViL!. Nocos elc. Provo 10 Dt'zembro lS1.2,

Sobre i~ençüo pedida de novos direitos d6
st'rvenlia de offieios. - Vicl. Novos elc. Rl'"
18JunlHl 1813 elc. Sobre consentir-se qllt'

:lervissero servenlullrios com provimenlos
não le~aes e sem pa~amp.nlo de oovos di
reilos.-Vid. NOL·o.f elc. Provo 1&, 2tSJaneiro
1818. Dos officios exlinctos de escrivã" e
meil'inhas da intendencia do ouro da côrte
e Bahill. - Vicl. lntende.ltcia do o"ro. L. 15

SERVIÇOS: sua relDllner:lção: - Vid. R('munrro.
çã", Olfici"es. Como se reífllereril. - Vid.
Alv. 2::; .JlInhn 180l:l, Lit. 7. Dpcr. 1°, 23
Mai'ço 1809, Ser'/iço militar nfio farião
cond,lctllrps de rnala .-Vid. Correio. Av. 31
Janeiro 1809. Sohre empo:s~mp.nlo pedido
Of) offici" de corrpclor da fazenda dividido
e que fôra concedido ("m remnneração de
s~rviç(ls. - Vi". Cunselho de fazenda. nes.
2ô Maio 1 '09. Os documenlos ;mnexos a
petições de remuopração seriio sf'lléldos.
Vio. Sello. Alv. 1.7 .rnnho 1809. S 3. -
Serviçfl reciproco de embarcações de gllerr:l
porlllglle7.as e inglt'zas como seria rI' lribui
do aCI·ordon-'e. Trat. 1.0, 19 Fevereiro ttlt.O,
arl.. 7. S -rviço militar de mar e lerra accor
dou-se fussem is~ntos oe fazer os sauditas
inglezes. Trat. 2° 19 Fl'verêirn 1 10, arl. 7.
Sel'Viços de oppositol'p.s a cadeirllS ele c'llhe.
dral devem ser clllllmemorados nas pro
pnstas. - Vid. lJeneficios. Provo 2& Março
i 810 etc. Oe paglldores e qlli'rl~is-meslres

de corpus do exp.rcil.o p.xceclendo dez armos
d<lvão direilo á, honras e solrlo de capilãr).
Decr. 8 ,\ ~Ilsto t 810 (Coll. IJelg.). Serviçol
feitos na restau,'açf\o do reino de Portugal
do poder do ~ov~rno fraocez forão man
dados altender nos lribunaes, preferlnd()
<IS quI" os tive.sem fp.ito. Av. t5 S 'lembro
1810 (F. Th. llt'pel·t. Set'Viços 23:». Ser
viçlJ militar 18 Ouluhro 1~tO (apenas cito
no Rl'pert. Clwh.. Mal. Sel'vl:çO militar).
Subre modo de requerer remuneração da
ierviços militÓl>rcs. Av, 22 Agoslo 1.8U '(ape-

86'"
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TIas cito no Rppert. cito verbo SI'1'viço XVIII).
Serviços militares no AbaeLé e das minas
de Galt'na t-'In Minas Gcraes.- Vid. Fab1·icn.
Av. 23 Ilvembro 1811. Todos lem direilo
á recompf'nsa dus us erviços quer pelo
modo ordinario de <tccesso na carreira,
quer pelo eXlrllO\ diD:Jrio de recompensas
honorificas e lucralivas. - Vici. AI>. 3 Marco
1.812. Con~l. arl. 1í9, S 28. Pela resla~
ração da cidade do Pllrlo livel'flo dislincção
e qual. C. Rel;.:13 Maio 1813 (Cott. DeLg.).
As pensões dos officiaes da aJ'maua erflo
pagas pel<t rf'pürliçno da marinba. l\Y. 1ft
Fcvert>il'lI 1815 (liepert. CcOlh. JlJal. Ser·
viço"" lV).-Vid. Pen.lões. L. 2á Onlubro
1832, arl. 71. Milicianos: recusou·se-ll1cs e
porque rcmuocrnção pedidn.-Vid. ,1JiLiciIlS.
Av. 19 .Jllol1o:1 15. Serviços e oulrus quali·
dades e qU<les forão e como altendidas eml
provimenlo de Jugo res do arsenal do exercito.
Vid. A1'sl'naL dilo. Hes. ô Junho 1818. Res.
lO Julbo :1819. Mercês regias a empre~a·

dos não são para inuLilisar o serviço publi
co. C. RCí!' 24 M,\rço :1 19 (Coil. Nab.).
Set'Viço de proceder a tombo da real fa
zenda de Sanla Cru2. como procurador fiscal
mandou-se repu lar como de lugar de lelras
com procedimento de 1obanco.-Vid. Decr.
17 Fevereiro 1.821 (CoU. cit.). Serviços a
fa"or da causa do Eslado Cisplalino como
foriio recompensados. Decr. ~O .Julho 1822
(CoU. Nab.). Serviços juslificados pel'ante
os governadores remeUião-se aos respecti
vo lribunaes para evilar-se que a partes
as pod ssem viciar c l'ulsif\car. Hes. 9 St:
lambl'o 1822 (CoU. Nab.). Jusliftcações de
serviço seus documenlos são proprios
das parl s que para prova deHes as reque
rem. ma rlÜO devem ser-lhes entregues e
porq ue. Re. 30 etembro 1822 (CoU.
Nab.). Tempo de serviço militar civil ou
cienlifico para obler condecoração da or

dem do Cruzeiro, salva que excepção etc.-
ido Ordcns. Decr. 1 Dezembro 1822., S 6,

7. Serviços de cadetes officiaes de artilh,lria,
eD 'nheil'os inferiores, de milicias, e 1n li
nba.- ido Antiacúdade de ditos. Antigui
dade de serviçu para diversos el1'eilos.-

ido Anliauidad6. Tempo de serviço para
ohtl'l' medalha de campanha. - Vid. Me
.talha. Porlo 24 Março 1823. er~iço em

SER'V'lCOo

expediçno d~ eonqnisla dos Campos de
Guarapuava COU10 cil'ur;.:iilo-mór sem venci
mento julgou-se não serem rf'IDIIOt'raveis
como ~e peJia e porqllP_ Res. 3', :10 Agoslo
1823 (Coll. Nab.). Pe.llsõe" conredidas em
renJllneraçno de serviços di\'ersos. - Vid'
Pensão. Res. 23 AgMlo 18:t3. Decr. 9 Ja
neiro 182,.. Sobre d.matilos ele. que de
vem pagar agraciados por sprviçns decre
tados, visla <l Res. 17 A;.:oslo 18t2 e 27
Janeir017:25.- Vid.Dona/iros. Rt's.7 Ou
tubro '1.823. Serviços dos procuradorf's oe
prnvincill Dcno I'e~ihlrados na lIlemori.. na
palria agradecida. C. L. 20 Olllubro 1823
arl. 2. Serviço eO'eclivo do ma,.:islr,l(lo
slmdo perig;oso podia o prpsidellle da pro
vincia e como suspPlldfr.- Vid. Pre.~iclt'lIl(·s.

C. L. 20 Oulubro 1823, 3rt. 3.&. Serviços
á palria silo titulo de preferencia para ser
senat!or.- Vid. ELlição. Consl., art. !J5,
§ 3: Insl.26 Março 182lt, cap. 5. S 5,
n. 3. L. 387,19 Agosto 18!Jti, art. 82, S3.
Ao poder executivo compele conceder ti
lulos, honras, ordens e di~lincções em re
compensa de serviço ao Estado e como.
Consl. .arl. 102, S 11. Serviço mililar é
obrigalorio aos ciuadãos bra,iJeiros e para
que fim. Cunst.,arl. 1.45. São J!;arantidas
recom pensas conferidas. peJos serviços fei
tos ao Estado, civis ou militares. Consl.
art. 179, § 28. Com as petições de remu
neraçilO se devia apresentilr docul'nenlo
mostl'ando ser cidadão brasileiro e haver
jUl'ado a conslituição. Pod. 25 Maio 1.824
(Repel t. Clm!!. illat. Serviço XXI). Como
seriàu remuneradlls serviços presladus á
causa da indepeodencia por officiill de fa
zenda sem dell'Ímento do serviço nilcional.
- Vid. Hps. 1.-, 19 Abril 1825 (CoU. Nub.).
Represenlações para receberem-se honras e
mercês pordislinclivo de bons serviços como
serão dirig-idlls 110 tbrono. -Vid. R''P1'csenla
ções. Porl. 27 Abril1825,elc. Meio soldo como
moo tc-pio por serviços na fabrica de pol
vora.- ido Meio soLao. Res. 4a ,26 Maio
1825. Serventuario provisionado tempura
riamenle declarou-se apezar de serviços q:le
allegou não podeI' tel' outro serventuario
provisionado para seus impedimentos.
Vid. Registro. Res. ia, 22 Junho 1825. Re
muneração dé seniços .pedida 6 como em
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sobsliJ.nl-çãl) de emprpgo de a]f rrdE'ga. 
Vid. A lfundegas. Res. 2", 6 A~ostfl 18'25. Em
atlençf10 li relevancia de serv iço~ foi resliluida
:I IIfficial da armada quota de embarcação
aprezada que por sentença fôra lldjudicada
á fazenna publica. Res. 1a , 15 Setembro
1825 (CoU. Nab.). Serviços de officiaes ele
milicias como se remunerarão. - Vid. Mi
lícias. Res. 6", 15 Setembro 1825. Ordens.
Res. 6", 13 Abril 1826. Remuoeracão de
serviços na fiscalisação rio ouro . ......:.. Vid.
Ordens. Res. 2", 8 Abril 1826. Teocas em
remuneração de serviços. Vicl. Res. '5", 13
Abril 1626. Res. 7a ,13 Abril 1821i. Res. 3 Ju
nho 1826. Res. 1J', 16 Agosto t 826. De todo o
Iicrviço militar obrigatorio são isentos os sub
ditos francezes. TraI. 6 J nnho 18~6, llrt. 6.
Pensão em remuneração de serviço a patrão
mór oe .1rsflnal.-Vid. ArsetlUl de m'lrinha.
Res. 3',1 Julho 182ô.Supervivenciel de pensão
delljuda decusla em remuneração de serviços
ne~ou-se e porque. - Vid. Pensões. Res. 4",
18 Julho 1826. Sobre reintegração de conta·
dor de junla de fazenda que pedia aposen
tadoria em rlltenção a serviços p restados.
Vid. Juntas dilas. Res. ia, 16 Agosto 1826.
Sobre pen,ãu pr.dida por capit~o-mór de
ordenançH~ em remuneração de serviços á
vista da Consto til. 5. Crlp. 2, § H, arL 179,
§ 8.-Vid. Res. 5",16 Agosto 1826 (CoU.
Nab.). Sobre petição de lugar de alfandega
em remuneração desen·iço5. - Vid. Alfan
degas. Res. 7&.16 Agosto 1826. Remunera
ção de serviços pedida com commenda,tença
etc.-ViJ. Ordens. Res. 2a , 7 Outubro 1826.
Confirmação de dn<1ção de serviços remu
neraveis. - Vid. Oflicio. Res. 1", 14 Outu
bro 1826. ReLDuneracão de servicos de ci
rurgião de hospitai militar p~dida com
gratificação pecuniaria. - Vid. Hospitaes.
Res.2", ilt Outubro 1.826. Tenças em remu
neraçãll de serviços conforme o Ass. 28
Ma rço 17ÇJ2 não devem conceder-se além do
posto de brigadeiro effectivo ou graduado.
Res. 2a, 3a, 29 Janeiro 1827 (CoU. Nab.).
Graca remuneratoria de servicos com con
tliÇã~ de pensão annual não 'póde ser ti
rada sem compensação e porque. Res. 2a ,

3 Março 1827 (CoU. cit.). Tença de remu
neração de servrços militares como se regu
lou a um coronel de linha. Res. 24 Março
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182i (Cotl.cit.). Oflicios óu empregos dados
em remunt'ração de serviços declarou.se
serem indemnlsaveis e como por occilsião
,Ia seprJrl1ção do Br;lsil rlp. Purlugal. - Vid.
ln&t. 31 Março 1827. §16; ann. Inst. 3 Se
tembro 1827 (CoU, Nab). Tença em remu
neração de serviços conforme o regimento
d;ls mercês e Decr. 13 Agosto 1706 e Ass.
28 Marco 1792 renunciadas a dona ta rias com
re"erva' de direito a honorifico. Res. 7a , 6
ALril 182, (CDU. cil.). pp.nsflo em remune.
ração de serviços a empregado de thasouro
ne~oll-se.-Vid. Pensão. Res. 1.''',13 Junho
1827. Em remuneracão de servicos de um de
semba rgadnr conceejen-se a seu~ filhos e por.
que o lDe~mo ordenad'l. Provo 20 JunQo 1.827
(CoU. Nab.). Pensão sem ~obreviveDcia em
remunerrlção de serviços concedeu·se a filhas
de chefe de esquadra.- Vid. Pensão. Res.
2a,8 Julho 1827. Pensão a viuva de desem
bar~adorem remuneração de serviços de ma
gistraturét concedeu-se e porque.Res.U Ju.
lho 1827 (Coil. Nab.). Serviços maiores em
extensão e intenção determinarão melhora
mento de aposentadoria concedida a es
crivão deputado de junta de fazenda. Res.
lJ", 30 Julho 1827 (CDU. cit.). Reclamação
de propriedade de oflicio de sellador de al
fandega conferido pOl' serviços relevantes
deferio-se e como. Res. 8 Agosto 1827
(CoU. ti t.). Serviço mili tal' forçado terrestre
ou maritimo accordou-se não prestassem os

\nbditos brasileiros e inglezes. TraI. 17
Agosto 1827, art. 5; relativamente aos sub
ditos anseaticos. Trat. 17 Novembro 1827,
art.11: dinamarquezes,26 Abl'il1828,art.8;
norte-ame.ricanos, 12 Dc:zembro 1828. art.7.
Teoça concedeu-se e como repartidamente
a mulheres e filhas de brigndeiro. Res. 3a,

{2 Setembro 1827 (CoU. Nab.). Serviços
militares quando dão direito ao meio soldo
ás viuvas e filhas de officiaes.- Vid. Meio
soldo. L. 6 Novembro 1827. RemuDeração
de serviços pedida com oflicio de justiça ou
fazenda remetteu-se e porque á assembléa
geral. Res. 1a , 9 Novembro 1827 (CoU.Nab).
Tença em remuDeração de serviços conce
deu-se a coronel aggreoado de cavallaria de
miücias.-Vid. Milicias. Res. t R , 2a , 9 No
lembro 1827. Serviços prestados pelos
membros da junta da caixa da amortisação
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deçe á o governo ter mllilo em cnnh!lnpla
çã', corno I'dL:\' olf:s.- Vid. Cai,];u dita. L.
15 Ntlv<llllbro 1827. art. &4. P.~nsHo em re·
tnuneraçno rle sl'rViç'ls de e~crivão de mesa
~rnndc de alf ndega declaroll·se ille~aJ.

- Vld. A Ifmdegas. RC's. 1. FCH'rciro t 828,
ô", 15 Janeiro 1K30 E.m remnneraçflo de
~crl'icos conceuf'u-se á viuva de escrivão de
jllnl~ dl\ f.lzenda JnC'larle do ordenado.
Vid. JI/nta dita. fie .. 2", 2 MJio 1828. Apo·
s~'ntnd(ll'ia a escrivão de jllllta de fazenda
em allenção a lon~(\~ e bons serviçns.-Vid.
Junta dila. ne~. h", 2 M&io 1828. llemune
1':1<,';10 de sel'viços lH'dida com comll1 'nda
cip elltlsto. - Viu. O,.tlen,~. nes. 2",22,30
lain 1828. Heinll'_raçiio indeferio.. e e por

qut', cm nfficio dl\ 11Ieirin!lo de alfandega
lIuliull em l'eIllUIH'ruçfto de serviçl)s.-Vid.
Alfimdl'gas. Res. 1·, 3 Julho 1 '28. Pensões
c"nct'didas em rt'll1Ullf:raçà(, de serviços cnn
f"rme a fies. 5 M,lrro 1759 accrc cem de uus
para ouLros conlel~plad05 nas mercês. Res.
3", 11 Julho 182B~Coll. f\Tab.). Tença em
l'emulleraçüo concedida a coronel mandou
se dal' do po lo de urilJ:adeiro em que se
acha.·a o ap,r:lcilldo, vorificando-se em suas
filhas. Re~. lt", ii Julho 1828 (CúU. cit.).
Seniço mililar por que lemp!) fui eslauele
cido âs praça do hah,liJão de c:.lçaJores de
1" 'il !Ia n. 11.- Vid. RecT·utamellto. Decr.
1° 14 Juluo 1818, (r.: para o~ mais cor
po~ de lin!lól.- Vicl. Vel'b. cit. Decr. 2°, H
Julho 11128 elc. nemuneração de seniços
C(.mlH' I'lific3f;ão da pnlpr iednue de officio
Je Ih ~o ureiru eliJ intendencia da cowar 'a
MI filho de p lieionario.-Vid.OlJicios. Res.
20 A 'l1st/l 18:2.8, Pen ãn em remunp.rllçno á
'iuI II dtl scril;\(l do fuudicão de ouro.-

ido /lIlPlld1'11CW dI; OU1·O. fi('~: I". 3 Setembro
182 . Nomeaçã;. em aLtençãu a :-erviços
pr!':>t· do., para mprel'l'o va~u 1'111 alfandeh<l
C(I(ll rl."'"rVH a .. Iteriores pro itlPlIcins para
r iII (c~r<lção em II Lros ele que fõra eshulha
do deferio·sp.- Vid. Alf,.mtlf'gos. Res. 2!l.3

etembro 1 28. fiemllneração pecuniaria de
seniço á viuva t' {ilhos de. ('onsclheiro de
e:lado.- ido Pel/são. UI~S. 1",6 Outubro
J 2•. T nça a capitã de mar ... gup.rra para
'criflcnr- e ('m suas Glhas. nes. 2',6 Ou
lubro 1 'l8 (CoU. NClb). Remuneração ue Iier
"iço cte faJll'cido cODsplueiro de e lado em
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irmão sua. - Vid. Pensão. ReI;. 3a ,6 Outubro
f828. Tença em relJ'lUneraçfto de sel'viçllS
de I)ri~adeiro para vp.rific<lr-se em sua !Ilha.
Res. ha

• 6 Outubro 1828 (CoU. Nab.) Tenç~

concorl u-se a hrigad;~iro e corno elll rl~mll

neração de serviços. Res. 1& Oulubro 1828
(CoU. cit.). T~'Dça de lenente-coronel em re
muneração de serviço conced~u-se a capitão
dem3re guerra para verilical'·seemsua mu
Ihel', Res. 2a, 1.70utub,·o 182S (Col!. cit.).
c.onsulta soure lença pedida porlenente-co-.
rO'lel em retnunp.ração de set'Viços mandou
se bnixardO consela da ftl':'~[lda pua pres
tação de fé de ollieio dnnde constassem os bons
serviçu,; pl'wl.udos. Porl. 18 Dezembro 182B
(CoU. cit.). Negou·se a prnfessor de gram
JUlltic. latina jubilação pediJa. por não
poder reunir a(o s .rviço do dilo c<lrgo ou··
lrris estranhos. fie. 1a, 26 Janeiro 1829
(Cul!. Na.b.). Mandou-se e porque obres
tal' no asscutamento de lcncas militares e
OuLras qaaesquer ~m r(~Dllll;eração de ser
viços uno expl'es-ameu'e laxadas eID lei, por
não sê-lo o assenlo 28 M'lrço 1792. Res.
26 Março 1829 (CuU. Nab.). Tença em re
munernção de serviços concedeu-se a sar
genlo-mór de linha, e não a pensão pedida
e porque. Res. ii Julho 1.829 (CoU. cit.).
Declararão-~e não remunel'aveis cerlos ser
viços, accrescendo a razão de serem presta
dos n nação eslrangeira. nes.i-, 31 Oulubro
1.82H (Coll. cit.). Declarou-se niio se pode
lem renunciar{'m 1Jl'~Sf)HS estranhas os ser
viços rernllneravei vislo o Decr. t 3 A~lJsto

1706. Res. 2 Janeiro '1830 (Col/. Nab.).
E clJsaclu foi pretcnção de reilltegração de
empregado, conservado o qlteo subslituia em
aUencão aos sens hons servicos. - Virl. Res.
i", 15' .laneiro 1830 (CoU. cii.).lndeferio'se
cooce '-ào pedida p r Hscl'i'lão de JUDta de
fal.enda apa entado, {:m altenção a lon
gos annl\!' de serviços, de meta.ie de çen
l:Ímeulo para sua mulh~r t~ !ilhas clIm
sobrevivencia. Res. 2·, 15 Janeiro 1.830
(Col/. cit.). Bemellen·sc ao" meios ordioarios
disputa sobre antiguidade de sl<rviço entre
escri\ães de lOesa graneio de alfande~a.

Vid. AlflmdegCls. nes. 3!l, 1.5 Janeiro 1830
(CoU. cit.). Serviço de escrivão dp. JDe:la
grande para vencimento l:omo se contaria.
- Vid. Verbo cit.• Res. 4", t5Janeiro 1830.



; ,

( 683 )

SE'llVIÇOS

"N1'~(lIl-se pnr ilIpf(al ppnsão periida como
tt'nç<1 vilHliciu por viuva de escrilão de mesa
~ralloe apl'Z:lr dos hons SPrviÇfl'; prpstilllos.
-Vicl. Alfl/ntlfgl/J. Res. 6&,15 Janeiru 1830.
É illclIl'iHI pil!1:i1ll1pnto oe (ll'denndo ~em Sf·'r
,içoo-Vid. ReJ. 18 , 38 , 1 Man;o 1830 (Coll.
Nub.). Ne~ouose apo~entadoria de adminis
tr<ldor de aHan!ll'ga pedida em allençào
a annns despniço. - Vid. Âl/andf'glls. Heso
2a , 1 Março 1830. Pensiio concedida como
eqniv1l1enh' Je rendimento de oflicios con
cf'di.la em rem II nerflçilO oe sl'rl'içlls. - Vid.
PellJno. Refi. 14a • 1. Março 1830. Np~ou-se

pllr illegal metade de orden3du pl"dido em
rcmunerHçflO de seI"' iços prpsL.. do'> como
escriviio de almofHrifado e correio e admi
nistrador ot>sle. Res. 28 Ah611830 (rou.
Nub.). Pensão annual Cllm soore\'ivcncia
conCedeu-se comu ind.'mnisal:ão do em
preli-0 pxlinclo (le selladnr de olfandega. 
Vid. Rps. 16 J linho 1830 (Cott. cit.). Nos
casos de lerem habiLos e lenças os brigodei
ros p onlros officiães t:eneraes, corooeis de
infantaria e cavallal'ia e lenentes-coroneis
dellas, majores, c"pilães, tenentes e alferes,
se lhes r1eSC(IIlt,lrá 20$ equivalente á mercê
do habito, 7 .Julho 1830 (appoas cito no
ll.epert. Cttnh Mat. S(lrlliço XIII). Locação
ele serviços. - Vid. Locação. L. 13 Selemhro
1830 etc. Nt'Iwu-seremuneraçào de serviços
com mela de de ordenado de escripturario e
~uarda-li\'fos da junta de extracção diarnan
lina.-Vid. Diamanles. Res.1 a

, 22 Setembro
1830. Do serviço ~e 2& linha forão dispen
sados emprpgados e quaes das camaras
municipaes.- Vid. Camal·as. Decr. 25 No
vembro i829,!l Novembro 18:i0. lndeferio-se
preleução de promoção a oflieial da ordem
da Rosa, e lença de poslo como cavalleiro
da de Chrislo, appzar de reconhpcerem·se
no supplicante serviços e mui distinetos,
mas não de campanha ou guerra. - Vid. Or
dens, Res. 15 Oulubro 1S30. A lhesoureiro
mór do thesuuro em remuneração de rele
vantes e dislinctos serviços concedeu ·se peo
ção por mode á sua Ululber.- Vid. Pensão.
Res. i a ,2h Novembro 1830. Mauodu-se con
servar no exercito os (Iffici~es estrangeiros
mutilados ou ~ravemente fel'idos no serviço
nacional. L. 2{J Novembro 1830, art. iO:
igualmente os da armada. L. 25 Novembro
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1830, art. 4; fi permiltio-se empregarem-se
namnrinha mercanle. vencpndo 56 anligui
dade. os Bra~ileiros tiesneces>arios ao ser
viço da arlllada, arl. ó: e cOllcedpr escusa
ás praças qne livessem concluino StU lempo
de serviçu, arl. 8. Do serviço militar forão
isentas as pes>oas que se occupassem na
typo~raphia nar.ional ou particnl<lres. L. 7
Dezemhro 1830. arl. 4. A pena de perd'!. de
emprego imporla a de Lodos os SArviços
nelle presla'~os. Cod. Crim. art. 59. Ne
gou-se por illl'gal remuneração rle serviços
de escriplurario de junta de f~zpn.ja com
rnelad;. de ordenado.-Vid. Junlu dila.Res.
aa, '23 Março 1.831. Do serviço de 2a linha
forão i~entos os juizes de paz, seus officiaes
escriviies e mais emprl'gadlls das carnaras
lllunicipaes. - 'ido JI1ilicias. Rps. 25 Junho
18;31. Do serviço militar conforme o Decr.
13 Outubro 1~27, serão excluidas as pra
ças que desertarem por lres ,oezes em lemo
pu de paz e POI' isso lues niio é applicavel o
Deer. 9 Abril presenle. - Vid. Desel'torr..s.
Av.1 Juluo 1831 etc.Remuoeração de servi
ços de dcsem hargador f"llccido negou-se á sua
viuva que pedia pensão, e por que motivo;
indicando o modo de pedi-la. Res. 29 Julho
1831 (Coll. Nab.). Os soldadl)s podem es
colher o serviço nas provincins de que ~ão

naturlles. Av. 1 Agosto 183 L Praça que
concluir seu tempo de serviço mandou-se
despedir requerendo-o. L. 30 Agoslo 1831,
art. 4. Mandou-se esperar para occasião op
portuna all~menlo de peno ão em remunera
ção.-Vid. Pensão. Res. 28 ovembro 1!i31.
Serviço nacional cOlDpr'lVado por documen.
tos legaes é legitima causa para abonação
de fallas nas aulas da acaderni ... militar e de
marinha. - Vid. Acadel/Lia,~ ditas. Decr.
Est. 9 Março 1832, art. 45; alomnos quaes
ficarão dispensados do ser' iço publico,
art. 68. Estrangeil'o que em -erviço do Bra
sil houver feito uma ou mllis campanhas
de que favores ~ozará para nalllralisar·se. 
Vid. Cidadão. L. 230uluoro 1832, art.2,
§ h. JustificllÇão de serviços que sello pa
garã.- Vid. Sello. Inst. 1ft Novembro 1833
art. 5. Serviço mililar: os crimes que alte
rarem a ordem, policia e economia delle em
lempo de paz ou guerra; e o excesso ou

oabuso de auloridade °em occasião do dito ser-
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\iço são puramt'Dte militares. Provo 20 Ou
lu bro 1. 3 &, 3, 4. Arrernalaçflo de serviços
de Arric(\no~.-Vid. A.fricanos. Av. Iost. 29
Oulubro 183!1 etc. Em remuneração de ser
viços rf'levanles oncedeu-se {!6Ia-Cruz do
(ruzeiro. - Vid. Ordens. Res. 103, 31 Ou
lubro 1835, ar\. 2. Dos pre id 'nles do lroco
do p~p >1 por nola na côrle declarou-se
serião lid.üs em muiLa consideração, e como
relevHntcs. - Vicl. Banco. Decr. Re~. 4 No
vembro 1835, ;11'1. 51. Serviços relevanles
conlra r beldes no P"râ e S. Pedro do Sul
foi o guverno :luLurisado para rt-'comppnsar
, como no exerci lo e arOlada. Res. 43, iõ
OuLubro 1836. E tambem os ~el'víços rele·
'·anles a bem da ol'clem publica e d;l inlef!:ri
dade do lmperio. Ut's. 23a, 16 A~oslo 1838.
B lambem os serviços ue exlrclJJado valor
em call1paoha Da provincia de S. Pedro.
Decr. 70, 30 Março 11:lá1.. De recrutamento
rara o e'ltercilo forão consi.derados muito
IUlporlanles e remUDeravelS quando tão
di tinctos que de premios se fl.lção di7!nos.
- Vid. Recrutamento. Decr. Inslr. 73, 6
Abril 18H pr. H.eformas de proças de pret
cm remuneraçiio de SE'fvíço como serão
pa~as. - Vid. Praças. Decr. 102. 10 Ou
luuro 18ú1, elc. Ju>t"ficações dA serviços re
mUfleraveis sertlO processadas no juizo dos
r'lil,. da fazenda da côrle.-Vid. Juiz dito.
Ord. 6a,1~J;lOeirot8á2,arl. 2, § 5. Pelições
de remuneração de sprvíços mililcres para
erem de pachadas pelas respecliva ecre-

~arias corno sei ão inslruirlas. - Vid. Secre
taria ditn. losl. 9a , 17 .J(lDPiro 1.8!a1. ar1.3.
Decr. PI. 350, 20 Ahril tH!I!i. lll'l. 22. Ser·
viços da l'al,enda puhlica cfevem os tabel1ifles
e luaill f'mprep,arlos de jusliça satisfazer
~raltlilaJDenle,-Vid. Escri1:ãl'S. Ord. 77.
U Oull:bro 18ú3 etc. Serviço de in pecto!'
das fauricas prnleftidas 'erá (' lL1siderado
1·,.1 vilule e remun rado corno melhor

onvier. j) cr. 337, 3 .Taneiro 'J úá, art. 2.
Relaçõe- d' ma islr'ados com declaração do
tem o de serviço organisará e CO.ffiO a secre
taria d:! jusliça. - Vid. eCl'l'taria dito..
D cl'. PI. Reft. 3.&7, 1.9 bril18M al'l. 3,

3: 'U1pregados della que tempo d ser
v· o n cessilão para aposenladoria. Verbo
.' D cr. cit. arl. 20. erviços ordinarios e
cxtrllordinal'io. e rewuoel'aveis mililares
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como se mencionflrão no tino-mestre Da

secr laria da ~uerTa.-Víd. Secretaria dita.
Decr. PI. 350, 20 Abril 18.&4, :lrt. 7, 8;
empre~ados della quanto tempo dI' serviço
Deces ilão para aposenladoria Verb.e Decr.
cit. art. 38. Petições de remuneração de ser
viços da armada como serão instruidas para
receberem-se na secrelaria ue marinha.
Vid. Secretaria dita. Decr. PI. 351,20 Abril
18M. arl. 2,~; seus empre~ados com que
tempo de sJrviço poder'ão aposentar-se.
Verbo e Decr. -.:it. arl. ~5. Habililações de
serviços para haver I'emuneração Dào pa
gão dizima.-Vid. Chancellm·ia. Ord. 58,
30 Jnlbo 18á/'. Determinou-se que as jun
tas de inspecção de saude decbrern nos
respectivos lermos si ns officiae . e achão
ou não capazes de todo o serviço de paz ou
guerra. -Vid. Inspecção. Av. 8 Abril 18M.
Serviço dos officlaes empre~ados no corpo
de imperiaes marinheiros. - Vid, M arinhei
ros. Decr. Reg. ál1 A, 5 .Juuho 18á5, arl.9:
serviço dos imperiaes marinheiros por que
tempo será. Verbo eDecr.cit. arls. 29, 30,31
e 32: serviços da praça na fortaleza de Vil·
legai~ooll como será feito. Verbo eDecr. cit.,
art. 36. Servicos de indios como se conlrac
tarflo.-Vid. Aldeamentos. 2Av. 2Selembro
18115, etc. Circo da mesma data (Jorn.247).
Exlraordillario mililares quaes se entendem
e como se lançarflo nas informações semes
traes. - Vid. Ântigaidade de cadetes e ofliciaes.
Circo 72, 20 Julllo 18ll.6, ele. Serviço do
trem naval mandou-se fazer pelos in,validos.
-Vid. Invalidas. Av. 3 ovemhro t8!16.
Perda de serviços anleriores á deserção per
doada quando lia logar. Vid. Ántiguidade de
pJ:'aças. PI'OV. 6 Novembro 1846, etc. Av.
156,1.6 Junho 184.9. Av. 11 Fevr'reiro 18!J7
(Gaz. O/f. 139. V. 1). ServíçEls de praças do
corpo fi:tll de Goyaz com se mandou contar
para baixa. - VicIo A.ntiguidade de praças.
Av. 1. Março. 1847, et. Pensão a viuvas
concedeu-se em rem unl"ração de !'erviços
por seu marido preslados Da magistratura e
á independencia do Bra ii. Res. 414 5 Ju
nho 1847. Offieiaes de 1- ela se não podem
ser empregados em commando de pedestres.
-Vid. Officiaesmilitaw. Av.. i8 Julho 1MB,
etc. 24 Setembro 1849. Lieenças de favor
dão direito a CODtar·se tempo de serviço.
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-Vid. Licença. Circo 72, 13 Março 1849,
etc. Tempo de sel'viço no corpo de perma
nentes da côrte não se contou a certo offi
cial e porque. - Vid. A.ntiguidade de olli
ciaes. Orei. dia llIft, 2{J. Mai·) 1849, elc. Ser
\'ico a officiae3 da armada como se mandou
~o'nt~r.-Vid.Armada. Av. 201, 9 Agosto
18M>' Petições p~ra remuneração de ser
viços como serão remeLLidas das provincias
ao governo. Decr. 632, 27 Ap;osto 1869,
art. .&, 5,6, 8. Serviço qUltl prestaráõ os co
lonos militares do Pará. Decr. Rpg. 662,22
Dezembro 184.9, art. 12, 16. - Vid. DecT.
729 infra. heponentc em que caso é obri
gado a conservar prepostos no seu serviço.
Cod. Com. art. 81. Locacão de servicos
mercantil. - Vicl. Locação. Cad, Com. 3·rt.
226, 231: serviços quaes tem privilegio para
serelll pagos no caso de venda voluntaria
de navio. - Vid. Privilegias. Cod. Com.
art. .&70, § 1: como se regulará o salário
do serviço de salvamento de navio e carga.
Vid. Nauf'mgio. Cod. cito nrt. 736; é avaria;
grossa a indemnisação ou resgate de genle
de lripolação mandada ao mar em serviço
do navio e carga, e nessa occasião aprisio
nada ou retida, Cod. cil. art. 7611, § 8; e
tambem toda a recompensa por serviços
extraordinarios para prevenir perda total
ou preza delle. Cod. e art. dI. § 15; servi
ços dos membros do extinctó tribunal da
junta do connnercio como se mandou con
siderar. Cod. cito tit. uno art. 30. Sel'vico
eITectivo dos juizes de dil'eito para mnd~r
de iustancia como se re~ulará. - Vicl. Juiz
(Le direito. Res. 559, 28Junho 1850, <lrt. 1.
Decr. 687, 26JIllho 1850, art. 1,3,6,16
(expl. por Ar. 24. Ahl'il 1851). Serviço de
forti{icaçao como será auxiliadu pelas auto
ridades policiaes ou guarda nacional. Vid.
eil·c. 92, 31 J nlho 1850. Serviço de ollicial
militaI' como pl'ofessol' de lycêo não pÓ de
haver lugar. - Vid. Lycéo. Av. 31 Julho
1850. Tempo qual se não conta para os
20 aooos, passados os guaes cabe aos offi
ciaes do exercito a concessão da Ol'dem de
Aviz. - Vid. Ordens. Decl'. 692, 25 Agoslo
1850, etc. Serviços de Africanos não serão
em caso algum concedidos a particulares.
L.581,1l Setembroi850, art. 6. Tempo de
serviço para promoções no exercito como

IV

será contado. - Vid. Officiaes militares. L.
585, 6 Setembro 1850, ad. 3 a 6, § 1, 2: 7,
S t: 8:1 11. § 2: Decr. Ueg. 772, ~1 Março
1851, art. 3 a 11,13,17,18, 20 - PrlJv.
1.& Outubro 1851: declarada a L. 585,
art. .4 pela Res. 721, 28 S lembro 1853.
Serviços limitados ao exercicio da L. 555
não conlinuarão com o orçaml'nto que se
mandou regesse outro anoo financeil'o. 
Vid. OrçamC1nto. L. 586, 6 Setembro 1.850,
art. 1: livros do Ihesoul'O e the~oural'ias

mandou-se coutinual' libertos e por que
tempo mais, para Jiqnidnção e paf;éllnento do
passivo a té a imporlancia do~ creditos aber
los para os serviços I'espectivos. Ver-b. e L.
ât. art. 15. Servico llJililal" mencos o d
guarda nacional de~ll'o do municipio. não
preslaráõ os est,'angeiros que vierem exer
cer qualquer industria no paiz. nall/ralisa
dos e como depois de dou. annos de resi
dtncia.-Vid. Regis 11'0 de ten'(ls. L.00I,18
Setembro 1.850, art.l/. Av. 290ulubrí> 1855
(Jom. 2.&, 1856). BOlJS serviços prehl:ldos
na guarda nacional como se mandnu alten
der 'na I'eforma da mesma. - Vid. Gllnr
das nacionaes. Lo 60:!, 19 Setelnbro 11:1;')0,
art. 71. Decr. 722, 250utubrIJ 1850,ar1.70.
Reforma com soldo a omcial do corpo po
licial inhabilitado para o serviço paI' feri
menlo em campanha não incumbe á as
sembJéa provincial. - Vir!. Av. 146, 2 Ou
tubro 1 50. Serviços de colonus militares
das provincias de Pernambuco e Ala~õas.

Decr. ReR. 729, 9 Novembro 1850, art. 2,
7,8 a 12, 14. VolosóOlente cOIHultivo leIO
o tribunal do thesolJro sobre o desl' ..IChu de
requf'rimento5 de e'l'lpregaclos d~ fil7.eoda
que pretendel'em remuneraçõo de sel'viç,'s•.
D•.cr. 736,20 Novembro 1850, art. 3, S5.
Serviços dos empregados dos triboo"es
Jo commercio comu se lançar~o elO lilro.
Decr. 738. 25 Novembro 1850. art. 53.
Servico mililal' é o de comlllundo de des·
taca~ento e de arrnazem de nrti~os b.·llic'o~.
Av. 3 Dezembru 1850 (Dia!'. 857l:l). Ser viço
dos capelJães do exercilo como se cool,tra e
para que ftm.-Vid. Decl'. 1l1:g. 7á7, 2!l
Dezembro 1850, art. 1, 3 a 5. Em St'lI spr
viço parlicul:lr é pl'obihido aos COlnmand"ll
les dus presidioh Leopoldina e Santa I ulle1
á margem cio Araguéfya em Goyaz elll-

87
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prrgar prnças das guarnições. - Vir!. P"esi
dios. Decr. Re~. 750,2 .Janeiro 1851, arl.8:
srrviços rias praças dellps. art. 10.59.66.
Tempo de ~ rviço a licrncianos e sl'Dlpllcia
do~ a pena~ ofTiciaes da armada.-Virl. Provo
11 Jllneiro 1851 (Díl/r.8Ii3h). Dr1nlhe dp. tro
pas para serviço de campo 011 guarniç:io io
cmnue ao lljlldal,lp-!!pneral. DePor. lnsl.
762. 22 F vpreil'o 1851. art. 10. S 2: e
tambrl11 nns qllarteis e aC"lllpamenlo:<. S3:
e expedição das ordens e illslruçóps, ele.,
sobre npp;ocios adu,illislrativos perll'll('f'n
tes ao serviço dll eIt::rcito. S9: ao quart~l

mestre p;eneral lonos os rallH.S r1e admi-'
nislraçflO de rt'ceita e dl:'spl'za da fazl'nda
D3cional applir.ada ao serviço dos corpus
militarps. 3l'l. 11. § 5. - Vid. D/lcr. Reg.
1881, 31 Jllneiro 1857., art. 5,6. Servi\o da
repartição do corpo d~ saude dtl pxercilo.
Vid. RI'f{ltlllfll1'ntos. Decr. Rpg. 76:~. 22 Fe
,ereiro 1851. al'I. 1 alI, 12314,17; tempo
de serviço ~Ios cirurp;iões e para lJue e(f"itlls.
art. 19. 20. 23. 26. 29. ~O. Do da armaoa.
rerb. cito e Dw·. Reg.i8?>. 24 Abril 1851.,
art.1 a lc, 13 a 16,21.37. Declarou-se que
a locação de sprviços fei la por extractos regu
la- A pela L. 11 Outubro 1837. que não foi
revogada pelo Cod. Com. Av. 13 M'lio 1851.
Docnmentos de serviços qnando devprão
os officiaes mili tal'es apresenla1'.-Vid. Offi
~iat's dilo. Av. 186. 20 Junho 1851. PeJ)~fJo

concedeu-se afilbas de membro de supremo
tribunal de justiça em remunp.raçãll dos
,mnilos e bons sl'fviços por e\le prpsla
dos. Res. 619. 28 Agosto 1851. Prllças que
:lClluarem sel1tempo de serviço podem mus
tiluir os individuo que s quizerem isen
tar.-Vid. P1"Clças. Circo 237, 3 Outubro
1 51. Do seTl'iço militar obri~atorio accur
dou- e serem isenlos os suhdilos brasilf'iros
e paraguayos. Tral. n. 6,13 Outuuro 1851,
3rt. 6 (Relat. Eslr. 1852 pago 107 v.elOS). E
tambem não admissão a serviço 11(, exercito
e marinha de individuos de nacionalidade
uma de oulra TraI. D. 7 da mt'sma r!ala
arl. 7 (Relat. cil. pago 111 ".). Pagamen tos
de serviços pre tados quando são divida
prescripla. - Vid. Prescl·ipção. Decr. 857,
12 ovembro 1851, art. 3. Tempo de praça
dos fuzileiros navaes mandou·se regular pelo
das do exercito Av. 7 Janeiru 1852 (Diar.
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SSl19). 1.6h6. :H Julho 1852. art. 1, S4,6.
Na J1;uarna nacion"l se não cnnla o lempo de
6ervi,;o no l'xercito. Av. 71. Ir. Mnrço 1852.
Sp.rviço diplomalico ..--Vicl. Decl'. 940. 20
Março 18:12. al'I. /, a 7, 13, 15, :16, 18, 19,
26. 27, ~1 a 50. Na aposp.Dladoria de ad
mini .. lrarlores ~ie correio se não conlon
lempo de serviço de Ul:,~islf'rio porque não
conslava o dia da posse. Av. 29 Maio 1 ~õ2
(Diflr. 9U06). Tpmpo de ~el'viço de officiaes
da armada em Malto-Grosso e Amazonas
COIllO SP. mandou conlar. L. 646 cil. art.3.
L 6á8, 18 A~Il:-tIl1852,arL8. alterado pela
L. 862.30 Julho 18;;6. al'I. .&. L. 863,30
Julho 1856. a1'1. 3; extincla a i\a cl:lsse do cor·
po da annada e supprimida a denominação
da .'la. CIIIDII se Olan dou proceoer COlO os ofli
ciaes daquella sflure leUlpo de serviço para
rel'orma.- Vid. Árt. !l, 6. Serviçosda conli·
nUHçfJlI da estraoa dfl ferro do Recife á A~ua

Prda accordou·~e não ser rei to por escnvIIS,
mas por pessoas livres e com que commis
são. Opcr. Cond. 1030. 7 A~osto 1852. 9a,

10'; I?;raluítalllente fará a companhia o ser
viço de estahelecer o rf'spectivo telegrapho
eleclrico, 12.- A um offici .. l mandoc-secun
lar come' tempo de serviço o Cjue COlO apro
.,eilamenlo f'reqllfmlou a escola militar: e as
praças que passarem para 'JS corpos de per
manentes da côrte servir o tempo que lhes
filltas~p. - Vicl. Ord. dia 131', 26 St'temuro
1852 (Diar. 911 O). Praças rel"l'uladas para
iml't"'fiaes marinheiros passando a servir em
fUZileiros ual'aes e vice-ver.a COll10 contão o
tempo. Av. 5 Uulubro 1852 (Diar.9131).
As pessoas quP. illterillitmente servirem de
pre,curadorps (j-caes que vencimentos per
ceheráõ uo caso de impedimento por serviço
publico. Oro. 2:!9. 5 Uutubro 1852. art. 1.
Serviço dils f'slaçóes uavaes. Oecr. 1061,3
Novembro t 652, pr., arts. 3. 4. 8. 9. Pra
ças do corpo municipal da côrle que pas·
sarem para o exerci lo servem s6 o tempo
que Jhps faltrtr. - Vid. Praças. Av. 23 Ou
tubru 1853. O lhesouro é só O competenle
para liquidar o tempo de serviço dos em
pre~ados de fazenda aos quaes se conta o
de serviço militar. Av. 2'i Janeiro 1853
(Diar. 3&). Voluotario desertor perde lempo
de 6erfiço; conlão-no os doeDles em hos
pital ou presos ou ausentes anles de com-
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pletar o tempo da deserçfio.- Vid. Praças.
DecI'. 1112, 31 Janeiro 1853. art. 3,5. Os
maj ores dos corpos. secretarios, ap;enles. e
quarleis.mestres não devem empregar-se em
:;eniço q ne os prive de exercer suas runcções.
Av. 36. 3 Fevereiro 1S5iL Veterano que se
contraclar para continuar a servir tem as
vantagens de voluntario.-Vid. Praças. Av.
17h, 1. Ap;osto 1853. Declarou-se que o
art. 16 L. 586 comprebencte os titulos. hon
ras e distincções aos officiaes do exercito e
armada em remuneração de serviços mili
tares. L. 719,28 Setembro 1S53. art. 22.
Africanos cujos serviços forão arrematados
por 14 ao nos l1cão emancipados depois de
passados aqllf~lles e como. O.ecr. 1.303. 28
Dez.embro 1.~53. Sobre appllcação de cre
ditos abertos para serviçosftlitos. Av. 26 Ja
neiro 185ú (Diar. 35). Pr'aças cujo tempo
de serviço findou, continuando sem enga
jamentu não perceberão as vantagens res
pectivas. Circo 11h, 3 Junho 185h, explicada
por I\.v. 221, 25 Novembro 185ú. Pt:nsão
concedeu-se a viuva de official da armada
em rp.muneração de serviços prestados. Res.
740, 1 Julho 185ft. Explicou-se como se de
verá contar O tempo de serviçn aos que por
outros assentarem praça, Av. 130, 10 Julho
1854. Penção em remuneração de serviços
de desembargador.-Res. 750, 12 Julho
18M. Serviço no corpo não farão os alum
nos das escolas elemenlares do exercito,
quando. Av. Reg. 156, 17 Agosto 1.85lt.
art. 4. Seniço de reboque nas barras da
provincia de Sergipe. Decr. Cond. 1457,
14 Outubro 18511, ta a ha

, 6a a 11', 13',
15', 168

: isenção do serviçf) da ~uarda na
cional e recrutamento aos emprep;ados nos
seus vapores, 1S.a Regulou-se o tempo de
serviço das praças da marinhagem. - Vid.
Marinheiros. Decr. U65, 1466, 26 Outu
bro 1854, etc., para cuja execução Av.
lnst. 17·, iS', 15 Janeiro 1855. Declarou
Ile como se deverá entender o 8rt. 36
l)ecr. 1067 A sobre o Lempo àe serviço das
praças do batalhão naval. Av. 192, 30 Ou
tubro 1854. Serviço de praticagem da barra
e bahia de S. Marcos no M~ranhão. - Vid.
Ão. 2!3, f9 Dezembro 1854, aris. t 6, ~O ;
serviços.e1traordinarios dos pratico8, art.19.
Tempo ue .eer,iço dos .aprendi&es,mariobei-.

SERVICOS.
ros no Pará como Berá contado. Decr. Re~.

1517, !J Janeiro 1855, art. 1.4: serviço de
qll3rlel, a,l 20. 2ô. Idem na Bélhia. Decr.
15!J3. 27 .Janpiro 1855. Serviços do director
da associacão colunial do Rio-Novo e sua
família co;no reCOmllp.Dsados. Decr. Est.
1566.24 Fevereiro 1855, art. 8: do procu
rador commissario, art. 12. Serviços dos
e~terros na côrte. - Vid. Regulamento de
ditos, e Decr.. 1.567, 2.& Fe~ereÍ1'o 1855.
Praças que fôrem eSCll as do serviço, e live
rem direito a prazos obterão titulos para
reI"Juer0-los. Circo 91., 10 Março 1S55.
Guarda nacional não deve ser chamado a
serviço emquanlo não cumprir a pri~ão que
Jhll tiver sidu imposta. Av. 93, 10 Março
1855. Servicos extraordinarios á humani
dade como s~rão premiados com medalha.
Decr. Inst. 1.5i9, 14 Março 1855. Colonos
remellidos por conta de parLiculares pelos
vapores da eslrada de D. Periro II para servi
ço da lnvoura que passagem nelles pagaráõ.
Contr. 10 Maio 1855, art. 31. ann. Decr.
Est. 1599, 9 dito. Foi o guverno autorisado
para eslabelecer o processo da desapropria
ção para conservacão àe obras e mais ser
viços da estrada 'de ftlrro de D. Pedro II e.
outras, e regras de indemoisação. Res. 816,
iO Julho 1855, para cuja execução Decr.
Reg. 1664. 27 Outubro 1855. Serviços que
compoem os gaslos de educação lem·o Es
tado direito de exigir dos aprendiz.es meno
res que por isso não devem deixar de ler
praç3 no exercito sob titulo de ser filho
uoico de viuva. Av. 188. 17 Jnlho 1855.
Regulou-se o tempo de seniço para pro
moção dos cape\lães do exercito. Res. 824,
18 Julho 1855. Officiaes que marcharem
em serviço que vantagens perceberáõ. Porto
193, 18 Julbo 1655, addit. por Circo 208,
25 dito, enlendida por Av. 409, 31 Oelem
bro dito. Praças do exercito que tendo COQ
c1uido tempo continuarem a servir sem
engajamento devem perceber soldo dobrado.
Circo 19P,21 Julho 1.855: não applicavel
ás companhias de invalidoll•.h. 254, 11
Setembro 1865. Fixárão-Ile os effeitos das
licenças sobre o tempo de serviço contavel
na antiguidade dos officiaes e praçu do exer·
cito. Decr. 1638, 19 Setembro ltl55. Con
forme o Dec'r. ti Outubro f827;o aimplea

t:o •
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facto de ser réo de 3" deserção importa ex
ClllSftO do sl'rviço do ~xercito. Circo 271,
Setembro 1855. Militares que se ncharem
em serviço de dpstacnm nlo, pocJem ser
presos relas :wLOl'id:ldes civis indepen
dente de "equisição e por que. Av. 275,
22 Setembro 1 55. Provo lJ Outubro 1855
(Jorn. 297). Praças excluidas do serviço
do pxercito por sentença romo e onde a
devprao cumprir. Circo 276, 22 Setembro
1855. Sen ico de escala não far~o os ofii
ciaes n;!;f ntt'~ dos corpos do exercito. Decr.
Rq,. 16M>, ô Ootubro 1855, nrl. 17: pr;,ças
de pret f'xduidas do ser' iço rm t:}lIe cir
cumstancias nllo lerão direilo a l'eclamacão
de "juste de contas, arl. 23,2". É provin
cial a d speza com de lacamenlo embora
de linha empl'egildo em serviço policial.
Ord. 305,10 Outubro 1855. Fez-se exten
siva a gralific,lÇão de ,oldo dobrndo do
al'L. !J L. 648, ás praças do exercilo que
tt'ndo c nduido lempo de serviço cooli
Dnarem sem engajllmenLo. Docr. 1658/ 17
OUlubro 1855. Declarou-se que o art. !J90
do Heg. n. 120, não comprebende os mo
tivos de interesse e serviço publico que po·
dem levar a autorid3de a nomear desembar
~arlor para car~o de chefe de policia, A,'. 318,
220ulubro 1855. Mandou-se abonarnlDci
rnen lo fi empregado dnrlln Leinlerslicio de sua
drmis~ão quando illegal a reinlegraçãn,
alvo havenno duplicaLa e porque. Ord. 331,

29 Outubro 11:155. Empl'<>gadlls que findas
a' licl'nças se não apresenlem ao serviço
em quI' pena incorrem. Ord. 346, 9 0

vembro 11:155. Oilieial qne m"rcha em dili·
gencia de sPl'I'iço 'ence forragem para uma
Lp,ta de ha~agl'lD.A" 3á7, 9 Novembro 1855
Officiaes hlll1ol'arios do exprcilo não são
obri~arlos 11 ~ef\'iço al!,um militar; mas si os
pre:Lart'lD e romo tcm dir 'iln á condeco
rllçõo da ordl'lD de Aviz. Res. cm Av. 3li ,
91 ovembro 11:;55. Ahonando-se ,-encimeu
lns adianlados a indi,'iduos que matcharem
elll ~er\iço, d seI tando ou falleccndo elles,
o prejuízo é por CflnliJ da fazenda. Res. em
Av, 349, 9 Novrmbro 1855. A mu~ico de
parLido, que anleriormente fôra de pra
ç:l, ne~ou- e e porque, rerorm:! pedidfl em
reoluo ração de erviços. Av. 9 No
Yembro i855 (Jorn. 311). Serviço não de.
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,'em fazer os m(ljores e capilães presos de
correcção. Av. 368, 2lJ Novembro 1855,
§ 4. Nos conselhos de guerra e junt"s de
justiça miliLar não podem servil' os officiaes
da ~uarda naciooal. Av. 390, 24 Dezcmbro
1.855. Inspecção de saude das praças julga.
das incapllzes do serviço devf'ID ser acom
panhadas dns respectivas fés de officio.
Av. 393, 2) Dezembro 1855. Transporte por
mar por conla da fazenda se da unicamente
a officiaes que viajarem em com missão do
serriço publico e qUélese suas faOlilias. Circo
27·, 14 Janeiro 18b6. Fizerão-se declaracões
a respeito do lempo de serviço das pr~ças
de impel'iaes marinheiros.Av.29° 15 Janeiro
1856. A officiaes e praças do exerci lo matri
culados na escola mililar, e inlJabilitados
em exames se descontará o lempo de ser
viço perdido. Av, 42, 19 Janeiro 1856.
Tempo de serviço para aposenladoria
como contaráõ os empregados da contado
ria geral da marinua e seu archivo. Decr.
Reg. 1739, 26 Março 1856, art. lJi. Em
pregados publicas em sel'viço tem trans
porte graluilo nos vehiculos por carris de
ferro do Rocio á Tijuca na cÔrLe. Decr.
Cond.17!J 2, 29 Marco 1856,911 : fiscalisacão
do serviço da compa~hia. 19· Ind~pendeille
de ordem do governo se póde dar baixa a
praça que offerece subslilu lo que tenha con
cluido seu tempo de serviço, estando no
caso de obLê-la. Av. 145, 15 Abril 1856.
Não se devem abonar ao mesmo individuo
militar duas gratifirnções de igual natureza
ainda que empregado em dous serviços dis
tinelos. Av. 206, 2 Jl1nho 1856. Offieiaes
doenles não oeeessitão licença para traltlr-se
purgue não podem ser chamados a serviço.
Av. 26 .Junho 1856 (J01'Il. 178). Pensão
concedeu-se em remulleração de serviços
por occasião do cholem-l1wl'bus, Hes. 85li,
855, 2 Julho 1856. Serviço mililar obrjga
torio não prestaráõ os subdilos bra~ileiros

e dá Confederação Argentina. Trat. 29
Abril 1856, ad. 8, em Decr. 1,781., 14 Ju
lho dito (idem a respeill) qos Paraguayos.
Tra L. 8 Abril 1856, art. 10, em Decr. 1782,
14 Julho dito); nem em serviço dos Estados
de~ertores, art. 9: officiaes e soldados em
e1fectivo flxercici.o do inimigo Diio serão coo
bertos pelas bandeiras, art. 10, S1. A oro·
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ciaes do exercito flue continuarem (>00 com
missões policiaes ou de f,tzend<\ sem alllori
saçilo do respectivo mioisl.erio desconlar-se
ba o tempo que De ses emprelín passarem;
presidenles de pn,vincia só em circums
tancias extl':lordinarias poderiio emprega
los em serviço extr(lnho á rAparliçfto da
guerra, solicitílndo approvaçi\o. Av. 262,
30 J ulbo 1SÕô. Tempo de serviço volunta·
rio e flll'ÇllOO no exercito determinou-se
para o anilo financeiro. L. 862, 30 Julho
1.856, al't. 2. Niio é applicavel ás aposenla
dOI'ia!> de empregados do minislel'io do
Imperio o § lJ, 3rt. 57, Decr. 736 sobrA a '
contagem do tempo do seT\'içl1. Aç. 266,
8 :\goslo 1856. A isenção de serviço do pxer
cito medianle o pa~3menlo de tiOOS ~Ó

aproveila aos recrutas. Av. 326, 3 Outubro
1856. Sobre intelligencia do S 3, :lrt. 57
Decr. 736, sobre o tempo de serviço que se
deve desconlar aMI empregadlls d·) tht'sonro
e thesourarias e não contar como efi'ectivo
exercicio. Av. 371, 10 Novemhro 1856.
Oflicial reformado estando em serviçl) mi
lilal'não póde negociar. Av. 29 Novl'mbro
1856 (Jorn. 3b6). É contrario á disciplina e
conveniencí" do serviço militar o trallspor
te de passilgeiros e escravos a bord'J dos
navios da <lrmada Sl',m pprmissão da aulo
ridade respectiva.' Av. 18 Dezembro 1856
(Jom. 361). Expediente do serviçl) ordinario
da repar~içãl) do ajudante-general. - Vld.
Decr. Reg. 1.881, 3l Junelro 1857, art. 19:
do ajuàaole-p;enel'al quando será acompa
nhado do 4° seu assislenle. art 23:
da autoridades comrl será distriblli,.lo,
art. 2á: do iljudunte do porteiro, art. 27:
nem um official poderá se I' rlislrabido para
serviço que não seja da natureza do Je sua
al'mn ou corpo especial sem autorisação do
ministro da ~llerra, art. 36. (Av. Imt. 93,
14 Mllrço 1857, art. 21.) Á bem do serviço
deSilude do exercito dec1aron-sequandoJe
veráõ os clruqáões mililarrs ser addidos
aos corpo~. Av. 5 Fevereiro 1857 (Jorn. 65).
Deu-se regulllme.nto ao serviço geral de
saude do exercito. Decr. Re~. 1900. j Ma rçl)
1657, art. 1 a 26, 27,31, 36, 37. 62. 5ií,
65,56, S.1, 2. 5,7: 59, 60,67, fl8, 69, 74
a 76, 79 a 62, 8A a 96, 98, 99, 102. !05 a
107,139, UOa U2, tAS, 156, 158, 168.

fill, fiS, i,9t., 195, 201. 203,208, 221 II

2lJ2, 265,247, 248: regulamento indicativo
d... s mde~lias que isenlão do serviço mili
tal'. arl. !J8, S 2. Declaroll-se como se deve
contar o tempo que os cadetes servirem de
inferiores para promoção. Av. 811.8 Março
1857. Serviço adminislrativo e disciplinar
do exercito ii cal'go dos assistentps do
ajlJdélole-~eneral.- Vid. Av. Inst. 93, 14
Março 1857, art. 5, 12; recrutas incapazes
de serviço, aH. 22. Arrendamento á asso
ciação cenlral de colonisação de proprios
nllci.tJDl1eS s50 necessarins ao sprviço do Es
tado. Decr. Term.1915, 28 Março 1857.
art. lJ: colonos inCD pa7.es do serviço, 3rt. 9,
§ 1: 20, § 1: colonos para serviço domestico,
3rt. 16. Serviço da limp.'za das casas da
cidacle do Rio de J"nf'iro. etc. - Vid. Decr.
Cond. 1929,29 Abril 1857. Decr. 2190,
12Junho 1858. O lempo de serviçl) con
tado em uma reforma ou aposentadoria não
póde de novo ser incluido em oulra. Ord.
177, 13 Maio 1857. A commissão de di
rector da coloni'! das Piml'nleiras é consi
derada servi~o militar e como. Av. 1911, 2
Junho 1857. Nas (\ posentadorias conta-se
o tempo de sen·iço prestado como praça
de prelo Ord. 20:', 12 Junho 11857. Impe
rifll marinheiro dt>pois <:Ie cumprir sentença
de um anno de prisão é remeUirlo para o
serviço do corpo. ~v. 30 .Junho 1857 (Jorn.
SllpPl. 192), Tempo de serviço como se con
tará lIOS officiaes de fazenda ela armada.
Decr. PI. 19ltO. 30 Junho 1857, art. 3, II,
p. 11, 22, 23, 2&. Sen'iço Dlililar: ordens
dos pre6idenles conlrarias aos regulamentos
COIDI1 e quandu cumprirão os commanelan
tes d'al'l11ns. os assistentes e inspectores mili
tares, Av. Circo 235: 13 .Tulho 1857. Re
gularão-se as vantagens e vencimentos dos
officiaes do exercito vi;:jandn em serviço,
das cnmmissões de en~enharia. Circo Iod.
2A7, 24 Julho 1857. Pensão em renmop.ra
çno de serviços de m<lj?;istrlltlJra. Res. 909,
12 Agoslo 1857. A liberuHde concedida com
anDOs de serviço por a\i!um tempo é perfeita.
Av. 324. 22,Setcmbro 1857. Serviços da
associação de colonisação em Peroamhuco,
Parabyba e Alar:ôas. Decr. Proj. 1979, 26
Selemhro 'J857, ar1.18. S 3. Sohre perda
de lempo de serviço a deserlores indulladoll.
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Av. 342. 28 Setembro 1857, §2. Sert'iço~eral
do corpo de saude da armada.- Vid. Decr.
Pt. 1981. 30St-'ll'mbro1S57, arL3, § 2:
4, 7 a 9, U, 1ll, 18, 21, 28, 32, 33, 35, 37,
39. Av. Ro:g. 23:1, 27 Julho 185!:~, art. i,
3,4, 7, (regulamento das molestias que
isentão do serviço da armarla, art. S, § t),
iá. 17,19,20,22,25,3&.35,43, &9,50,
62, 72,76,78. 8i, 83, § uno a 85, 88, 109,
110. Quaes os empregos geraes cujo tempo
de sclrviço se conle nas aposenLadorias. Av.
346, i Oulubro 1857. Trabalhadores quan
do não cumprirem seus deveres deverão ser
despedidos, mas não casli~ados corporal
menle.Av. 5 Novembro 1857 (Jom.314).
Serviço de praticagem da barra de S. Pedro
do Sul. Av. Reg. ú09, 1.6 Novembro 1857,
art. 2,4, 5, 9, 10,12,14,17,22,31, 35,
liO, 113,52,53: nas barras daParnauyba.Av.
Reg. &50, i t Dezembro 1857, art. &, 1lJ,
§ 1 a &,7: 15, 23, 2á, 32, 33, 36, 46, 49,
51, 64: isenção do serviço nacional ou qual
quer oulro publico, art. 54. Serviço de
tropas é Ciscalisado pelo deputado do aju
dante-~eneral.- Vid. Decr. Reg. 2038, 25
Novembro 1857, 3rt. 7, S1; e o detalhe do
serviço campal e de guarnição, S 3: orga
nisação das relações das praças que hou
verem acabado seu tempo de serviço, S9: do
Ben·iço da guarda nacional serão dispen
saJos na côrle os criadores e boiadeiros que
trouxerem e como seu gado ao côrle. Decr.
Reg. 2046, 9 Dezembro 1857. Tempo de
'erviço das praças e officiaes 00 corpo po
licial da côrle.- Vid. Decr. Reg. 2081, 1.6
Janeiro :1858, art. & a 6, 8 a 10, 130: ser
viço do corpo, art. 21,2.4,25.87,88; faltas
de serviço, art. 29, 31. §2: 32,35,39, .40,
46, A9, õ2, 64 a 62. 131. Compra do ma
terial para serviço e consumo da armada
negou-se e como. Decr. Reg. 2108.20 Feve
r iro 1858, art. 1 S 3. Como se mandou
contar Lempo a medicos do hospiLal mililar
da côrte. Av. iO Março 1858 (Jorn. 86).
Incumbe aos cofres f1;eraes pagamento de
força de policia municipal cm serviço conlra
rebellião. Av.92, f2 Março 1658. Serviço
de colonos mililarel! de Santa Thereza em
Santa Calharina. Decr. Reg. 2i25, t3
Março 1858.art. S, 7, S7, 8,12: 11, §2:
2i, 25, 24, 26. 28, 3i, 32, .37 a 39, 4~. AS,
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b9,51. Item os na eslrada que vai para a
Con Liluição em S. Paulo. Decr. Re~. 2126,
23 Março 1858, art. 3, 7, S7,8: 8,25,27,
28, 31, 32,36. 37, &0, 42, &3, há, 50. 58,
64, 67; e de Itapura em S. Paulo. Decr.
RaF;.2200, 26 Junbo 1858, art. 3, 9, § 7.
8.12: to, 27,29,30, 33, 3á, 38. 39, &2,
&4, &5.46, 53, M. Emprego de força de
Jinha em serviço de policia quando poderá
permiltir-se. Av. 14 Abril 1858 (Jorn. t26
dp.10 Maio). Serviço da pralicagem foi de
clarado livre e como na COOVp.nçllO com Para
~lIay 2á Abril 1858, art. 27. 28, em Decr.
2155, 1 Maio 1858. Re~ulou-se o modo de
proceder-se com as praças que tiverem de ser
dispensadas do serviço aclivo ou escusas por
incapacidade physica. Av. Insl. 159,7 Maio
i858. Solveu-se duvida a respeito dos ali
menlos compeLentes a soldado de invalidos
excluido do serviço. Av. 19 Junho 1858
(Jorn.208). Pensão ti viuva de desembar~a

dor em remuneração de serviços. Res. 950,
3 Julho 1858. E ádeprofe'sordocolle~io de
Pedro lI,pelo mesmo litulo.Res. 957,1.4 dito.
E a conselheiro em altenção a bons sel·viços
em diversas commissões. Res. 959, 17 dito.
Como serão abonadas praças de pret da tape
quando marcharem isoladamente eme ser
viço. Circo 223, 20 Julho 1858. Ser viços
notaveis no corpo de saude da armada serão
honorificamente recompensados. - Viri.
Av. Reg. 232,27 Julho 1.858, arl. 6. Operario»
de obras militares impossibililados tempo.
rariamenle por desaslre só perceberáõ ven
cimentos quando comparecerem ao Ileniço.
Av. 11 Agosto 1858 (Jom. 2ti3). Pensão elD
remuneração de serviços diplomaticos. Res.
970, 25 Agosto 1858. Os presidenles de
provincia lerão as ordenanças necessarias
ás U1'f1;encias do serviço publico. Av. 258,
1 Setembro 1853. Serviço de navegação a
vapor e carros puxado!' por animaes entre
a barra de Jequitinhonha e Canavieras etc.
Decr. ConJ. 2M2, i Setembro 1858, 7",
8&, 10'; isenção do serviço da guarda nacio·
nal aos seus operarios, t 8", S4: serviços de
Africanos livres, 19", S2. Pensão em remu
neração de serviços á .•iuTa de conselheir.
do supr~mo tribunal de justiça. Res. 987,
100i, 2'2 Setembro 1858: e á de chefe de 6i

quadra pelo mêsmo motivo. Rea. 9g8 dito:
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e orna mensal a ex-capitão do exercito em
remoneraçiio de sE'rviço á independencia.
Res.999 dito. Isenção de tedo o seniço mi
lilar accordou-se para os subclitns brasilei
ros e oLlomanos. Trat.10 Abril 1858, ar1.6,
em Decr. 2268, 2 Oulubl'o 1858. Guarda
nacional em serviço ordin<lrio on de simples
destacamento ou outro a que pena está subo
jeila. Circ (Jom. 289, 1858). Ser-
viços publicos a car~o da administração da
f'lzenda: queslões sobre elles incumbem ao
thesouro. Decr. 23.&3, 29 Janeiro 1859,
art.1, § 2: serviços da direcloria do conten
cioso, art. 15, 17; serviço das pagadorias.
arl.1g; dus empregados da fazenda, art. 31,
3,&,38,39, liO, li2,.&3; regulamenLo sobre o
moelo de celebrarem-se conlraclos de Loda
a classe de serviços pnblicos, art. .&6, § 2.
Serviço da gua rda nacional: o que a elle dis
ser respeito a que secção da secretaria da
justiça pertence. Decr. 2350, 5 Fevereiro.
1859, art. 6, § 12. 14; tombo dos ra
mos Je serviço da secretaria, art. 9, § 8:
tempo de serviço dos empregados, art. '15 a
18, 25, 37,39; serviços da secretaria a car
go do director geral, arl. 28, § 2, 11, 12;
das secções, art. 24, § 3. Ser'viço das lim
pezas das ruas, praias e praças da côrte,
contracLou-se. Decr. Contr. 2357, 16 Fe
vereiro 1859. Port. 318, 25 Outubro 1859.
Serviços dos empregados da secretaria d'es
tado dos negocios estra ngeiros como se
contará para aposentadoria. Decr. 2358,
19 Fevereiro 1859, arts. 46 a 51: dos da
marinha. Decr. 2369, idem, arts. 20, 21 :
dos do imperio. Decr. 2368, 5 Março 1859,
al'ls. 24. 25: dos da da agricultura, com
mercio e obras publicas. Decr. Reg. 2748,
16 Fevereiro 1861, arts. 27,28 (Jom. (0).
Declarou-se que a Obs. BaTab. Decr. 1880
não veda accumulações de vencimentos de
lentes e oppositores com os de serviço pro
priamente militor. Av. 26°, 21 Fevereiro
1859. Serviços de conducção c pessoas pela
companhia Posta Bahiana. Decr. Est. 2367,
26 Fevereiro 1659, arts. 6,9, 33: de Afri
canos libertos para ella, art. 28. § 3. Ser
viço sanilario dos portos altribuio-se á
5" secção da secretaria do imperio. Decr.
2368, 5 Março 1859, art. 7, S1. Delermi
nou-se lilteral execução dos arls. 1°, 2°,

SERVIÇOS

Instr. ~lt Julho 1857, sobre abono de ajuda
de custo a bestas de uagagem a oflicilles que
marchão em serviço. Circo 32, .& Março
1859. EsLando oflicial do exercito á disposi
ção do ministerio do imperio. p6de () presi
dt'nte de provincia emprE'ga·lo no que jlll~ar

conveniente 110 serviço public1l. Av. H. 14
Março 1859. Em·circumstanrias imprevistas
e imperiosas podem os presidentes remuver
dos corpos parn a côrle as praças cuja con
servação fôr inconvenienle ao serviço pu
blico. Cire. 42,15 Março 1859. Nas Ala~ôas

mandou-se diminuir o nnmero de guardas
nacionae5 em serviço dE' destaca mento. Av.
15 Março 1859 (JOl·n. 90). Correspondencia
do dele~ado com o director geral das lerras
publicas deve limilar-se ás infrlrmaçõ'5 rela
tivas a(J\ serviço publico exigirias. Av. 43. i7
Março 1859. Serviço relevante ao athenêo
artislico da côrte dá dirpito a spr delle socio
honorario. Decr. Est. 2381, 30 Março 1859,
art. 3, S 3. Não serão levadas elD conta as
gralificações a ofliciaes do exercito empre
gados nos serviços dos portos. Circo 59. 1
Abril 1859. Servico do banco de S. Paulo.
Decr. Esl. 2386, 2 Abril 1859, art. 51: do
banco industrial hypolhecario. Decr. Est.
2387 dilo art. li6. Serviços ao governo pelo
hanco cenLral do commercio na côrte. Decr.
Est. 2388 idem art. 8: do banco agricola
commercial hypothecario de Sergipe. Decr.
Est. '2389 idem art. 79, § 3. Oillcial do
exercito em commissão no corpo de per
manentes na côrte deve considerar-se cons
tantemente em serviço, e para que fim. Av •
.& Abril 1859 (Jorno 97). Commandante
d'armas e em f,dta os assislentes do aju
dante-general rubricaráõ quaesquer pedi
dos de objectos para serviço militar. Circo
66, 5 Ahri11859. Praça ou oillcial que por
doente se esquivar no serviço a que proce
dimento ficará subjeiLo. Av. 5 Abril 1859
(Jom. 106). Circ. 71, 9 Abril 1858. As
cocheiras em que se guardarem tilhurys e
carros do serviço da praça pagão imposto.
Av. 66, 6 Abril 1859. Serviço de policia com
pete areparLição dejusLiça. Av. 7 Abril 1859
(Jorn. 106). Necessidade do serviço deter
mina o augmento do numero de guardas de
alfandegas pelos inspeclorl's deHas. Ord. 68,
7 Abril 11;59. Ajustamenlo de coolas de
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fardamento fllr-se-ba cfllclll,lOdo-se o nn
mero de peç 5 vl'ocidas duranteo t~ml'(l f1"e
as praças servirão. Circo 78, 13 Abril 18j9.
Só 'urr,enli sinta necessidade do Sl'f\ iço pn
bliclI deterrnioClrá que os comm'iO.I'lIll...s.
mnjore q , ajurlantes qllllrteis-mestl'es '~ca

piUlCS s('jão distl flhloos de suas fllncçõ/'s nos
corpos. Av. 85,15 AUl'il i85\-). Slel'eOllJelr',ls
das alfandega não porlem prestar-se ali srr
"i,:o!lo pal'liculill'es. Ord. 87, 18Abrill '{59.
Sel'viç(ls de diligencia da COlllp'lllliia Ullir,o
e IndustrieL. Decr. El>l. :1.608. 27,\ hril I K59,
3rt. 1. § :2: 12, Oe T. Cood. 2505, 16 N,,
"Plubro 1859. 7," Serviço sanitario dos p"r
lps do imperio.- Vicio Dccr. 2&09,27 Afll'il
1859, ar/s. 1, 6, 10. Sel'viço do hosp'tal
maritimo de Santa I~abel na côl'le. Decl'.
26 L6, nO Ahril 1859, arl..;. 7, 8: srrviço
adtnini~lrntivo, :Jrts. 9 a 11: do director,
art. 12, § 1: religioso, art. 52 etc.: Re
gulou-se o serviço do xperlip.ntf~ a cal'gu
dtl procnrador fiscal da côrte e do seu aju
dante, Ord. 100, 30 ,\briI1859. DedarOlJ
se IlflO .el' j enta le direitus mercê dp. Ol'cll'Lll
da 1\0 a fi lllilitar pOl' .'rviços oão mililare'.
Av. 30 Abl'il1 59 (Jom. 120). Demur na
sahida dos c n ios só é pprmillida prn ('asos
exlraul'dinarios q,uand" O sl'rviço publico ()
exigir. Av. /, Mai I 185~ (Jm·n. Suppt. 131).
D ·('I.'r0I1-5e que o 1.0 medico di! hospil"l
mililal' m Pernarnbllco ra isento do ~el'

"iço de escala para cOlllmissões e dp. la
camenlos [óra do lu~ar do mesmo ho~pilal.

Av. 7 ~1(tio 1859 (Jot·/!. 139), Ot'lerlllinou
se o It\(,do por que serão adlllÍllidos suli'·
tilulos <I P dido de praça do eXc'l'cito tlue
ainda não lellhào ilcabado seu leltlpn de
.et'liço, Av. 108, 10 M"io 1859. Guar la dt:
iu, P ct;ào de saude do podo não leIO diredo
" gn'lificaçõ.,s por estar elllprl'~ado <'li)

st'rviço cip policia do porto que a OUlL',J C'IJI

prl'~o inclIrnlH'. Av. 11. Maio 1850 (./01'1t.
'139), Rf'g-Idou-se a lifloidnçf\(l dos 30 annos
de ~ !'Viço dos ('mpre~ados de ['"z,'n,1:1 ('etra
conet's~ão da grHtifiraçi10 do arl. 112 D'cr.
23h3. v. H9. 1h Maio i '59. Ot'clarou-se
quI' as praça' cI prct que passào ti invulidas
,Iule dl\ acabJdo ~eu l mpo e o cnn ·luem
como laes, nflo sejão ngajaclas neUl vl:'nçào
gl'éllj(ic'.l 'ão de sulelo dubrado, e qu~ pOI'

plls'urem para invalidas Dão peção as- van-
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tngllos, Je que já e4avão no gozo; não lendo
11I;!ar a rOIJosição de vencimento recebidos
6111 boa fn. Av. 122, 2~ Maio 1859. Deci
,Iirão-se cooOicll\s q'l" lluuve entre presi
d~lll, de província ecommandante Ile armas
Stj ll'l~ viil'i.,:, objectos de sel'viço milita r.
A,. 130.27 MaiO 18,,)9. Serviç do Estado:
si <l dle (Orem propl'ios algllns bens vagos,
Ioftl ;i,!, P. corno arr~malados. Decr. Reg.
2[13:1. 15 ,JulIho 1859, ill'l. 12, Gralificacões
por st'rviços na (lualid~ele de provedol: de
sallde do porto. Av. 15 Junho 1859 (Jom.
Sll/lpi. 17!l). ManJou ·se coutar pal'u re
r 1'1Il~ e cood cOl'ação de Aviz aos olliciaes
do ~!xer ilo e armada o tempo de serviço
como (H'liça do C(ll'pO de municipaes per
rnan(~llle' da côrlp.. 011 odtros policiaes mi·
lilarlllellle orr-anisado·. Res. 102'1,6 Julho
1859. Fiei, d'3vem servir sob a I'e pon
~Hbilidarl do respectil'os pagadores. A.v.
f83,27 J l1110 1859. Ol'dellOU-se execllcão
do \ v. 19 M3I'çv 1856, pagando-se o f~l'
danJp.nto j!rande ás praças de pret do exer
cito que liverem b11xa do serviço ou fôrem
prIlUlll\'iJas. V. 216, 26 A.go to 1859.
tiPI'V1CO de machinistas nos navios desar
lllado's pou'o dilfere do dos que e tão em
lii~pllniiJdidade. Av. n. 5, 29 Agosto 1.859.
HI';!III" I'isou -se o serviço de dislribuição
{lf'dclJado pelo Decl'. 1°, 1 Janeiro 1838:
das collecções de leis. Decr. 2!J58, 6 Se
t"II1!Jl'fl '1.8!J9. Empl'egádos publicos só de
velll er dlspensado'do jllryquando o serviço
!,ll!llt',:(, exi~ir. Av. 233, 9 Selembro 1859.
r(l'lIflu ele serviço (lOS volunlarios e recI'u·
t:ldos pal'a o serviço do exel'cito. L. 10lJ.2,
111 Sel"'muro 1859, art, 4. CClmpanhias de
pe le,~ll'e' para serviço de policia de certas
('om rC'ls da Bahia. Av. 21.6,20 Sel6muro
1.859, Di.;pensa de guarda nacional e força
do ex:--rcill em serviç de policia elc. Circo
69,22 Setembl'O 1859. Activou-se recru

taLnentu para pl'eenchimenlo das vagas
pplas escu as concedidas ás pr<lças que

COlllflletár'io os annns ,1e Snl'ViçLl. Cil'C. 254,
26 Setembro 1859. Regulou-se a maneira
de se verificarem as subsliluições e isenções
daI; pl'aç.as ete pret do exercIto com baixa
do serviço. Décr. Reg. 26í , 28 Setembro
i1:l59. Escriptul'ação das mesas de rendas
na parle relativa ele, c serviços proprios
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das alfandegas e; mesas de consulado, como
será feito. Decr. 2h86, 29 Setembro 1859,
art. 1.0, pílra cuja execução Av. 309, 19
Outubro 185!:l. Serviço publico póde exigir
que a impressão de legislação, documentos
e quaes olficiaes se faça em officina parti
cular. Decr. 2li9i, 30 Setembro 1859,
art, 3, § uno Serviço publico pó de deter
minar alteração no preço, e qual, das col
lecções de leis. Decr. Reg. 2h92, 30 Setem
bro 1859, art. 45. § uno OfIiciaes militares
que pela imprensa discutirem objectos de
serviço militar serão dignos de severa cen
sura além das penas da lei. Av. 273. li
Outubro 1859. Escravos da nação nenhum
direito tem, e porque ajomal pelos serviços
que prestarem. Av. 274, 4 Outubro 1859.
Escripturarios, amanuenses e guarda das
alfaudegas devem ser revel.ados nos difIe
rentes serviços. Circo 291,11 Outubl'o 1859.
Governo tem faculdade de conceder passa
gem para o serviço activo aos officiaes da
guarda nacional que por molestia tiverem
passado para a reserva. Av. 298, 13 Outubro
1859. Mandou-se cessar quaesquer gratifi
cações que se abonarem aos empregados
das thesourarias por serviços de natureza
ident~ca á do respectivo emprego com ex
cepção de quaes. Circo 299, 1ll Outubro
1859. Si findo o prazo para tirar titulo o
empregado de justiça que o não tirar fica
sem a mercê: e si nesta bypothese póde
continuar a servi-lo interinamente, decla
rou-se. Av. 320, 26 Outubro 1859. Com
mandanle de armas deve ó exigir a força
de guarda nacional precisa em destaca
mento para o s.erviço da guarnição. Av.
pá7, 10 Novembro 1859. Relevantes serão
considepapos os serviços pres,tados ao insti
tpto Qahiano:de ~gl'icult~ra, e quaes. Decr.
Bas. ~500 A, 1. Novembro 1859, 6.' Decr.
Est. 2506 A,18 Novembro 1859, arts. 33, 41.
Serviço das c010nias mil~tares do Parana.
Decr. Int>.t. 2502,16 Novembro 4859, arts. 4,
6: de policia} ílrt. 1-0: t;l.a de carr(,)s em S. Pe
qro do S9!. Decr. nego 250ft, 4>6 Novembro
1859, arts. 3, § 3 : 5, §§ 1,2: i4, 17,20,
S§ 7, ~: 21, § 2. ,olveu-se duvida sobre o
.modo de fi;xal' li g.ratifjc~ção que o gpverno
está a\l\or.isado p~ra concede)' 3,08 emprega
dos ~as I\lf~Qd8gafi, c o~ulaslos e recebe-

IV

dorias que tiverem mais de 30 annos de ser
viço, quanto á porcentagem. Circo 366, 23
Novembr'o 1859. Solverão-se duvidas na li
quidação do tempo de serviço de certo in 
pector de thesouraria apo eolaoo. Av. 375,
28 Novembro 1859. Recommendou-se a
Or,d. 1p Julho p. p, na liquidação do tempo
de serviço dos empregados de fazenda apo
sentados. Ci.'c. 3811, 6 Dezem bro 1859. Ser
viço de custeio a passngeiros dos vapores de
companhia pernambucaoa de navegação.
Decr. Cond. 1511, 14 Dezembro 1859, 2",
4", 7·, 8." Providencia conlra o abuso de se
lançarem no correio com designação -ser
viço publico - papeis e processos administra
tivos de interesse particular. Av. Cil'C. 396.
15 Dezembro 1859. Não são excluídos das
multas os escripturarios e amanuen es das
alfandegasque faltarem por serviços gratuitos
em virtude da lei. Av. 398, 15 Dezembro
1859. Dia de serviço como se entende para
custas. Av. lI03, 16 Dezembro 1859. Ser
viço de escala, extraordinario, ou de bal
deação, ou de soccorros peJos vapores da
companhia brasileira de paquetes. Decr.
Cond. 2513, 17 Dezembro 1859, 3", h', 5..,
6",7',19." Regulou-se o serviço dosmedicos
da casa de correcção da côrte. Av. lt.06, 20
Dezembro 1S59. Despezas com praça do exer
cito empregadas nas provincias em serviço
policial correm pelos cofres geraes etc. Av.
409, 21 Dezembro 1859. Governo concederá
demissão a empregadQs amoviveis quando
se COJ;lvença que eJl.es prevalecem-se de sua
posição o.fficial indevidamente, ou com pre
juizo do serviço publico para fazer trillm
phar suas candidaturas eleitoraes. - Vid.
Av. 418, 24 Dezembro 1859. Determinou-se
que as gratificaçõ.es concedidas aop empre
gados do mini~~rio do imperio que estando
no caso de serem aposentados, continuão
no exerçicjo. unicamente sào devidas pelo
tempo de e.ffecLivo serviço. Decr. 2522, 20
Janejro 1860: quanto aos de fazenda. ,Decr.
2ó27, 26 Janeiro 1~60: e da marinha. Decr.
2,5-35, 25 Fel/ereiro 1860. €omo se devem
C,ontar os 25 annJ)s exigidos pe!\! jubilaçào
dos le9tes O,u peq:nissã.o para con lil)uarem
no lI)agi~terio.Decr. 2525, 26 Janeiro 1860 .
Serviços do~ c,IPpregados da cSLsa da moeda.
Decr. e~. 2537, 2 M.ar&,o 1860, ílEt~. 48.

88
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52, 1. Sobre escusas d serví<;,o milil r.
1(J. fiai ESClIsas.

SER IDÃO. -Viu. Baldios. Alv. 11 AbrIl 1815,
IV. C01l1al·(Ls. Prol'. 5 Junho 1815. Re . !t

Feverl'iro 1825, elc..\ v. 2 Julho 182 elc.
L. 1 Outubro 1828, arl. &1. Av. 16 No- ,
vembro 1S30. Av. 13°. á ovembro 1831.
L. 15 Novemuro 1831. art. 51.. § 1lJ., etc.
Rtls. 6a . 20 JUllho 1.835. Av. 126.5 Nuvem
11'0 18á6. Av. 2!t Janeiro 18á8. Pl'oprios.
Ord. f> Dczemul'O 18áú. Sobre seL'viJão il
Jl!"a!ruente imposla á falenufI de 11m par
ti~ular p"r oulro em CaOlp'\s. Provo 1.a.

2a .30utubro 181.7 (CoU. j'l'ab.). bens de
rlliz propri~,menle laes são quando as ser
vidões. Provo ti Janeiro 18j~ (Coil. Nab.).
Pal'a ser cerlo individuo compelliuu a dnr a
oulros viziDh(1~ faculdade para fazerem ce
lebraI' missa em sua capella, sem que islo
indicas'e :,cl'vidão perpelua.-Vid. Missa.
Provo 9 lovembro 1820. Sobre fechamento,
10 1' fazendeiro, de caminhu em que oulros
tinhão servidão. - Vid. Caminhos. Ord. 1.4
Dez ombro 1.822. Mudanca de servidão entre
a esliva e lrapiche dos'lrif;o' da alfand~lp.
do côrle oruenou-s. - Vid. Alfandegas.
Port. 1.1 Fev reiro 1.828, etc. Sobre pr>len
ção dos porleiro' da camara dos senadores
a um e PélÇO de terreno da casa del~a
para servidãoda e'cada, poço, e proprlu
casa.- Vid. Ras. ~O Fevereiro J830 (Cal!.
Nab.). S rvidão de Indios pri 'ioneiros foi
abolida.-Vid. L. 27 Outubro 1831, art. 1
:J 3. E'lauelccil1l P olos dl'sLinadu~ a servidãu
publica dão le~iljuHI causa a desaprupriaçüo
por utilidade publi 'U geral ou municipul da
côrte. Res. 353,1.2 Julho 1845, arl. 1, § 4:
propri b:\I'io deve e COUlO declarar os nome~
rios pos uidores d servidões reaes, nrt. 12.
S rvidãu pulJlica Das praias e cá s não deve
ser ·mbaraçada. - Vicl. Decl'. Reg. úá7, 19
,liaio 1846. llrl. :IÚ. Das lrrras devolutas I)

governo reservará a que julóue neces llrias
para quaesquer servidõe'. -Vid. Registro.
L. 601, 18 S~lembro 1850, art. 12. (DecI·.
1;318,30 Janeiro 185ú, arl. 3,70,77. Av.
27 Jnnht: 1. 55. A . ln lI'. 385,19De:t.emul'O
1 55, L1l'ls. 22 37, §1.3; a' v~oJidas lPID o
()nus de dar er\ idão quando aos vizinhos,

. arl. 16, S 2.) De terrenos de marinhas oão

podem as camHas mUllicipaes dispôr, pois
são reserv<tclos pnra servid:lO publica, Av. 23
A~osto 1853 (Dim". 24l). Sohre servidão
lemporaria cle transito reqnerid/) para lran5~

port de madeirassemandon consull<tro con·
selho de estrlllo. Av. ~o Dezembro 1853 (JOnt.
3 de 185.!Í). As Cilmal'as s6 pelo poLl",' juJi
ciario exercerão as atlril,"ições do ad. ál
1.1. Outubro supra. Av. 101, 28Março 1855.
Para qne um lerl' no s~!ja COlOlllum basta
que pre le servidão a varios sem que algum
se possa dizeI' possuidor exclusivo uu em
comuJUm. Av. 5.Junho 1855. As eSlradas
de ferro não poderão impeJil' a cil'culação
ue quacsquer' vias publicas que de facto
prestem servidão ali lempo da concessão de
qualquer eSlrada. Decr. RHg. 19:30,26 Abril
1857 arL. 10. Servidão em st:'oLÍdu lon!l,itu
dinal deJlas ningllem poderá vender. Decl'.
1930 cil. arl. 45. Sel'vidües a cenlros colooi
nes.-Vicl. Dec1·. Ter. 1986, 70utubro 1857,
arl. 5. Isenção de servidãu etc. devem os mu
tuarios pI'oval' e comu em suas propriedades
para coutl'actarem com o banco ioduslriale
hypolhecario. Decr. Esl. 2387, 2 Abri11.859,
art.13. § 3: idem o banco ~gricoJacommer
cial e hypothecario de Sergipe. Decr. Est.
2389, 2 Abril 1859, art. 18 § á : esociedade
auxiliadora. Decr. Est. 2399, 2 A.bri11859,
art. 20 S5.

SESMARIAS: autorisou-se para conceder a mesa
do desembargo do paço na côrte e governa
dores nas capilaniase como. Decr. 22Junho
1808. Concedel'ào-se 00 Brasil aos estran
geiro, ahi residentes. Decl'. 25 Novembro
1808. Condições que devião preceder a pas
sagem de suas cartas pelo desembargo do
paço. AlI'. :25 Janeiro 1809. Permillio-se aos
colonosdo Rio Doce 10 annospara a medição
das respectivas sesrnarias. C. Reg. 13 Julho
1809. Re;;ulou-se a dislribuiçüu das sesma
rias e datas uos ditos colonos. C.lleg. 27 Outu
bro 1809. Auturisou-se nome' ção de pessoa
que 'ervissc de escrivão de sesmaria' com
o juiz deJlas na viJla de Rezcnd , 3ttentas as
occupações dos demais escrivães. Provo 7
l\llliv 1810 (Coll. Nab.). Cumprar se man
dou uma em Sorocaba para accClffimodar
lavradores que devião desoccupar terrenus
da fabrica de ferru. Prov. 8 A.gosto 1810
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(Coil. cil.). Permittio-se concessão no serlão
clã parte septenlrional dn ParalJyba até Rio
Preto e como. Av. 10 Janeiro 1811. Sobre
doação etc. de terrenos que fazião parte
da spsmaria dos lnclins da vil/a de S. João
d'EI-Rei. - Vid. 2 Decr. 9 Jnneiro 1812
(CoU. Nab.). ForoS' que pagarão os colonos
das sesmarias da aldeia de Santo Antonio
dos Indit)s Gal'ulhos em Campos concede.
rão-se e com que obrigaçõe-. Alv. 5 Maio
1813. ano. Provo i', 15 Fevereiro 1823
(CoU. cit.). Sobre reslituição do terreno em
qne flS[;lVa a casa dos fogos arti ficiaes no
morro do Castello da côrle, como perten
cente á sesmaria antigamente concedida a
ante-possuidol'es. - Vid. Res. 19 Julho.
181.3. ann. Porto 6 Julho 1830 (CoU. cit.)
Acção e juizo finillm regwulorum só cabe aos
co-proprietarios para dividirem seus limites
e para se a~signalarem :JS p0rções c/e terre
nos concpdidos aos donatarios por sesma
marias cllnforme o Alv. 25 Janeiro 1809.
Res. 30 .Tulho 1813 (Col!. cit.). Res. 10
Al>ri11821 (CoU. cit.). Não podião conceder
ns simples governadores. Provo 1R Agosto
1.81.4 (CoU. cit.). F0i prohibido ás juntas
dos governos provisorios conceJer. Provo
22 Outubro 1814 (Ind. A/b. Ses11la1·ias). Ne
gou-se e porque concessão de sesmarias
nos campos de Arassatuba em Santa Ca·
tharina. Provo 5 Junho 1815 (CoU. Nab.).
Medição de sesmaria concedida na villa
d:l Atalaia em Alagôas mandoll-se e porl'{ue
reformar. Provo 2L Junho 18L6 (CoU. cit.).
Os marcos collocndos nellas devem se!' de
pedra e não de páo. Provo 2 .Tulbo 1816
(CoU. cit.). Medi!' se mandou certo terreno
na fre;;uezia do Âlferes fazendo apresentar
11 carta de sesmal'ia. Provo 2, 27 Setem
hro 1816 (CoU. cit.). Creou-se officio de es
crivão de medicão de sesluarias da villa do
Rio Pardo em S. P~dro do Sul. AIv. 11 J 3

m'iro 1817 (CoU. Ctt.). Suspendeu-se sua
concessão em cedos lu~ares de Minas e por
que. Av. 30 Março 1817. Determinou-se
processo para concessão dellas no Ceará.
Provo 11 Setembro 1817 (CoU. Nab.). Con·
certeI' sesmarias permittio-se á provincia
das Alagôas desmembrada da de Pernam
buco. Decr. 1°, 16 Setembro 1817 (CoU.
~it.). Decr. 12 Janeiro i818 (CoU. cit.).

SESMARIAS

Sesmaria mandou-se conceclel' na enseada
das Garoupas em Santa Catharina a esta
helecimento projectndo' por um particular.
Decr. 18 Outllbro 1817 (CoU. cit.). Exigio
se remessa de relação de rropriel<>rios de
terrenos por sesmal'ias. etc. Av.21 Outu
bro 1817. A ouvidor do) Espirito Santo
declnrou-se como deveria proceder para
sua concessão. Provo i', 8 Janeiro 1818
(Coll. Nab.). Mandou-se que posses preva
lecessem ás sesmarias posteriormente con
cedidas na villa de Rezellde. Av. 18 Janeiro
1818 e Av. 2:~ Dezemhro 1820. aon. Av.
12 Junho 1829 (ColI. cito ). Sesmaria se mao
dou comprar no Morro,Queimado para es
tabelecimento de colonos sllissos. Deu. 6
Maio 1818 (CoU. ciL). Confirmon se medi
ção e demarcação de sesmarias concedidas
a casaes de IIbéos no !ispirito Santo. Decr.
Rei. 1°.19 Maio 18L8 (ColI. I:it.). Idem a
esl:Jhelecimento na comarca do IIhéos e
capitaoia da Babia entre os rios Jequiti
nhonha e Pardo. Decr. 13 Novembro 1818
(CoU. cit.). Mandou-se proceder e como
contra camara de Arêas em S. Palllo por
haver cassndo rrocesso de medição de
spsmaria r.oncedida na villa de Rezende e
com parte naquella. Provo 2'. 19 Novem
bro 1818 (CoU. cit.). Provo 27 Maio 1819
(CoU. cit.). Estrada aherta em S. João do
Principe mandou-se conservar, sendo obri
gados certos individuos se~l1ndo as clausu
las de suas sesmarias a conserva-la e como.
Provo 1',21 Janeiro 1819 (Coll. ciL). Decla
rou-se nu1la spsmaria concedida em a aldeia
de lodios Valença destinada para villa del
leso Decr. 26 Ma rço 18 L9 (CoU. cil.). Prov.!· J

2'.8 .Jnlho 1819 (CoU. cil.). Decr. 19 Julho
1828 (CoU. cit.). Sesmarias com titulo legi
timo e confirmado mandou-se comprar em
Macacú e Cantagallo para esta belecimento
de colonia suissa. Av. 7 A~osto 1819. ano.
Port. 1&. fO Mãio 1823 (CoU. cit.). E~crivão

de sesmarias na vilJa de Porlo Alegre em S.
Pedro do Sul creou-se. Alv. 9 Agosto 1819
(CoU. cit.). Medição das que eotravão na fa
zenda real de Santa CrUl se mandou sus
pender. Av. 9 Dezembro 1819 (Coil. cit.).
Res. 18 Dezembro 1.820 (CoU. cit.). ElTeitua
da em virtude da Prov.26 Agosto 1825 (CoU.
cit.). Sesmar.ias se concederão á sociedade
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oe a~1 icultura, commercio, e navegação do
Rio Doce.- Vid. P1·OV. Est. 15 Dezembro
1819, Prf'an.1). e arl. 12. Sesmaria le/o;al
mente dcwoluta à corôa mandoo-se não obs
tantl' [lrJ'f'.m~lar em S~ot() Anlonio de S~.

A . 1°,3 Janeiro 1 20 ano. Parlo 1a, 10
Maio 1823 (Coil. Nab.). Reservar á cllrôa
se mandou sesmaria de S. Jose em Canla
gallo. Av. 20

• 3 Jancil'O 1820, ann. Port.ta,
1U Maio 1823 (eoiL: cit.;. Medir se man
dou dUHs sesmarias compradas com a do
Morro Queimado e como. Av. 30, !to, 3 Ja
neiro 1820, nnn. Porto i", to Maio 1823
(CoU. cit.). Mandou-se refOI'UHlr meclição
de sesmaria concedida em palrimonio ao
hospital das C'ldas do Cubalão em Santa Ca
\harina. Prov.!t Fevereiro 182<J, e a Provo a
que eslá onn. !til, 11 Setembro 1823 (CoU.
lVab.). A um governador capitr,o general
deS. Pedro doSul permitlio-se reservar para
si rjncão pouco mais ou menos de exlensão
das sesm~rias concedidas. Decr. 11 Feverei
ro 1.820 (CoU. Nab.). EscrivflO do juizo de
sesm3l'ias do Rio-Grande em S. Pedl'ocreou
se. Alv. 30 ,3 .Jolho 1820(CoU. ciL). Permit
tio-se ii capllania de Sergipe lndependente
da da Bahia conceder. Der. 8 J olho 1.820
( oU. cit.). Ao desembargo competia confe·
rir prazos que propriedade erão da corôa e
não da fazenda por serem ol'iginarillmeute de
torra s de sesmarias havidas por t~ tolo de con
qnista.- Vid.Res.11Julh01 2'(J(CoU. cit.).

obre medição de sesmaria pt:>dida havia 125
anno mandou- e e como proceder. Av. 23
Agosto 'l820 (Coll. cit.). Manter se mandou
certo individno n"pnsso de suas sesrnarias no
Sacco do Alferes, Gamhôa na cOrlee porque.
Re. 3", 13Setembr1l1820 (CoU.cit.). Lapso
d lempodispen 'ou-se para exp"ldir- econfir
ma ão d uma. Av. 17 Novembro 1320
(CoU. cit.). Sobre cotlfil'maçiio c1. sesmaria'
confinantes com a r aI fazenda de Sanla Croz
como se mandou proceder. Res. 18 Dezem
bro 1820 (Colt. cit.). Despachos para cnm
primento de carla de ordem sobre 'esmaria
proferidos por cam ara como deverião ser
cnDC bido. Provo 3 Fevereiro 1821 (Colt.
cit.). Mandou-se qlie fo em valiosos os afo
ramentos de terrenos desmembrado da pri
mordiaes esmarias por officiaes da ca
lDara na côrle, annullado e cassâdo o

SESMARIAS

accordão de '1812. Alv. 10 r\briI1821.,. Ses
mar'ia concedeu-sp. para estabelecimento de
eslranp;eiros indllstl'iosll~ p.m Valença. Decr.
2 Jllnho 1321 (CoU. Nab.). Sobl'e córte de
audirobeiras por nm parLicul:lI' na vasta
ext nsão dl~ oa sesmaria no ~IIaranbão.

Provo ti Agosto 1821 (CoU. cit.). Medição
ordenou-se de sesmal'ia concedida na Ilha
de Sanla Catharina, reformando outl'a an
lecedentpmenle feita. Provo 1", 11 Agosto
1821 (Colt. cit.). Mandou-se proceder a nova
medição de uma annollnda e porque a pri
meira. Provo 26 Setembro 1821 (CoU. cit.).
Diligencias se ordenárfln e quaes para co
brança do imposlo das se,mnl'ias. Provo 2a,

90ulubro 1821 (CoU. cit.). PDS eirosman
do'u-se conservar e restiluira posse até serem
jodieialmente convencidos pelos meios orcli
narios. Provo 12 Novembro 1821 (CoU.
Nab.). Mandou-se conservar possuidores em
terras que outros allegavão pertencer-lhes
por sesmarias. Provo 19 Novembro 1821
(CoU. cil.). Declarou-se ql1aes as posses que
nas medicões de se marias devessem ser
respeitada·s.Prov.1.á Março 1822 (CoU. cit.).
Mandou-se conservar certo individuo na
posse de terras que ha via cultivado e mano
dou-se swpendet· Iodas as sesmal'ias fLLtuTas
até convocttção da assl!mbléa gemi constituinte.
Res. 17 Julho 1822 (CoU. cit.). Provo
22 Oulubro 1823. Sesmarias se promette
rão a cidndãos que houvessem prestad'l
serviços a bem da causa do Estado Cispla
tino. Decr. 20 Julho 1822 (Coll. Nab.).
Mandou- e consultar sobre uma declaran
do-se achar-se suspensa a concessão, mas
não a confil'macão das concedidCls. Porto á
Selembro 18~2·(CoU. cit.). Mandou-se pelo
desembargo do paço conceder em Santa Ca
tharina sesmarias de quatro leguas aos casaes
residen tes e outras pessoas em circums
t:mcias de fazerem estabelecimentos J'uraes.
Provo 21 Novembro 18~2 (CoU. ciL). Provo
i", 8Abril1823 (Coil. cit.); decl. porProv.
13 Novembr~ 1823 (Colt. cit.). Gratuita
mE'Dte se mandou passar filulos de sesma
rias concedidos ~ estrangeiros nas margens
do Paquequer. Porto ia, 7 Janelro 1823
(CoU. cit.). Porto 10 Maio 1823 (CoU. cit.).
Ordenou·se que as pessóas que tivesSem ses
marias na Ilha Grande e Paraly apresen-
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tassem os titulos em juizo. Port.1 a , 13 Feve
reiro 1823' (CoU. cit.). Nfandon-sé s~aber ás
pessoas qúe tivessem provisão de medi
ção e demarcação que as elfectnnssem com
piloto nomeado pela camar'áem lermo breve
sob pena de perdimenlo degraça. Provo 2",
15 Maio 1823 (CoU. cit.). Declarou a assem
bléa constituinte e legislativa não autorisar
o governo para dispensar lapso de lempo
para mediç~o e confirmaçãó de sesrriarias,
ou quaesquer outras dispensas. OIT. 6
Outubro 1823 (CoU. cit.). Duas se conce
derão á nova villa de Valençll para seu pa
trimonio. Alv.17 Outuoro 1823: item á de
S. Matbeus . .Alv. rla mesmo data: item á da
Imperatriz. Alv. Ja mesma data. Suspen
deu-se m'edição e demarcação de sesmarias
contiguas á fazenda de Santa Cruz até fac
tura do tombo da mesma imperial fa
zenda.Prov. 19 Novembro 1823 (CoU. Nab.).
A camara da villa do Rio Pardo exigi0- e
proposta de juiz de sesmarias. Provo 2a, 28
Novembro 1823 (CoU. cit.). Negou-se e por
que concessão de uma pedida pela camara
de Monle-Mór o Novo no Ceará. Provo 2",
23 Dezembro 1823 (Coll. cit.). Declarou-se
que a concessão de sesmarias permittida
pela Res. 7 Oótubro 1822 era só privativa
para as rnnr~ens do Rio Doce. Port. 2a, 5
Maio 18'2á (CoU. cit.). Port. 3",20 Setembro
182á (Coll. ciL). Mandou-se e porque con
ceder n cfrto estrangeiro o quarto de legua
da sesmaria que possuia e porque. Porto 1
Outubro 182lL (CoU. cit.). A requerimento
de interessados mandou-se proceder á conci·
liação pagando os arrenuatarios á sesmeira
proprietaria a titulo de fôro a mesma pen
são que por arrendamento pagavão. Res. !L
Janeiro 1825 (M. S.). Terreno se mandou
dar a certo estrantTeiro para estabelecimen
to de agricnhura em Nova Friburgo, para
eslabelecer posse até obler seu tilulo de
sesmaria. Port. 2lJJaneiro 1825 (CoU. Nab.).
Espaçou-se aos colonos do Rio-Doce lempo
para obterem seus tilulos de sesmarias. Res.
3", 19 Abril 1825 (CoU. cit.). Posses em
1726, elc. lançadas nas margens de rios cau
dalosos ou ribeiros mais consideraveis, e
que comprehendião os altos ou picos das ser·
ra's ou morros erão verdadeiros titulos de
sesmarias, reconhecidas pelas leis. - Vid.

SE MAlHA

Res. 17 Maio 1825 (Coll. cil.). Sobre re
sultados de vestoria a que a camara da côrte
procedera em ferras a ella dadas por ses
maria no lurrar Campo Grand ' e sua appli
cação. Port. 2", 5 Outubro 1825 (Colt.
cit .). Sobre oma oh e ubl'epticiamenle
concedida no Piauby. Res. á", 1 Julho 1826
(ColC. cit.). Opinou- e que certo possuidor
de terrenos na côrte mostra e não estarem
elles comprehendidos na sesmaria dada ao
lIlmo Senado em 1567. Res. 2", 26 Março
1828 (Coll. cit.). MandOll-se passar carta de
eoncessão de sesmaria em terras da Ribeira
d'Una. Av. 12 Junho 1829 (CoU. ciL). Con
ceder~o-se desesmal'ia as cinco ilhotas de
Santa Barhara aos Abrolhos e a Corôa Ver
melha em Portu Seguro para estabelecer-se
fabrica de pescaria de garonpas. Decr. 17
Setembro 18'29. o archivo do supremo
tribunal se mandou conservar papei.s relati
vo~ a certas esmarias. Av. 10

, 16 Fevereiro
1830 (Coll. cit.) : seus fóros forão abolidos.
L. 15Novernbro1831, art. 51.§3:sobrecuja
execução. Av. 15 Dezembro 18lL2 (Jom. 5,
18á3). Confirmação de s~5maria que direitos
pagaria. - Vid. l\ovos elc. Decr. Tab. 25
Janeiro 1832.Se marias e como foi o governo
autorisado a concedar ás empresas de nave
gação do Rio-Doce e Jequitinhonha e seus
confluentes e de abertura de novas estradas
e reparação das existentesem Minas. Res.23
Outubro 1832, art. á. Sesmarias abandona
das e desaproveitadas enlre a <:idade do Des
terro e villa de Lages mando o-se não obs
lassem a concessões feitas a certos casaes. L.
23", 12 Agoslo 1833, art. 2. Concederão-se
ácamara da villa de S. JD~é de Guimarães no
Maranhão ilhas ao longo da costa com as clau
sulas expressas oos foraes das sesmarias e
para que fim Res. 3", 20 Junho 18M,
art. 1. Concederão-se e como á companhia
do Rio-Doce. - Via. Res. 23', 17 Setembro
1835, m·t. 4. Sesmarias foi o governo aoto
risada para conceder á companhia de aber
tura de eslrada de cornmunicação entre
Nova-Friburgo eCantagalJocom Macahéetc.,
e com que vanlagens. Re . 57, 9 Outobro
1835, arl. 1, 2. A companhia do Rio-Doce
concederão-se e como seômarias. Decr. 8
Janeiro 1836, Declar. j', 8.' Decr. e declaro
9 Agosto 1836, 13'. n Declarou o governo
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julóar prlldl'ole a deliberação de suspender
cooces ão de cartas de esrnarias na~ mar
gens do Rio-Doce. Av. 16 Junho 1836. Sa
1arios de modil,:ão e dem:trcação de sesma
rias nflo podem hoje e pllrque haver lu,..ar.
Av. 6. 30 Selembro 18á~, A estrangeiros
podem ser concerlidas datas de se~lDarias

conl'orll1e n Uecr. 25 N'IVembr{) 1$08, Av.
29 Setembro 18á6 (Gaz. 00'. 31, v. 'i). De-
larou-se que a ollcp~sflo de certos servi

ços devolutos em Malto-Gro 50 para segu
rllr a fronle irf\ não se comprellendia na
prohibiçá(l da concebsão de sesmaria '. Av.
29 DezelUbro 18/,6 (Gaz. cito 106). Terras
lJavidas por sesmal'ias não sflo devolutas. L
601. 18 Setembro 18;;0. art. 3, S2. 3: r~

vuliclaçào de esnlilrías, art. á. (j: Il'p;itimações
de pos e nm sesmarias, art. 5. S2, 3; me
diçãO. 3rt. 79. - Vid. Dec1'. Reg. 138á ..ínfra.
Tcrrenl1s compl'eLlC'ndicios 0<15 sesmarias e
posses foi o governo aulorisadll para ceder
á companhia de estrada de ferro da côrle e
Minas o S. Paulo. Res. 6H, 26 Junho 1852,
art.1, S1;eãdeestradadeferrodo Recifeá
A~ua Pr'ta. Decr. Coou 1030. 7 A~osto 1852,
7"; á dr' Bahia ao Jollzeirn. Decr, Conu 1299.
19 DezcmLHo 1853. ,-; e á de Pedroll.Contr.
10Mai{l1~55,art.9,aon.Dccr.Est.1599,9
Maio 1855, art. 9 aoo. Decl'. Est. 1859,9 Vlaio
18:>5; eáJe Santos a .Iundi· by. Decr. Cood.
1759.26 Abri 11856, 6-; e á rle Tamanclaré em
Pernambuco Decr. Cund.19HO, 28S tembro
1857,9,' Declilrou o gnvcrno não poder con
ced~r sp.sma rias. Av. 11 Ou tu bro 1d52 (Diar,
852ú). Terrenos de marinhaS se não podem
considera:' comi)!' hendido~ nas seslllarias
concMliJas e porque. Ord. 2L2, 15 Setem
bro 18,)2. A conc ssào de lerr!1s para co
Illuisaçào em Mioé1s declarou-se serem ap
plicavús as disposições da L. 601 supra
contra os possuiciores de sesmarias que as
nã lhe.liem cullivar em certc. e dHtermi
nado prazo. A\', 22 Outubro 1852 (Dill1".
9148). Sesmaria dada li ci rurgiã(} da colo
uin Açorianll para con 'iderar-se perten
cente á fazenda nacional o que seria neces
sario declarou-50. Av. 21 Fevereiro 1853
(Diar. 55), O ~uverno poderá mandar pro
ceder á medição de lerras devolulas conli·
guas a sesmarias subjeilas a revalidação
rellpeitando os sous limites. Decr. Reg. 1318,

30 Janeiro 18M. 3rt. 18: ~araotia' das
sP 8m:lrias possuidas art. 22,2.\: qmllls su
jeitas a revalidação. art. 27. 28. 30. 32:
sua medição e rlernarcaçãn, art. 3á e S 1. ;
37, áO a M. á7 , 5L; sua revalidnçiioarLõ3,
54. 56, 62. Incursas em commis;;o se coo
siderão as s'!smal'ias qnaodn se n;in tenhão
preenchido as formalidades do art. 23,
Decr. 1318. Av. 5 Dezemhro 1.85~ (10m.
29, 1855). Sesmeiros são obrigadus a I'e
gisll-ar as tel'!'ils que possuirem. Av. 17 Ja
neiro ~855. Sobre concp.ssào pedida de 4
sesmaraas e a que preço e com que con
Jil;ào. Av, 0.21, 29 Sdembrll 1855. Reva.
lídHç~lu de sesmarias por occasião de me
dição e demarcação das terras conlractadas
com o conàe ue ~iontl'avel. Av. 27°, 31
Oulubro 1855. Sesmarias estão inteiramen
te fóra ria alçada e compelencia das assem
hlé'ls provinciaes, Circ, 29·, 18 Novembro
1.855 (Jm'lI. 337). Sobre juizes com missa
rios para leoitimac:ão e revalidação das pos
ses e sesmul'ias. Av. l17, 22 Janeirll 185f:i.
Av, :ih0

, H Jaoeiro 1857. Av. 9 Marco
1857 (Jom. 98); e com que maximo de
f'LDolullleotos. Av. ~5 Agostu 1856 (Jorn,
2" 7), Sesmarias qtlaes se devem consicierar
devolulas á vista do art. 27 Decl'. 1318.
Av. 318, 29 Setembro 1.856. Os possuido
res totae, ou de quotas part~s de sesmarias
devem regista-las. Av. 6°, 5 Janeit,o 1857.
Av, 357,8 Outubro 1857. Maodoll-se não
marcar para sua revaliciação prazos maiores
de um aooo, Av. 133.6 ,\briL 1857. Oecla
rou-se que o art. 26 Decr. 1318 nãoobl'iga
á revalidação os que possuirem por compra
part':!~ das sesmarias e como. Av, 327.23
Set~mbro 1.857. São da alçada los juizes
commissarios as questões dos limites das
posse~ e sesmarias. confirmadas Cllmo ter
ras devolutas. Decr. 2105, 13 Fevereiro
1.858. Circo 81.9 Marco t::s58. EstilO sllb
jeitos á multa do art. 95Decr. 1318 os pos
suidores de terras nas sesmarias do,; Indios
por tilulo de fõro. As. 55.15 Fevereiro18ó8,
Ao 11;0\'erno imperial compete marcar prazos
para medição e demarcação das sesmarias.
Av. 256.31 Agosto 1858. Sobre aforamento
feito pela camara municipal em lf:lrreoos
pertenceot·s a sesmarias de lndios. AI'. 3~h

7 Dezembro i8óS. Resolverão-se duvidas
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ácerca das terras que se acbão eID poder
dos primeiros ~esmeiros ou conct::ssionarios
Sj>1TI cullura, e lDor,·dJ hahilual ele. Circo
232, 6 Selembro 1859.

SESSÃO de o ~l(llura. - Vicl. Const. art. 1.7: de
auertura e encerramento da assembléa ge
ralle~islaliva, art. 18, 19,20: de cada uma
das CélUlaras lep;islativas, ad. 23. 2.1: do
senado, arl. 49. 50: da call1ara dos d pu
tados. 3rt. 50. Ou camara dos deputados na
decl·etaci'io da accusacflo dos IDini~tros e
cons~lll~iros de estado.' 1.15 Outubro 1827
arl.19,40. Dos extioclos conselhus geraes

_ de provincia. - Vid. Conselho dilo. L. 27
Agosto 1828, art. 26 a 3á. - Das camaras
municipaes.-Vid. CU1naras. L. 1 Outubro
1828, arl. 25 etc. Do jmy.-Vid. Jurados.
L. 20 Setembro 1830, art. 39 a li3. 'i1.
Cod. Proc. art. 60.238, etc. Levantar mo
tim ou excitar desordem durante a 'essào
do trihunal de jusliça cumu será punido.
CoJ. Crim., art. 98. Sessões de tri!Junaes
como haver50 lugar.-Vid. Tribunaes. Cod.
Proc. art. 59,60. Em que sessão e como
jul~ará o supr~mo tribunal de justiça os de
lictos e erros de ofDcio (le sua competencia.
_ Vid. D, c'r. 719, 200ulubro 11:i50, art. 2
a 5.- DIIs Iribunaes de commercio.-Vid.
Decr. 738, 25 Novembro 1850, arl. 1 a 5.
-Decr. 1626,2 Agosto 1855. -Dasjuntas
de c<lmmerciu. Decr. 738, cito art. 75, 83,
92. 97.-0a junta cenLral de hygiene pu
)Jlica.-Vid. Junta dila. Decr. Reg. 828,
28 Selembro 1851. arl. 8. - Do supremo
tribuoal de jusl-iça e rElações. - Vid. as
respectivas denominações e Decr. 1á68, 2
NuvE'mbro 18M. Sessfio judiciaria do jury
conforme o art. 3á9 Reg. 1.20. - Vid.
Av. 193, I Agoslo 1.859, § 1 etc. De oulras
repartiçõe~. - Vid. as respectivas.

SEVICIAS contra escravos que providencias po
dem provocar. Av. 263,25 Novembro 1852.
Não segura a companbia Previdencia mortes
dellas provenientes. Decr. E;t. 1li15, 5
Agosto 1854, :lrt. ú. Ne.D a Tranquillidade.
Decr. EsL. 1669, 7 Novembro 1856, arL A.

SEX-o: nos vinculos. Ass. 361., 14 Juluo 1820
(eou. Ast.) Superioridade oE'lle é Clrcums-

tancia ar:~ravante do delicLo. Cod. Crim.
arl. 16, § 6. Nos presidios llJilil,lres em Goyaz
os indivíduns de qualquer Sf'X(J são ohrigados
a apreuder a ler. esaerer e contar. Decr.
Reg. 750. 2 Janeiro 1851, arl. 65. Qnando
em razá) do sexo o juiz comlUutar a pena
de morte ou galés lião ha lUl"ar appellação
ex-aflieio. Av. 7 Abril 1852 (10m. 896lJ.).
- Vid. Homens, Mulheres.

SIGNAES de navios. - Vid. Disfinctivo. Ord. 3
Dez'~U1hro 1808, etc. Depoi,; das 10 horas
no verão e 9 no ioverno na cõrte foi pro
hibido na;; esquinas, runs e praças dar as
sovio' ou outro qu~lquer .• igual. Edil. 3
Jélneirn 1825. S6. SigLlaes não se escreve
ráõ nas apoJices da divida publica. L. 16
Novembro 1827. art. 3ft. Si<>oaes reputados
insultantes na opinião publica conslituem in
juria.-Vid. lnjm·ias. Cod. f.rim .• :lrt. 236,
§ 5. Signal pnblico do~ escrivães de paz
como tabelliães.-Vil!. EscrúJáes. L. 30 Ou
tubro 18~O,etc.A.v.1.27, 25 Maio 1859. Av.
1. Ago, to 1831. Sigoaes quaes usaráõ asem
barcuçóes de guarda e vigia dos ancoradou
ros e seus e·calere-. - Vid. Âncoradoul'Os.
Decr. Reg. 13 Dezembro 183 L, art. 9; 12,
§ .4; qual as emharcações que pretenderem
descal'regal'!lo porto, art. 2~. Sigaaes para
sahida de embilrcacões na cõrte como se
farão enlre Villegaigoon e Santa Cruz. Av.
23 Fevereiro 18118 (GCIZ. 0IT. .13, v. 3).
Sigoae~ de navio elD perigo dl~ inceodio ou
naufragio. - Vicl. Reglllam~nto de signlles.
Av. Reg. 80, ~lJ Març i8!19. Sígnaes de que
as tllllbarcaçóes se em pregão ou pretendem
empregar-se no traficll de escravos. - Vid.
L. 581,4 Setembro 1850. ad. :L 2.Decr.
708, 1á Oulllbrn 1850, arl. 1.2, 5, 6, 7.
23. § 1 : 32 a .41. Sigllaes dos navios da aI'
mafia. - Vid. Regulnmento dR signaes. Deer.
5!l1, 18 Dezembro 18.47, ete. Regularão
se as ballrieira~ de signae dos navios da
armada. Decr. 305, 2 Jllnho :18!J3 ali. Decr.
1605.19 Maio 18fi5. Regimf'nto de sigoaes
syllahicos supplementar mandou-se impri
mir. Av. 26 Outubro 1.850. Diar. 8595).
Siguap.s não devam os facn[talÍvos usar nas
receitas. - Vid. Jllnta central. Decr. Reg.
828,29 Setembro J851, art. 60. Signaes
que lhes pareção convenientes poderão os
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agentes de Jeilno exigir dos arrematantes.
Vid. Leilão. Decr. Reg. 858, 10 Novembro
1851, art. 22. Todas as pessoas que destrui
rem signaes etc. gl'avados nos mal'COS di
visarias de terras como serão punidas. Decr.
1318, 30Janeiro 185/', art. 108. - Vid. Cad.
Crim. art. 267. Conhecimento da numera
ção das diU'erentes bandeiras de signaes de
"em ter os marinheiros de 10. classe para
passar m a cabos. Av. Inst. 17·, 15 Janeiro
1855, art. 2, ~.&: ilem O' primeiros mari
nb,eiros para t. passarem a marinheiros de
classe superior. Av. Inst. 1S', 15 Ja
oeiro 1855, arL. 2, § ;3. Signaes de de
composição em que caso são necessarios
para se proceder a enlerramento de cada~

veres. DecI'. Reg. 1557, 17 Fevereiro 1855,
arl.13; ignaes deslinados a marcar visi
velmen le as conces ões de sepulturas e
oulros como serão conservados, art. /'8, 56;
sigoaes exteriores perpeluaráõ o nome dos
mortos celebres e como, art. 58. Pessoas
encarregadas de abrir signaes nos marcos
divisorios de terras quanto vencerião no Pa
raná. Av. 7°, 12 Março 1855. Signaes de
praticªgem. - Vid. Regulamento de dita.
Av. 22 Março 1855, etc. Signlles dos
alistados voluntnrios e recrutados para o
servico da armada. - Vid. Recrutamento.
Deer·. Inst.ló91,14 Abril185fí, arl. 36. Sig
nae~ caracterislicos de crit;Ilinosos e preca
torios para sQa prisão devem ser mencionados
;nos oflieios. Av. 11.7 30 Abril 1855. Des
peza com signaes da eslrada de ferro de Pe
di' II. Contr. 10 Maio 1.855, [lrt. 18, 2".
a,nn. Decr.Esl. 1599,9 Maio 1855; da da ci
dade da Bahia ao Joazeiro. - Vid. Decr.
C.onv. 1615, 9 Junho 1855, art. 2, 2." 
Ordepou -se que <}as J:ortalezas se nAo fação
sianacs com tiro de bal~ aos navios de ,guerra
estraulÇeiro e s6 aos Qlercantes nos casos
prev,i tos nas ordens em vigor. Circo 270,
20 elembro 1855. Av. 13 dito (Jom. 293).

• Q-8. ~ nas ter." devolutas medidas. Port.
10st. 3 5, 19 Dezem1:}ro 1855. art. 9, 1", 7'"
.1.7 20, 26, ~8, 3). Signaes Vessoaes dos

éos e moeda e~c. f91sa ou fal·ificada. para
~ua capluql. CQov. com Portugal 1 Setembro
i 5f>, art. S ann. ,Decr. 1707. 29 Dezem
~ro ~ 55. Signaes caracteris~ieos d réos
ge,veq.. o cllef~ de policia e autorida4~s po-

liciaes do Amazonas remetter aos com mao
dantes das fronteiras. Deer. Reg. 1729, 23
Fevereiro 1856, art. 1ft. Signaes para facili
dade da navegação fluvial commum accor
dou-se enlre c Brasil e a Confederação Ar
gentina estabe-lecerem-se. Trat. 29 Ab.r.il
1856, art. 16,ann. ao Decr. 1781,14 Julho
1856. Signaes c raderistieos dos presos es
criplurão-se na casa de detenção da côrte.
Vid. Decl·. Reg. 177ft, 2 Julho 1856, art. 8,
S1.. -- Vid. Reg. 120, 31 Janeiro 18á2, art.
158. Signaes de incendio oa côrte re~ularão

se. Decr. Reg. 1775, 2 ,Julho 1856, !lrt. 21 a
36. Substiluido pelo Decr. Reg. 2587, 30
Abril 1860. Signaes nos portões das estra
das de ferro do Brasil. Decr. Reg. 1930, 26
Abri} 1857. art. 12: dos guardas deHas,
art. 41: das 10coIDotivas, art. 76: de parlida.
art. 8~, 89: regimento de signaes nas es
tradas, 3rt. 92. Signaes de pratic<'\gem da
barra de S. Pedro do Sul. Av. Rel!:' 409,
16 Novembro 1857, art. 7, S7: 36 a 38,4&,
49 n 51: e da de Parnahyba em Piauhy. Av.
I.}eg. .&50, 1.1 Dezembro 1857, art. 35, 36,
37. Si?;naes ~a estrada de ferro de Pedro II,
Porto Reg. 118, 8 Abril 1858, art. 38, § 5:
61. Port. Regim. 119, 8 Abril 1858. Do ser
viço dos vapores de reboque nas barras de
Sergipe. Av. Reg. 122, 9 Abril 1858, art.
14, 66. Signal nos navios da armada em es·
quadra ou divisão para chamamento de
cirurgião. Av. Reg. 232, 27 Julho 1858.
art. 31. Signaescaracteristic.os de criminosos
terão as palrulhas na côrte para captura-los.
AV. Inst. 291, 5 Outubro 1858, art. 2,
§ 12. Sio-naes de declaração de achar-~e

navio em livre pratica. Decr. 2409,27 Abril
1859} art. 12: Signal de sOCcorro por em·
barcação em caso de epidemia. Decr. 2409
cit. art. 35.

SIGNIFICAÇÃO rigorosa e restrieta das palavras
n'a interprelação dos contractos commereias
deve ceder á iotelligeneia simples e adequa
da que fôr mais ~onforme á boa fe e a-o
verdadeiro espirito e natureza deHe. Cod.
Com. art. 131, § i.

SILENCIO: vozerias nas ruas em boras mortas
oi? taráõ, e· como s ~am~ras. - Vid. Co,
war~s. L. 10ul 1'0 1828. ar,L 66 Sõ : Nos
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thealros e recintosodeslinaclos a espectaculos
publicas ,vigiaráõ os inspectores que se ob
serve. Re~. 120, 31 ,laneiro 18lJ.2, ad. 139.
Na casa de deteução ,cla oôrte. Decr. Reg.
d.77h, 2Julho 1856, art. 1l.9, 35, § h. -Silencio
dasJpartes: a resolução imperial em conselho
de es.tado so-bre decisão administl'aliva con
tenciosa pelo tribunal do lhesouro não
ap-rov.eita ás partes que tiverem approvado
a decisão anliarior. Decr. 23h3, 29 Janeiro
1859, art. 29.

SINEUW: Vid. Sinos.

SIMILHANTES : as ex.pressões em taes casos como
estes e em cada 11m deHes cia Ord. L. 2,
til. 35, § 22- abranO'em todas as de seme
lhanle natureza e fazem a {lei extensiva a to
dos os semelhantes, o nosso direito manda
julgar de semelhante para semelhante elO
10 ordenações diversas.-Vid. Res. 19 Ju
lho 1813 ann. Porto 6 Julho 1830 (Goll.
Nab l. Em materia administrativa. - Vid.
Decr. Reg. :li0

" 24 Fevereiro 183S, :lrt. 1.
Casos e eircu.mstaocia,s não previstos pelos
estatuto» da companhia Fllt11!íTltense4e T"ans
podes sel'âo rellolvidoslconforo;Je os preceden
tes e decisões de /lssociaçõ.es semelhantes.
D~cr. B~s. 1015., 17 Jl,llho 1852, art. 31.

SIMo0NJ!: par,OQ!;lO não pMe pedil' .cousa alguma
p\:l'loB ba..plÍs1)loS 'S~(O iocol'rer em simonia
imposta ,por,(lireito íloouico e c9ns~ituição

dp bj~pado•. -V.id. Res.. ,2a , 18 'Março 1812
,(Go,ll. JMab.). A praxe de admittir. oe coo
Icessão de co..a~~uLori.asle futu.ras ~uccessões

de vi§ar.a.r,ias lé ,roui ,s.I1LJjelia a siUJonias, e
por isso ~e,ve .s~r ~pl'lJlidll. - V' d. ,Res. 2.,19
J,anei 1'0 ~ S~Q.

SIMULAÇÃO ~t:tl contrAet.o qUíl.Ddo commetLida
por el-llpr~gado pub-lipo cons,till1C excesso
AlI a,buso da aqto["~,l\de I~ ,i,I.\f111enci/l QO em
prego ,e coroo seIlá Rqnida. ,Coa. Crim.
a.r.t. 1-!t6.,Sãp.D"llp,s,Qs contnac~@,s c<unmer
~i.aes q"e for~m con,v.eOQipPIl de ·imulação.
Cpd. Co.!Jl. lIJi.t.•~ 2~" S Ú, ,As que1\tões de

.fap.le sa re-exi$~en~,de;f(:lu4e .etç. simu
la.ção Q.a,f<\r.pla~ão ,dÇ\S .lHVHr.llptos co~mer

ciJ\es 0)1,Da :wa ~&ep\1çiip nr,'io ,~et~l1mina-

IV

das por arbitradores. Cod. cito art. 139. A
rescisão por 'lesão nas com pras e vpncins
mercantis tem }ug:lr provando-se simllla
çãn. Cod. cito art. 220. E' fraudlllenta a
quebrn em que concorrerem vellnas, np.~ocia.

ções ou doações feitas e'o dividas conlrahi
das com simlllação on fio~imento. Cod. cito
art. 8@~, 'S 4. O emhargo 011 al'ff'sLo ha lu
gar quando o deveàor conlrahe t1ivid;l~ si·
muladas. Oecr. 737, 2') N()vembro 1850,
art. 321, § 5: 322, § 2. A di<puta entre
credores póde versaI' não someote sohre a
I'll'efereocia liJue cacla nm :-\11 '~lle. senão
tambem sobre nullidarle, simulação. fraude
etc. das dividas ·ou contraclns. Decl'. 737
cito al't.617. Nullidaue depp.l1dente de rt\~

-cisão póde ser opposLa em def...sa sem depen
dencia de acção dil'ecta rescisoria pdo exe
quente "na execução e pelos credore~ no con
curso de prefer'ellcias para impeEiil'em o
effeito de contractos simulados ele. em
fcaude da .execllçao. cDecr. í37 CÍ't. art. 686
§ 5. Simnlação por parle dp. correLol'es
corno será ,ponida. Decr. Rf'~. 803, 26 J 1\

lho 18M. 3rt. 26, Decl'. 807, S08, 27, ~l8

dito. Simulação palosagenL sdeleilão como.
-\Vid. Leilão..Decr. Reg. 8118,J1l0 Noverubro
1851, 3,1't. 23.

SINGERIDkD.E .e lisura com os Indios ,erdenou
se nos pre.sidios Leopoldi.na e SanLa Isabel e
á ·ma·,.~eln do Allagua~a elD Goyaz. Decr.
R~..g. 750, 2J..aneiro 1851, ad. 4, § 9.

SINISIDROS: sobre pagamento de sinistros recla
ma.dos por .proprit',tarios <6 intere<isados em
,emh<illcaQões d03 escraqos capturados por
.torças na,vaes,da Grâa~Bretanha.-iVid. Res.
2~ Setembro 1·S,17 (GoLl. Nab.) • .:Em que
caso .IDà-O ,eoo necessa,.io pl'ovar- e. 'ReF:. Se
f;uros <appro1v..pela Res. ,30 AgosLo 1820..
ad. 34, 32 (F. Borg. Dicc. lur. Sinistro).
Sinistros por quaes tomou a seu 'Gar~o e
_~omo resp( llder a sociedade dos Segnro s
IMlltuos ,B1'asiieiros.1hor. Est. 2~ Abril 1828.
art. 7,'21, .22,í!ú, 27. É caso Ul'~llte e extra
olllli ario coof(}rme o al't. .48 L. {j OuLubro
18~t o.de socoorre-r,e rel).apa~ alguma em

.b:u;oaqão .de.gu,erra ,naoiõ9~1 que ,o precise
,.ern.ra(l;i\o'4le '1uaiquer.sinistro e em igualdade
~,cil'ollmsLanGLaplguma -d.e 'õn-açã-O oawiga.
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Dl'cr. U)~, 7 M:.j" 1RLJ2, arl. 1, § 7, 8. Pro
CI'RS"" !t':-, f'lIl1lllha\'ri" e pr"lesLos a bordo
purH conllll 01 <lI' sinislIos como serflO ('ali
fw:..JlIs 1'111 lerril, C"d. Con, arl. n05, 5115,
S7. OmCí:ll'~ p ~elltH de lripol/lçiio são obri
~:I,j, s a allxiliar (l rapilã eOI ca o ue desaslre
1" h"'lilld" á emharc<lção ou á carga, seja
qllIJI f,i.' fi lla(lIrf'Za d" sinislro. Cod. cit
alI. 5~5, S 5. Sflo callsns de força maior
P:II'1I 1'/111'1)1'1' lin:rem a inoavegflbilidade da
~II 1"'1'(" Ç:"'" aronl, cídtl plH" s'lli~lro. 0J.

ril.;'1 I. óllR, § 5. St'ndo a mnhéll'cação apreza
da "II IWllfl'a;:i'lIl1" a lrip"hçüo lião tem di
I'f'ilo ns ~oldaJas "('llcirlas na viaç;em do si
lIi~(ro. C"d. ('iI. lll't. 558. S udl' a queslão
d" s"r:lIrl,S sohre sillislroarOlllecidollo podo
da ca1r:í1, 1.P plOI'al' que elleacolll.eceu anles
do rI 1I\lI'cill1t'ntll plldel' ser nssi8nadn , é
cll.-I'(,lIs,"la a apl't'sflllação. Cod. cit. aI'!.
5f{). S.' a" lrlllpll closilli~l.rll parle dooS cITei
tos lIbjl'dlls dll risco t'~li\'erelO lerra, a per
di' do dildul' Cllmo se re~ulará e em oulros
C<I~OS Ile '0111, arlo de dillheiro a riscu
(l" ralllbio Ill<,rílimo. CCld. cito arl. 645,
61,7. :iillislros no cnnlnlcto dfl seguros,
Cl,d. ril. .ul.. e67, S 10,671 (Decr. 737
25 N"H'lltill O 1~50, ad. 3(2), 688,
í~O. 72,00(. Sil\i~(ro qll~lldll jnslilicél ab~n

d"11I1 dos coI'jPClOS Sf'~uro~. Cod, cito
31'1. i53. § 2. I>l'cr. 737, 25 NOI'embro
1SflO, :.rI. 301. Ac~'!Io de se;:uros é sólnenle
\.'I'lIIl'lIl·II\C I'"ra illd"ll1l\i~nçiin do sinistro.
n,'a, 737 cil. Clrt. 299, 301. Relatorio
ci. clllII-lilnri;l()o riu ~ini,tro e como cons
lilul'" P' olrsto ou I'rocos~o lesLelllllohavel
II' bordo. l)c(' 1'. 7:17 cil., 3rt, 360, § 1.
Si" i:-ll os l'Oll\O I'a~a rá a com pan hia de Sé

~lllll~ 1l)1IrilillloS Bom cOl/ceito. Decr. Esl.
85:!,5 NlIlt'l"hl'll 1851, art. 12. SinisLros
IHOI lIi.,,,,,,s dI' J'i~co especinl da diligen
~'ia ",clorl':dtls aos lapor es da companhia
,1, IIDrl';::'ç:1O elllre o Hio de JiJneiro e

(Ilda C"tllôlrilla e inlel nH,dius iudemoi-
•al'â (I ~11\C·roo. Oc·cr. Cood. 10li6, 13 No
wIIlIII'o1 t-5~. 5.' Sllli,lros impedindo as via
f<"" d'ls ,'ap"l 1'5 da rOllljl(lllhia de nave~l'Içüo

'ouul1l'lcio dll ArnilZlln;l~ que p"l;amenLo
I '.'..tll'ra 1·1li1 110!!" 1"'011. Dea. Cond.1lI45,
2001"""018.)'1.7",9." Decr. Cond. 1H8S,
1li (llll .. "IO IS;,7, 6", í"; eosc.Ja A,sociação
'I'rbiptw 'f:j de rcLoque. Decr. Cond.1A57,

SINISTROS

14 Outu\.:rn 185!c, 11"'; e os da companhia
de paqueles. Decr. COlJd. 1515, 3 Janeiro
1855, 23.' Sinislros corno paf1;ará a compa
llhia de seguros maritimos contra O fogo
Providencia. Decr. Est. 1688, 1.2 D"zelllbro
1855, al'I. 8. Sinislros na fahrica de polvora
da Estl' l1a. Deer. Reg. 1709, 29 DezemlJfo
1855, arl. 15, § 3, Como pagal'éÍ <1 compa
nhia de egorlls marilimose lerreslre~. J)ecr.
Est. 1724, "6 Ft~Vel'eiro 1.856, art. 22. Si
nislros se prevenirão nas Yiag IlS dos trans
porles por ~arris de ferro da cÔrLe à Boa
Vislfl. Decr. Cood. 1733, 12 Mt\rço 1856, 4."
Sini -Iro ou tnolestia inopinada nos qual"
leis será sllccorrid;\ pelu f3cnha ti vo que
nesles deverá sempre haver. Av, 5 Fevereiro
1857 (J 07"l~. (5). Sinislros como evital'áõ os
cODrllIclon:s de artigos bellicos deslinados ás
prf)vincias du illlerior. Av. Form. Inst. 400.
:J Novemuro 1857. 7', 5',9,'" Sinistro fi va
pores da cllrupanhia entre a côl'le e Caravel
las pa!íará o gúverau fjuando del1es servir
se. Decl', Cond, 2057, 19 Dezemuro 1857,
8.a Ideln quanto aos da compnohia de nave
p;ação enLre a côl'le e S, Malheus, 110 Espi
l'illl Sanlo. Decr. Cond. 2063, 23 Dezembro
1857,10,& Siuislro len o a companhia de
sel;uros contra f0!!íll Argos como procedel'â
ella. Decr. Est. 2079, 16 Jaueiru 1858,
arl. 11,: e a de seguros mari limos lVovu. Per
manente. Decr. ESl. 20S0, 1\5 Janeiro 1558,
urt. 18, § 3, 4 : e a de seguro muluo con
tl'a fogo. Decr. Alt. e P.;sl. 2tOO, 6Pevereiro
1858. art. 23, 31, 3~. 34,35: e a de 'egu
r 5 Fidelid'lde. Decr. Esl. 2'l03, 6 Pevereiro
1858, llrt.13. Noscasosd,~sinistrl á~ embar
cações brasileiras e parugll<lyas accordou-se
cornu sel'ião socconidas. COD\'. 2lJ. Abril
1858, al'l. 2f> : cm D cr, 2155, 1 Maio 18118.
Sinislros iulerrrolllpendo a viagem dosv. po
res da comp"nhia de li <l\'egaçã I entre Monle
vidéo e Cuyabá que diminuição solfrerá a
,uhvenç:o a cargu Jo governo. Dec', Cund.
2196, 23 Junho 1858, 8"': e como respun
derá cita pelos sinislros pl'OVenip.Dles de
c"lOmi~sãu em qne os occupar, 22," Sinistros
quaes e como pa~ará a companhia de se
~ur I dtl fogll Pr01·idellc·ia. Decr. Reg. 2252,
22 Setembro 1858, art. 7, 13, S6, 7. Si
Di~lro nas ruas ou prnças prevenirão as pa
trulhas do corpo policial da côrle. Av. Insl.
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291, 5 Outuhro 1.858, art. 2, S 6. Sinistros
como pagal'á a companhia de sel;tlros ma
rítimos contra foe;.. Espel·allça. Decr. Est.
2273,9 Outubro 1858, art. 26, § 8. Sinistros
JI<tS c,'nducções obstarit, e como, a compa
nhia Posfa Haitiana. Decr. Est. 2367. 26
Fevereiro 185!l, art. 33, § 5. Banco inrius
trial e hypolhecario pódtJ. e quando. ceder
o preço que no caso ele sinistros fêlr pago
pelo s gll 1'0. - Vid. Decl'. Esl. 2387, 2 Abril
1.85\), al·t. 15, S5: idem o banco commer
cial e hypothecario de Sergipe. Decr. Est.
2389, 2 Abril 1859, art. 29, S5. As escrip
tlll'aS de empl'estimo pelo banco industrial,
commel'cial e territorial devem conter o
lraspasso da i(Hlelllnisação, e em ca:;Q de
sinislro seril esta rIJcebid., directamente pelo
})aoco. Decr. Est. 2ll00. 2 Abril 1859. arL 46.
Sinistros 005 vapores da cl)mp<tnbia d,) ua
vell)ação a vapor elltre Montevidéu e Sal
to, e Constituição e UI·uguayaua. Decr.
Cond. 24.01, 9 Abril i859. 6": nos da
companhia de oavei!:ação e Cummercio do
Amazonas. Contr. 9 Julho 1859, ad. 3
(Rel. Estr. 1860, pago 2lJ2). Soccorros em
caso de naafl·ai·do ou outro sinistro presta
raõ, e como, os p,'alicLls das lagôas e rios
na vega veis da pl'oviucia de S. Pelho do Sul.
- Vid. At" Reg. ill Outubro 1859, art. 1.3
(Rtl. cit.• pago 247). Em casos delles que
auxilio prestará o inspectol' do arsenal de
lQ.lrinha á capitania do porto etc. Decr.
Reg. 2583, 30 Abril 1.860, art. 1.2, S11. :
11~, § !l.

SINOS de S. Francisco ele Paula e convenlo de
S. Benlo na côrte dobral'áõ ás 10 horas da
noite no verão. e ás 9 no inverno por meia
hora SC'Ul interrnpçiio e para que fim. Edit.
aJaneiro 1825, S 3: depois do sen toque
foi prohibido estar parado sem motivo ma
nifeslo uas esqnioas, praças e rIJas, daI' as
sovio~, §6: como se pl'ocederia cOID'a~ pes
soas acliadas depois do tOqUI~ dos sinus em
,'eodas, la vernas, botequ ios Oll casas de
jOg'l, S7 (Calt. Nab,). Ordenou-se restricta
observancia da conslituição do arcebispado
sobre os dobres de sinos para signaes pelos
defuntos, Av. 26 Abril 183lt, excito por ~

Av. 21 Julho 1838 (10m. ,1.66J ...Siguaes de.
incendios por meio de .loques.de sinos na

cÔrte ordenou-se. Av. 12 Julho t Qlt9{Dinr_
8UlI). Decr. fif'g, f775. 2 Jtll\w 18i'i6, .... t.
21. S2,3: 23 a 27. 31. 3~. For:io prohi
bido.; os dllb 'es de sinos na côru~, A.v.
Provido 1lJ Fevereiro 1850, 16.& Av. Reg.
4 Março 1850, art. 10.

SITIO: commercio com os lup;arcs sitiaoos. hlo
queados ou investirlos por mar on llH'ra limi
ton-se e como entre P()rltl~al e a GI'na
Bretanha. Trat. 2·, 19 F~v('reiro 1810,
art. 2~: com li Fr'iOC:J. Tral. 6 ., ullho 1821J.
art. 21: Conv. adclici;)nal 21 A~o~lll 1828:
Prllssifl. Trãl. 9 Abril 18:!8. aH. 11: J)ill:l

marca. Trat. 26 Ou1uhru 1H28. 111'1.. 10: Es
tarlos-U n idos da Americil. TraI. 1.1 J)t'Ze-ID
bro 1!'28, art. 17. 19; Portu~al. Trat. 19
Maio 1.836, art.15. Confede",'cão Ar~f'nlina.

-Vid. Trat. 29 Abril '185l~. aI'!: 19 em
Dccl'. 1781, U Julho 1856: Plll·ll~uay.

Trat. 8 Auri11856. art. 13 em Dt'cr. 1782.
Jnrisdicção militar dos commandanles de
praça nro caso de gue....a e c'lmeço de invo~

timento.-Vicl. Jurisdicção. Res. 28 Junlio
1.830. Sitio é caso urgente e extranrdiuilrio
comprehendido no art. 1,8 L. á Outubro
1831. Oecr.1.58, 7 Maio 18lt2. art.t. S 1.
3, h. 5. 6. Silios como se"ào regislra(ios.
Vid. Registro. Av. 25 Novembro 185!.

SITUAÇÃO dos bens determina a autoridade
que deve arrecadar os impostos a flue es
lejão subjeilos..\ v. 4 Março 1859 (Jom. 76).

SIZAS: nellas ~e admittirflo as "polires grandes.
Acc. U Março ou Maio 1809 (H. Carrt.
arld. '1). Siza das compras e vendas de
bens de raiz estabeleceu-se e como no
Brasil. Alv. 3 Junho 1809. S 1. 3, 5. 8.
10; meia siza da compra e vencia dos escra
vos l<tdinos. - Vid. Escravos. Arrecadaciío
das sizas em Santa Catuarioa mandoll~se
fjcasse a cargo da provedoria da fazl"oria da
dita ilha. PI'Ov. 2 Julho 1809 (Coil. Nab.).
Sohre disposição de baldios ria Ilha da Ma
deira em fórll.la prejudicial ao patrimonio
real das sizas.-ViJ. C. Reg. 18 Setelllbro
1810. Ordenou-se fosse paga da quantia qne
se désse .á vista, e se conlinuas~e a pafl;al'

.. ,- rl~5 'que foss'em elllre~l\ndo PUl pagamellto.
Alv. 2.0ulubro 18B. Meia 5i%a da compra.

89"



( 7011 )

Sl~

e vellrln de embarcacõps. - Vid. Emborca
çá/'s merCtI"tl'S. M-1ndou.se que o coo elho
ela fazenda lIu'sse "menJar o ahmo de al
~lIn" jnizf'l'Ifazcnc!o precedei' o pngamenlodas
SiZ;lS dCls Itens de ral4'. de um proces 'o com
18 /,00;l 18600 c!e cuslas e outras m;liOl'es
exl ClrsÕe.", arll'Pl'lindo os jni"""s quI' as pralicas
'em. P"I·1. 30 Junbo 1.813 (B. Cam. Extr.
2°)0 DI'clarou-se que das dações in solu/um
'e neve siz'l como verdadeiras compras e
v ndas etc. Alv. 5 Maio 1814. "lola iI I ti.]
enlbarctt órs como se llJandou arrematar.
Res. 1;) I'-Iovembro 1815, ano. Res. 7 Ja
neiro 18~O (foll. Nab.). SiZ<1 de bens mo
vPls. Edit. 17 Fevf'l'eiro 1817 (/nd. Alb.
Síw). Pur quem serião pagos os livros de
St'U lançamenlo e como. Provo ia, 7 A~o to
1 17 (CoU. Nab.). DeUa forão i. entas as
materias prirnl's das fabrica. Re. 29 No
v 11111\'0 1817 (ludo Alb. Siza). Qn, bens se
con.'ideruo ele raiz para pagarem siza. Res.
16 Fevl'reiro 1818 (CoU. Nabo). 16 Setem
bro 1818. Rl'sliluiçiio de siza paga pedida
II lilulo de donalivo pOI' não eocontrar
n rpgiOlentn concedeu-·.e. Res. 21 Julho
t81. ,ann.Re o 2",21 Outobro1822 (CoU.
Nab.). Sobre siza de convenção colre her
deiros.-Vicl. Re.. 22 ovembro 1818 ann.
H~s. 2", 21 Oulllbro 1822 (CoU. cito). 1sen
.ão de sizH pedida por não conslal' ainda a
{1xistrocia da lei cuncedeu·se. Pro\'. 22 Ju
nho 1&19 anil. Res. tOa. .4 Dezembro 1827
(CuU. cit.). Siza e meia siza nào contracladas
naS Alal'óas como Sfl mandou arrecadar pela
jnnla da fazend(1. H S. 27 Setembro 1819
(DuU. crt.). Illdl'f'rio-se e porque prelen-

fio de 'el' isento do erviço nlilitar um rece·
la'dor de iz"s t. meias SiZllS da frpguezia da
Parahyba. Bes. 17 Julho 1821 (Coll. cito).
'obre achal'erll-se cOlOprehendidns a sizas
nlls CAp. 125, 126, do foral da alfandega
dfl Li, boa manrlndo observar, revogado o

1 Alv. 25 AlniI1818.- Vicl. Rrs. 3a, 27
: lembro 1821 (Coll. cito). Síza das vendas
j'pitns no campo de Santu Anoa e S. Chri 
lm;io não foi disp nsada. Prllv. l~ Janeiro
-( '22 (Collo cit.). l e"ou~se a nomeaçào de
aciminislt'atiorclas itasa individuo qu aca
bára de ser Cllnll'aclador. Res. 2a, 210u
tubro 1822 tColl. cit ). MllOdou· se e em que
prazo lerminar um coulraolo de sizas, vis lo

haver ido dolosamente cootrnclado; e
pnssar A ser administrado. Res. 2a , 24 Ou
tubro 1822 (Coll. cit.} o Res. 2", 12 Março
1823 (CoU. cit.). Providencias para serem
arrec:,daoas pela administração dng rendas
na côrle. Res. 3", 11 Dezembro 1822 (CoU.
cit.) Insl. 4 Fevereiro 1823 (CoU. O. P1·.).
Podo 1a , 7 Maio 1823 (Coll. Nab.). Provo 1a ,

10 Outubro 1831 (CoU. cit.)o- Vid. Reg. 1ft
Janeiro 1832, infra. Ordenou-se que no fim
de cada mez os tabelliães da côrte enviassem
ao lhesouro relélcões das ll'ansaccõcs feitas
su bjeitas á siza .. Porto 30" 7 J an~iro 1823
(Coll. cit.). Mandou-se anecadar por admi
nislração e como nas villas da provincia do
Rio de Janeiro. Porl. 3",15 Julho 1823 (Coll.
cit.). Mandou-se ficar sem effeilo Res. ~7

Setembro 1822 que mandàra termionr con
tracto de sizas em Campos, conservados os
arrematantes na posse deHe e porqoe e como.
Hes. lla, 16 Agosto 1823 (CoU. cit.). Man
dou-se arrecadar so meia siza das proprie
dades vencidas por certos cidadãos. Port.! a,

16 Novembro 182fl (Col!. cil.). Indeferio-se
pretenção de ser escuso de siza o valor de
predio dado em troca de oulro. Ras. 17

ovembl'o 1824 (Man. Collect.). Declarou~

se ler logar pagamenlo de siza, subsisLinclo
sequestro. de bens comprados existentes na
côrte.-Vid. Res. 2a, 7 Junho 1825 (CoU •
cit.). Bens sequestrados \'eodidos uão podião
continuar- DO sequeslro si não fa1tas~e pa
gamento de siza no lll~ar em que erúo si tos.
- Vid. Res. 6a , 8 AbrJl1826 (Cal!. cit.). So
lução deu-se ácel'ca da intel1igencia que
deverião ler as condições do conlracto de
arremalnção de sizas na corLe; e em que
casos erão Otl não cobraveis. Res. 5a, 19
Abril 1826 (CoU. c2t.). Venda de feita tendo
pago siza não se resLJlile, ma não paga-se
das quanLias que deixassem de pagar·se para
o fnlllro. Res. 10a

, Ú Dezembro 1827 (CoU.
cit.). Hes.1.2 Dezembro 1827 (Man. CoUeet.).
Mandou- e e como reduzi I' a letras confor
me aRes. 13 Novembro 1827, art. 2, 4, a
divida do rendimenlo das sizas. Port. 19
Janeiro 1828 (Coll. Nab.). Ord. 12 Agosto
1837. Sua arrecadação DO Rio·Grande do Sul
mandou-se fazer p'Jos exactores de otllros
impostos. P.ov. 26 Got.ubro 1829 (Col!o
cit.). Ordem~u-se que seus lhesonreiros em
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cerhl's vil/as do Rio de Janeiro ápré$éntas
sem e sob que penas as qnanlias pdr que
fossem responsaveis, e os livros paTtl con
ta~. Ord. 6 Outubro 1831 (Cal!. cit.)~ Sobre
aceitar-se 00 não lanço ofTerecido pela arre
mate.<;ão do contracto em ClIWpOS. Res. ia,
1á Outubro 1831 (Colt. cil.). Pn~ame11to de
siza nao pôde ter lugllr por apolices.-Vid.
Res. 3"', :l3 Dt:'zembro 1831 (Coil. cit.). Re
gulou-se sua arrecadação pelas mesas de di
versas rendas, em v rlude do art. 54 L. 15
Novembro 1831: Rej!:. 14 Janeiro 1&32, e
art~. 1, lJ a 14,31, 32: alter'. Reg. ~8Março

1832·(Si7.a de hens de raiz e meia siz~ de em
barcações: deu'-se inl(>lIi~encia ao ar t. 10.
Reg.1ltJaneíro1832. Ord. 22 MlIrço 1833):
substituído pelo Decr. Reg. 26 Março 1833.
art. 2,§3:23,§7:42.-Vid. Rrg. 6De
zembro 1834 e 30 Maio 1836, illfm. A siza e
meia siza se devem pa~ar na mesma moeda
do pagamenlo 0\1 oseu valor em oulra.Ord.
21 Agosto 1.,833, expl. por Ord. 5 Dezembro
18M. Siza dn venda dos bens de raiz ficou
pertencendo á recrita gl'fal. L. 68, 8 Ou
tnbro 1833, ad. 31:, § 7. L.40. 3 Outubro
183.4, art. 35, 39. Siza declarou-se não
dever-se cobrar das Irocas reciprocas de
bens de raiz e porque. Ord. 22 Novemhro
1833, re\,(l~ada por Ord. 6 Novembro 183lJ.
Siza cohr'a-te do lral(1 e distralo. Porlo 23
Julha 183.&. Aos collectores incumbe a co
brança da~ lelras provenipnles de siza. Ord.
26 Julho i834. Para resliluição de siza paga
que <lili~encifls são nf:'cessarias. Av. 22
Setembro 1834. OlI'. 22 Outubro 1834
(Man. Collect.). Sizas e meias !lizas de escra
vos pagão-se na collecloria do lugar em
que se pnssar o tilulo de venda. ou em que
existirem os bens vpndidos. Porlo 2X Se
temuro 183.& (Mail. Collect.). Porto 2 Agosto
1836. Remessa de relacães dos conlractlls
subjfitos a sizas conror~e o ort. 12 Rf:'g.
1ft Janeiro 1832, é reJati.a aos collectores
especiaes. Porto 2 Outllbro 1834 (I/an. cil.).
Devedores de sizas e meias sizas não podem
ser chamados á conciliacão. Porto li Ou
tubro 1836 (.I1an. cit.). N'üo pagno as com·
pra dos páÇOS das camaras muniripaes e
porque. Ord. 2) OlHu!>1 o 18.~4. Na côrte
pa,Sltu a ser arrecadaria pela re,cebednria

. do municipio. Ord. fi g. ti Dllzeutb'ro' r8M.

a'Tt. 1. S2-.&. CtfÓlo s'e paga rias- arrernflla
çifes em ({II" u~lIhil jllrrrt'~sea fazl'nda nflcio
nal-. Ord. 19 Fev"reiro 1835. - Vil!. Ord.l t
Janl'liro 1836. S"l.>re cÓlnpra a respei to da
qual o c(,mpradof dec1uruu haver feilo o
c'onlraclo rara outro mflnflou-1e H'lwira
pratica. Orno 20 a1arçó 1835. Commissão
para exanle de conlraclos e!lJ que se não
tivesse pá'go e como; e p_lra aS('xi~ir mano
dou-se crear nfl8 cidades. vil\;ts e jull:)ados e
como or~al1isada:'. Circo 30 Muio 1835.
Purl. 20 Julho 18:~5; sobre cuja rxecuçào
prnvidl'nciou-sp, dednrando-se que uA Iv.
30 Ouluhro 179;~ eslava rl·vogado e por
que. Ofr. 23 Selt'DJ bro 1835. Cobrfl-se de
dislrato qua ódo seja verdadeira dação in
solltill1lt e porqne. Urdo 26 Setembro 1835.
Para em p:lg:amenln por pai'te da fazenda
exige-se exhibição de titullls de propriedade
aQS que se ~presentarern novos possuidores
dos bens de raiz. OIT. 10 Oulubro 1835.
Nas trocas de bens de raiz por oulros da
Olesma natureza mandou-se dt!sde já cobrar
só da dilferença dos valores prrUlutados. L.
93,31 Outubro 18;35, al'L 9, § 9. Cobra'S6
de lodas as casas de qualquer qualidade,
úllla vezque sl'jão arlherenles ao solo. OLf.9
Novrmbro 1835. Ordenou-se gue della fosse
isenta uma arremfllação em qlleinleressa7a a
fazenda pu ulicll na fórOla do cap. 18 do re
gillJento dHS siza~. Ord. 11 Janeiro 1836.
Como se cobrará de lrocas de bens de raiz
por mo~eis e semovenles, e de escravos por
outros. Orei. 16 Janeiro 1~36. Rrgnlou·se
sua arrecadnçiio pelas mcsas e recebcdorias.
Decr. Reg. 30 Maio 1836, arl. 76, § 7: 7i a
80. P"ga-se dll compra de herança quer
consista em ht-:ns de raiz qnel' em dinheiro,e
porque. Ord. 6 Julho 1836. Derão-se re
grfls para sua cobrança. Inslr. f Setembro
1036. Mandou-so 5usj>ender execução de lei
pruvi'ociul em que se OldeDa~a não pagar
se da frocà de escravos por bens de rlliz.
O'rd:. 9 DezemI)'ro f83õ. P<llta a casa da Mi
sericordia d~~ compras doe bens d~ raiz que
com licença fizer. Ord. 23 Novemho 1837.
DCC!:1 rou,se cuino e qpant.lo põne lH IllJ:ta r a

" rrsliluiç:lo d~ siza jil paga. Ord. 118" 8 Nov.
't838, Ord. 1&3,- 29 Dl!lelnhro 18"5. Ord.
18 .lunho·18'"g·(Jor~.218). Ord'. 10 Junho
1.8l1ô ('Gás. 0/,. 38; vol: 20). Av. 22 Janeiro
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2850 (nillr. 8:H3). Ord. AO, ~ FeY'ereiro
1k53. 01"11. 200, ~H AF;o~to 1.853, S2. Ord.
63,28 Ft'vf'rt'il'll f85t.. Ord. ~26, 26 Outu
hru 1855. Declarou-se em que casos se coo
lll'a da. c...~"õ R d~ tl'rreno.i de marinha.
UnI. 210, 28 ~Iélrço 18'&0, Os prazo~ per·
nlillid(l~ IHtra pHgampnto de siz;, de ben~ 16
I aiz nã', podeI ã{1 exceder de f O annos. L.
108, 21\ Maio i~hO, art. 12. Suas Iptras ?ara
)al!;lllwlIlo rOlll" se passarâõ. Ord. 221, 5
JUllh" 1.8~O. Os escravos não devem 6er in
c1"idos 1\(1 \'alur dos en~pnhos para pa~a

Ul"l,tu dp. l'iza e porque. Ord. 247, 9 St'
lCI/lhru 18110. Declarou-se nall dever-se da
C1'llIprôl r...ita J~ lima fazenda anles da pu
Idic·,cã" do Alv. 3 Junho. Ord. i2 Janriro
1842' (Jom. i 9), C"bra-se da desa propria
çã" de pl'edioH a beneficio. das lIlunicipali
dlld ...s, na fôrma do reF;illlento. Ord. 28a ,

29 Março i8,.2. Conhecimento de siza de
hens dI' raiz .e n(lo dará D:I côrte sem mos
Irnr p,,{-;a em dia :I decima urbana. Decr. Reg.
f52 1.6 AUl'il 1842, 1Irt.17,t8: item quanto
á dt'cima além da legua da demarcação no
IItullil'ipio ria côrte e provincia do Rio de
Jaueiro; item em relação á declma addicio
nal J:IS corpnrações de mão morta em todr) o
Imp ... rio, arl. f9. TaxaR das heranças poderão
e li ua li do os herdeiros pa~ar seUl oh rigaçã o
do fH'g,'IIlCllto de 5iza e meia siza. Decr. Re~.
15ti, 2/:$ Abril 18á2 art. 5,10. Das I~tras

para I'>eu pagamenlo recolhidas á recebedoria
nãu podem os empregados d,'duzir porcen
ta {-;f\tD. Ord.7 Junlw 18h2 (/orn. 163).
Paga em douro o porque a perll1utaçãll
das ·lTll;~rcllções. Circo 6. Abril i843 (JONt.
f04).Ord. 19". 6 Auril 18!3. São is~ntas

do sello as escl'ipturas sulJjeita!l ao paga
D1l'lIto de sil\l dos bens de rail. L. 317, tI
Outubro 184.3, art. 15. S 3. Embarcações
nacionaes ou estrangeiras vendidas particu
JlIrmeute ou elU hasla publica por inllne
p;a\'ei~ tenhão ou não sido condelllnadas
estão subjeilas ao paF;amoato do resp~ctiva

siza. Ord. 98, 30 No~etnbro {8U. Sobre
demora na cobrOAnça da d~ uma casa. ven
dida em cumprimento de lestamellto pro
videncias. Ord. 15 Jao~ro t8U (Jarlt. lH).
Declllrou-~e que o art. G do Reg. 156 só
tenha lugar na côrte, defendo por iiSO ser
ind"ID[li:Hlda li ratencla naeilNtal 611$ sisas

SIZAS

que se lhe e8tiverem deveildo. Av. 5°, 60,
16 .Janeiro 18&h. Oeclaron-se não ler Illgar
assistirem os colleclore;; e procurador fi 'cal
ás escripturas de venda de U'lOR de l'aiz
para Hilar fraudes. Ol'd. 27 Abril 18U
(Jorn. 124.). Approvou-se nas Alagôas
exif{ir-se dos tabelliães relações das es
cri plu ras pa ra veri ficar-se se havião sido
precedidas do pagamento de siza. Ord. 30
AbrillS4.h (Jom. 124.). As sizas de compras,
vendas e troca dd bens de raiz são devidas
ainda que se nlio ração por escriptura pu
blica. Urdo 106, 30 Ou til bro 181.lá. Pagão
as compra5 de predios por conta .das admi
nistrações provinciaes. Av. 1.6", 10 Feve
reiro 18!l.5. A dp.sapropriação por utilidade
publica geral ou mUllicip ,I da côrle e seu
proces,o é isenta de siZll etc. Rc~. 358,
12 Julbo 18li5, art. 33. Os conhecimenlos
do pa~amento de siza de bens de r,tiz não
pagão se1l0. Ord, 83, 28 Julho 1845. De
clarou-se não poder deixar ele pagar a
compra de terreno pela camara municipal
àa côrte para o novl) matadouro. Ord,
10 Dezembro 1.8li5 (/orn. 353). Percnil
tio-se ás corporações de mão morta per
motar seus bens de rail por apolices da di
yida publica com abatimento de meia siza. L.
369,18 Selembro 18115 art. !lh. A respeito
das letras de siza não se procede da manei
ra reci)lJJmeodada pela Ord. ~3 Agosto
f839. Ord. 37,6 Maio 18&6. Sobre paga
menlo de siLla de fazenda. penhoradas a de
vedor pela fazenda nacionll Ord. 6 J lIoho
18"6 (Jom. 211). Estrangeiros paPião como
os naciona~:s imposto de siIa. Av. ~9 Selem
bro 18!t6 (Gaz:. Of!. 31, v. 1°). Os hens de
raiz adjudicados ao teslamenleiro· ou inven·
tariante porindemnisaçã'l de despezas pagão
siza. Ord. fOll, 1 Outubro 1846. Arrema
tantes das sizas de bens de raiz como fará!)
o seu pagamento. Ord. 131, 9 Nuvembro
1846. O, arrematantes de bt:ns de raiz em
execuções promovidas pela fazenda nacional
pagáo mptade da siza, ficando a outra a cargo
dos executados. U,.d. 137, 16,Novembro
184.6. Sobre arrendamentoi a longos prazos
fraudulentos para não pagar-se siuIs de alie
nação não ha prol'idencia passiveI e porque,
Ord, 51.18 Marco 1847. Ord. 19 Junho
184g (Dj(lr. 8132f Nem uma corporação li
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isent~ do pagamento da siza pela compra de
beos de raiz. Av. 128, 28 Selembrn 18.&7.
Si7.a de predios rifadof. Ord. 138,1 Outubro
18,47. Siza por troca de propriedodp.5. Orei.
142, á Oulubro 1 ~Í!7. Modo de pagar-se
siza de fazenda que se componh:l dI' lprras.
casas, ~adu, etc. Ord.143,! Outubro 18â7.
Mandou-se prose1J;uir na pralica de cobrar
siza de compras de heranças. .Ii v. li Ag05to
1848 (CorJ'. Mel·c. 2fú). Siza de hens de raiz
feli reduzida a 6010 pag;avcis á visla. L. 51 á,
~8 OuLubro 18Ml. flrl. O. S 22. Ord. 33,
3.&, 7 FeTereiro 1 A9. Siza do' que cunheI'
em par'tillJa pllr molil'o de divorcio é devida
e porque. Ord. 2 NOI cm 111'0 18h8 (Di",'.
71M3). É perruillido enconlrar na trllca
de pl'ellios situados no impcrio por outros
fóra delle. Ord. 164, 30 D..zemilrtl. 18~8.

Sobre escripluraçãude lelras dI" ~iLlIs. !\v. 20.
M JI'ÇO 1Sh9 (Dillr. 80(j(i). Sllbre como se
pl'ocederia por occ,lsião de desraminbn de
::iza de melade de filzencJa que ficára per
tencendo a cerlo individuo em \irtflEi,' dr.
contraclo de sflciedad~. Av. 11 Abril 181,9
(Diu,.. 807~). Por occasiflo de r(Jqllel'er-s,~

l'educção ã escriptlll a de e:,cl'iplo pl'lo qnal
fôra I'cndil1a lIlDa ch:lcara seIO pagnmrnto
de siza, denegada mallelou-se procerl"r
cnnforme () direilo. Av. 6 Julho 1S!JH
(Diar. 81lJ9). EX IH11C em livrflS f' :luto!> pnra
nrr€cadacilll de siza. Ord. 182, 16 JuJh,
1%9. Si~a da arremnlaçilo dus !ll'ns nacio
nnes de\'e ser pag:l n:15 mesas d,~ relidas, e
os Pro prega dos terân:1 pOI c.·nla~elll do I'P.

gulameutb. Ord. !IA, 13 Maio 1850. Da /IIeia
siza da nlicnat;i'o Ollp.rosa de f'JL)b;lrC;l~'ão

foi isenta a cnlunia arricola em ll'nas da
Princeza Sra. D. Francisca "ln Salllfl Catha
rioa. Res. 537.15 Maio 1850, arl. uno S 9.
n. 1: e da siza na priml~ira lenda cios lWlls
ue raiz perlencenles a colonos. n. 3. Suhrp.
gr;i1ificaçiio á commissf\n ele liqrJidaç:lo e
;,1 recadação da divida ;tnLi~" de si7.:ls no
Rio Grande do Sul. Av. 1ô Maio H3511 (Ditlr,
8/125). POI' quem e como sel'ia nrl ecada"a a
divida de sizas anlprior'l5 á :,rr'·/lJalaçflo.
Av. 20 Junho '1850 (Dilll·. 8437). Não vi~u

ra a obrigilç:10 de siza de hplIs lançado!'! em
pdrlilh" de herdeiro pnl' rcss;io do!'! cn·d,,
rf'S a qu lJl r::)~()il as dlvid I~. Ord. 102.
.23 Agoslo 18!)O. Não pn~ao as compras e

'fendas de hens f'xistpnles f'm fllliz ('~Ir"n

~eiro. Ay. ~I DeZelJ.bro 1850 (Dilll'" 8591).
Os edifici..s comprados jlela.s c;lIIwras lIlU

nicipaes ainda para ()f'mulir p,lgiw ~i~a. Av.
lJ3, 30 J;meirfl 1851. Siza d.' arlcm;ll<lç'-"'s e
adjndicnl;ões á fuzenda. - "id./I/,st. 31 Ja
np,iro 1851, ;Ir!. :~2 (f)im·. 8ô;l!I). Av. 15
Setemoro ~ 852 (Dillr. :3 de 1853). SlIluçno
sflbre silas p"rtence .ao minislel'in d<i fa
zenrJ:l. A". 26 F~\'ert:irll 1851. A d"S:lJlI'll
prillçfio jJor ol,li,lade provjnl'i~1 eslá fllhjnila
a si1.a •.h.1 Oã, 15 ~laJ'çll 1851. S.,hl e liqllida
çiiu d~ tlivi.l" do illll'llsttl ~ OIlIl·lIs. - VilJ,
AL'. 26 ~t.rçll 1851 (lJittr. 8()(j~). S,dll'o
pa~anlt'nlode siza dI.! C.,IIJ pras,:1 rr'ema Lações
e aoijut!icaçtws ;llIlel'i·,res á Lo 2~ OuLuhro
181,8 Ol"1. 135,12 Ah!'il IS:> l. SJlJl'e "i/.a,
mcia sila ele. d,,;; contl',lcIO, de Cllll1jl"" e
ven<!,l tlo direilll o lIcção de Iaeranç 15 clIjo
valur Ilàll é c()nhel:i.I ... Urdo 1 ~S, fi Mlio
1851. Qual se I'a~ará n;ls lrllcas d~ h .. o .. .16
raj.~ pnr41lllr, s j~lIao;. Ol'd. tü8, :!& ~bio

~8;,1. Admi.tiu-se individuo a pa~aml'JllO do
llJeia Si7. I1 de e"Cl"a\o~ e porque. Av. 1(j
Julho 18:>1 -(Di'I/'. 87~9). Fol'flO iSHlIlas
dei la as c.lsas t1o~ Illllrad"res ile Sanla Anila.
da P'll'nahyba em M.,llfl·Gl'llsS0 :dé rt'5011lçfro
d" aS5~lIlhléa le;:i,I"li~'a geral. Ar. 16 .\~lIs.

lo' 8.')1 (D,llí'. ti770). O'lll~ 11~\'e s"'r pac:. a
siw. (hei. 2 II), 1d :\I-;oslo 18:> I: 2 U. 6 ()II
1111.1'01851. I\V. 2ôl, 2'2 Nl)lClllhl',1 1352.
Sohre exernç'-lO do ar\' 12. ne~. t ti J.'II .. il'o
18;~2 ar,'sp",itode relações dos t,.belll:1cs
para cllh!':tnça. Av. 12 S 'lemor" 135l
(lJi",.. H7m l), O;; h"I'.lei. os Ill'ee,sa rillS lCIIl

direit'l <.I" redil!' as dll'iJils da horança sem
o I'n"~ dfl SiM se!ld'l bens de I'ail. ,\.I'. 2'!S,
fS S"lembro 18 H, O~ IH"SI,lcllLes llão l'l
mãu c(lnh"cilllcnln de recurllOS das deci
sÕes d.ls lheSllllrari a~ sl.bre r .. sti III iC;1O de
si-ia. Av. 2;;0, 2!l S.:t~lIlh"l)' f3:> .. Áv. 20
Oulllbrll 11:152, (DiíL''. ~'l;~ 7)'. Siza plll' COIU
pra .II~ Ill'lls' II 'Cillll;il'S. Ol:d. 233, 23 Sl!lelU~

hl.>'18.>1. Siza deve ser pa~a com rl'!aç-lo
30 'preçu da' aijj'·Ilt:C"Ç-IO. f~V. ~35, 26 S '.
telll~I'" 1851: fi~cilJis'IÇ.~fl 8ub,'e p:\~all\culo
da' SIZ:l e meia ~í·Z.1 "X\!I'CCI':1ll e c.•mo o~ i.. i
7.~S J'l direi'L,) e'm, é"rrc;ç:llI. ])t!C~, I1c i.

'S:q,2 Ullti.!Jro J851, a'ri.'â9, § 1. ..:... Vit!o
411. to:? f(-; Maill,l,~,5f. ·S:7.:i Jo 'Ciillll~l'a ele

. íJi~I'lIiJl;a':i'I;u 'lh~:>i f.:i l<l~ élli p~iG.ú.s'll-:Il~olli 1'0,
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.Av. 2á9, 29 Outuhro 181H. A .cessj.o por
din,he,i,'o d~ ht'rallça~ em beQs de raiz, bem
fcilllt'ia, e l'srTaVflS (leve pa~ar sita e meia
siza. Av. 2(j6. tO Novembro 1851. O gado
e IH'IIS mov~i.i lião estando r.euniclns aos
beos c\ e n iz no acto da venrla Oll a·rremata
,çno n(1oO a pa~ão. Av. 2~5. 6De,zembro 1851.
COIIIO dev rã.n pruCE\der os agentes da fa
zeAt'la parll CohrllJlça das sizas e meias sizas.
- Vid. 41\. ~o Set'~mbr.() 1S5.2 (Dig.r, 6 de
18;;;11. A r-ol'cell(;l~em do l'entlimento de
$<iza rf!('Irtellce aos elllprt'U'ados da al!'andl.'ga
em q'le lill renda ~e arrecade. Ord. 235, 1 l
OllLlI~lrtl 1852. ;\ t. 28ÜuLu!lr.o 1848, art.
9. S22 ~ó le\'e em vista ,alterar a laxa dG
jm',.E)sln. -'Vid . .Ord. 2&ll, 2-;; 'O.Iltnbro
1S~n:l. Sohre o pra;tQ de ,30 dias p~ra paga
011'010 da Illl'ia si1.a de escravos. Ord. 258,
iô Novembro 18;)2. Quaudo principia a
COI f,cr (I pré:lZO pora reclam(lçã~ c/a reslitui
ção dI) sizil. ,\V. 111.• 27 .Abril i8p8. Man
fi!oll-he nfl\l l\dmillir pag"JIlenlos ~e sizas
por aIiefla~ã" de tercenos dI) [murro.de San
,to Antonio na côrle e porque. Av. 17 Maio
1l8J)X I~Di(l,r,. tU). F,/ill:ào js~tas lie siza as
COQlpras que fizerem a·s provincia~. cama
rél~ ,llluoicipaes ou quasq~er a}ltoridades
c;le terr,enos ou ,pr-edios para ,abertura, aI al'ga·
menlo ou prr.tJ0'lg.u:uenlo,Q,e eSllUl"as, ruas,
pI :IÇ;lS. 0canH,e~. ou ara utras .cons.brocçõ s
e 'illIaes. L. 719,28. 'elc(l1hr9 185.3. art. 21.
• s adjudica-,ções de LJens .de I'ai~ lao.ça,das em
'pnrlilha parJiIPll~aql~n~od3. tllxa d.eberanças
á flzcllrl.. pr,ovincial p.a~ã.o:s~a. Ord. 233,
29 O~llul.>ro 1853. So"'re (p~.aJllep'tP l1e siza
de con~..acto de cqmpra e v.eoda~(I.Ul wande
alllPceuençia á c~ehral(ã.() da e cr\ptura.
..onL"lAO, 3 Novemlna ,1~p3, SÍf.6 r:de alie
nações do don)~nio ulil. Ord. ~51,,19 0

veOlur(l185it Ue ben.ll.íldjud.iclI.ios,a,i.J.erdei
ros .q.aJe Lf'oh-ãn p~o .íi'S d~vjd3~ do Cílsal não
é de\ipa si~a. O:..d. 1~·, ~f> J.-an~ro.ia.I)!j, Os

oe ip.tos pllrticlllarc8 de COllWH./ vw.da ou
doa.Çào de lerl'as, nos ca 9lS,e~qJI.e s~· ii. o ap-
os ara L.ransCe.rir ,dcuninip, ç .Ilsidorão-se

1~~ilimos si I) pagaJDento~ sir,a liYi!r sido
\'erificado antes ela publicaç.ão dQ ,pJW'ente,
Dec,r. Reg. 1318,'3!> Jllneir9t18~, .a.rl. 26.
Fa&~l~d;. rpvinc.ial.ai iseo~a Àe-íli~ e bens
compTados ou v;end.idos &~t\ta dllS cofroa
provinciaes. 'fies. 7íq, 6 Set~Olbrp .1Uã!. A.f.

90, 23 Fevereiro 1$56. Ord. 3~O, 8 Novem
bro 1858. A c.ompra ero praç~ de um predio
paras-er demolido de~e pagar. Av. 9·,11 Ja
neiro 185 [} Sizas nas daçóes m ·s&.lutunl.
~v. 15°,12 Janebro 18,55. Processo que se
deve s~guir oa.toQ'lada de contas dos coUec
lo,res obri~aclos 11 exigir dos tabelliães e es
~rivães e remel,ter ao t/lesouro as certidões
das Lransacções subjeitas á siza dos bens de
r<lÍz. -Vid. 01'(1..34,22 Janeiro 1855. Dis
'pensa de multa J)or falta do pagamento de
meia si1<él de escravo por ter a cOIll'pradora
I;norl·ido derüro df)s 30 dia;;. Ord. 55.1 Fe
J'ereirp 1855. Siza~ peja associaç(io colonial do
Jtio Novo na côrte Gomo set'ão pagas. Decr.
JEs.t. 1.õ6,6" 2!Í Fevereiro 1855. art. 27. Do
pagamento della foi isenta a companhia nero/"
mudara Qa côrte po.t· Iodas as compras, des
,ilpropri;\Ções e vendas que Gze,sse. Decr.
Esl. '1629, ~O Junho 1855, IIrt. .42, § 2.
Queslõe~ de sl1;a por distrato fei.to. - Vid.
Ord. 325, 2() Gulub.ro 185,5. Mandou-se
,flublicar O art. 11. L. 15 Sete.wbro 1855,
.sobne necessitar escripl,ulra a cOQwra de
pens de r,a.i,. cujo va-10r .~der de 2008.
Circo 49., 2.Z Janeiro ~856. S.i~a deve-se da
.adj,lI.dicação de l>eJls á ,fazendll p,rovincial e
po.rque. Av. 9.0. 23 Fevereiro 1.8;>6. Jsenção
de ij.leiaJliza ('obre ,ar.fl.uisiçãO d,~ em,barca
çõ.es pílril.a cOJ;l1,pa,nb.la do A~azpntls. Ord.
137, ;) ,Abril i85~,. .Das rifas ,não é devida,
siw das e.scripl,uCílS q~.e s~ ,laVlraooOl. Ord .
,1A;$. ~4 ,Abt:il.~~.5l;) ..Av. ~47 2~ Agosto
1~58. ,Oa:; veudils de ~ll1bar,c, çõ~ çobrii.o-se
.meill~~a ~ p\lhJ@s ,iAl1pOSLo • prd. 3.39, 1.7
pJ;lJ,\.Ibr f ) ~ f>? Si~a R~~t Mvem lPa~ar os ob
)..ecto.s .deJfI,bIJ1ca ve.odld,é,l... Av. 367, -ô No
v~\nbro ;l~5~L Cpb.ra-s.e na veodíl de terras
p~bIÁ~i1s pQr<;JlI~. ~fd. afl9, 110 Nov,e01bro
1859. 9rd. 27 OJlluhro 18,~~ (Jçwn.321).
S.o,ur,e denpnci,a :po~',fí1Lt" de tp;lganmnto de
..sJ~.a. ·Ol;Q . .AP9 J!> D~el»pro J1;S56. Não
,paga ~Sj)..ciaçã,o clUltl)'\l ~e .,cQlo»isação dos
.~~r.l~ de rait j,CllPlpl1 siDs .a. íl 'o~pl) )ÍJlos de
c.n./p.no,s, ho pedflria e pu,lro mis~C;ll6s. Decr.
:r~,r.m. H>15, ~Sj1.ar oj8;>7 aa:l. 3. Adju
~~ll,açãp·~e re,di~ ~Ql ~s:t~ ,de lPí\rJ:il,hfl a um
.Jlp, hefde:~rQs ~omp c~e~(lr .d--o ,ç,a al.é sub
jeila a st.lfl,. Ord. 19p 28 'Maio 1I~57.. O art.
2$ .§ .2 ),tes.. ~p J"1~1O 11)5J) é esp~cial ás
~}j:riplur~s 9l\.e ~pjl~ iu, etc. - Wd. Ord.
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lar. A.v. Circo 396, 15 Dezembro 1859:
Av. hM, 22 dito.

SOBRESTADIA: seu preço será fixado na carta
parlida: C'(uanlio não como se re~ulará e
pa~:lrá. Cod. Com. art. 507, § 5. 6: 592,
693,595,606, 609,611,613,627.

SOBREVIVE~CIA: - Vid. Pensão, Tença, Remu
neração.

SOBRINHO póde suustituir lio em serviço da
gual'da oacional.-Vid. Gua/'da dita. L. 1.8
A~05lo 1.831, art. 26. RIs. 25 Outubro
1832, art. 9, L. 602, 19 Setembro 1850,
art.1.7. Sobrinhos filhos de irmãos pagão
taxa de herança.-Vid. 'Taxa, Decr. !t10, .&
Junho 18[15, art. 6, § 2, n. 2. SobriÇlhos se
cODsiderão pal'le da familia do soldado nos
presiclios Leopoldina e Santa Isabel e á mar
gem do Ara~uayaemGoyaz.-Vid. Presidias.
Decr. Reg. 750, 2 J 3neiro 1851, al'l. 61.
Sobrinho dos immediatos em volos e seus
supplentes sendo o juiz de paz mais volado
presidente da. junta de qualificação comu se
deverá proceder vislo os Avs, 82, 23 Abril
18lt7, e 131.31 Outnbro 1848. Av. 8 Olllu~

bro 1853 (Dim' 94.). Delegado e juiz muni
cipal dedal'ou-se não poder servir com es
crivão seu sobrinho legitimo. Av. 282. 30
Dezembro 1853. Indemnisar se mandou
passagem d'estado dada aso hrioho de officiaI
militai'. Av. 16 Agosto 1859 (Jom. Sllppl.
253). Podem servir junlamente juiz muui
cipal e promotor publico, sendo 3quelle ca
sado com sobrinha desle. Av. 325, 29 Ou
tubro 1859. Subrinhos e lios não podem ser
simultaneamenl6 directores do banco agrí
cola, commercial e hypothecario de Sel'gi
pe. Decr. Est. 2389, 2 AbJ'i11859,ar1.69 S2.
-Vid. Parentes. .

SOCEGO PUBLICO em colooia de Suiss06.-Vid·
Colonos ditos. í\.v. 29 Agosto 1821. etc.: Da
côrte mereceu providencias e quaes. Edit.
3 Janeiro 1825, pr. (CoU. Nab.). Vid. Inst.
31 Outubro ano. Porto 2 a , á Novembro
1831 (Col!. cit.). losLr. 29 Novembro 1831
(CoU. cit.). Palurbação do 50cep;o publico
quando dá lugar a ser-se obrigado a assig
Dar lermo de bem viver. - Vid. Termo dito.

Cod. Proc. art. 12, S 2, etc. Socego nas pri
sões. Decr. Reg. 120, 31 Janeiro 1842~

art. 167. Na casa de detenção da côrte.
Decr. Re~.177!J,2Julh01856.art.19.So
cego publico em occasião de incen lio ás
autoridades policiaes incumbe. Decr. Reg.
1í75, 2 Julho 1856, art. 19, § 1: 35. Na
colonia militaI' de S~nta Thereza em S:mta
Calharina. Decr. Reg. 2125,13 Março 1858,
art. 39, hO: ilem na da estrada da villa da
Constiluição em S. Paulo. Decr. Reg. 2126,
23 Março 1858, art. M, 45. Socego publico
manLerão e como na côrte as palruluas do
corpo policial. Av. In~t. 291, 5 Outubro
1858, art, 3. § 1. Nas officioas dos al'seMes
de marinha dn Impel'io. Decl'. neg.2583, 30
Abril t800.al't. 87,§1.-Vid.Trallquillida.de.

SOClAVEIS: seu imposlo. - Viii. Spges. L. 628,
17 Selembl'o 1851, 3rt. 46. Decr. 18á9, 10
Dezembro 1855.

SOCIEDADES: phílantropica em favor de colonos
suissos. - Vid. Colonos. Av. 2 L Agosto 1821,
ele. Prumolora de colonisacflo na côrte.
f/erb. cito Av. 2 Abril 1836. ·Av. 11 Julho
dito. Familia inJustl·ial. f/e7·b. ctt. Decr.
26 Jniho 18[,5. Sociedades de mineração.
Vid. M ineraçiio. Decr. C.ond. ~ Mart,'o 1825.
Decr. Est.6 Maio 1825. Decr. 1'2 A~osto

1825: Dpcr. 1.0 Maio l.R27: L. 586, 5 Se~

tembro 1850, arl. 10. Decr. 27 Maio 18311.
- Sociedades de nave~i1ção. - Vld. Navega
cão. ProV'o 13

, Est. 15 J)e'l,~mhr() 1819.-80
~iedades din'rsas.- Vlcl. Regulamentos de
socied'ldes. CGlrl. R,>g. 5 Seletllh.·o 181.1,
etc. elc, Sociedade Je esLabelecimento de
fllbrica de fiação. - Vid. Pt·ov. 29 Agosto
181.1,. SocieJades para rahricas de fel'l'o, Av.
5 OuLuhro 18LLi. SlIcied~de de mineração
em Londres teve providencias e C'(llaes. Decr.
12 Al{osto 1817 (Ind. Alh. Sociedade). So
ciedade das lavras dp. minas de 0111'0 em Mi
Das Leve nomeação de director-~.. r3L Ddcr.
28 A~oslo 18/7 (Coil. Ilah.). Queslão llIer
canlilenLresocios d ..cidir-se lDand"u e como
brev~ eSllmmariampnte. Rt's. 27 Novembro
1817 ann. Pllrl. 21 Dl'zetllbrll 1822 (Coil.
cit.). Socie<.!ades secretas de..Jararflo-se cri
millosas e corno pUllivpis. Alv. 30 Março
1818. Res. 20 Outubro 1~23 (Coll. V. Pr.).

17
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1n5tr. ã Novembro 182!J, § fl, ~nn. Porto 'l
da IlJt'sma cluLH (CoU. Nllb.). Clld. Crilll. a1'1.
282 a 2RI" R,'~. 120. 31 JallPiro 18ã~,

arl. 5 , § 7: (;2, § 1; 6.&, 1.\0. 185. S 8.
Sflci,'d,tll!' dI' l'e:H;<lJ'i.1 IJU rio M"ralllb" elc.
-Vil!. DI·cl'. 3°,21" Ji"'V""':II'" 1819. Sllcie
cl:.dl)s u,> t'~ur" p"r que 1..~i~laçfl" s.' rp~lJ.

Javúo. - Vid. S,,{!lt1·o. n... gul. "pprov. pela
R.. ,. 30 '\r"sto 1820. llJ'l. Ô, 9. (FI'7·. Burg.
Dicc, )m·. Soei/:l1m/e). SIIr.it~,lade ~dHlilli:lra

ti\(t cI.· capal"1.ius dec!al'IIIl-,e illi,dl1lis~iv.. 1.
Res, 10 S"tl"lOl,,'" J8:! 1 (('oU. ihb.). 50
cierlad,' pura t'~Lahel,\(;illlelltllde 1.. h"rHtllrio
cl.illJiclI na B,t111fl.- P"I't. 3 Marçll 1825
(Cull, ci/.). S"hre \l,'liç;'" de adlllillislrudo
rt's c n'IJ,.. cio, d.~ 1)l'~c"riH de b,.leias para
qne s :1 ."llllinistraçilo SI' r'ol,si,j,'rHSSH rc~HI.

Ro". 2', :11 OnlobrlJ 18:H> (CoU. cit.). S"cie
dHdt' l'"rH r.. llllaçilll de CC1SC1 de ltlllora e
hlhli.rlh,·"a in;d ..za ant"ris,,"-S". Pol'I. 1-,
7 Ft'\'I>f'('il'O 1827 (Cal!. ci/.. ). NIlIJI ... árfto-se
(l!' t'1I'1""'gadCls da ~ol'ipdadf' Auxilillr/o"" ;[11

Indu,li/ia. LV"ciO/III I. Av. 18 ,Iulho 18n.
Mac\linas IIH'is á illllllslria se 11alldOlJ
cnll P' ar t' 1'111I'P~f1r ii ,"iorir't/otl,! A II.,Tili"tlu1'a
(/" 1"r/u,l/ri" Nllcio""l. Por!. 1". :W Jilneil'o
182~1 (CoU. Nn/J.). Fnl'ilo :ll'provaclas nll
meaçõc~ de lenl s d;t, I'''clllil~ 1l1lr1lJap.s 1'01'
C 11'1 cr· ... ;,d"". Drcr. 10, Av 16 Abril 1"'30
(Coil. cil,). T,>vtI :llll'ro\,i,c;'I" di! "'l\"'~ eg,

latuto. Av. 5°, Õ r\~I"I" 18:H ('·oli. CiL) ~

de outros. Av. 13 Ahril f 811S (G .2. Uf{ ~ô,

v. 3). Foi U l?-uvl'rnll alllll' i.-:ldo para ,,~~i~

Dai e c"Il10 II ~cu 1">r·i.,dlclI. L. 51'.. 2tl 011
luhro 18',8. arl. iã. n.,I'I'. 6()!J. :!1 Abril
18M)~ 630, 6 A~I,~I(llt\ã\l: d,'sl'n1Jo d,! St~U

p. I'ill(,iico SI' IHall""" illll'ri'.lIir Ila litIJ"gr'n
phia do fll'ciJim II ilil.r. Av. 1$1°,21 Ja
mjrfl1~52 -Vid. Dl'cl'. Hsl.1ti7h, 10.\0
Vl!lIJbr'l 1~55. art. 1 ill/i·lI. S"cieclacle de
Gon~o.SllcCII.-Vil!. C..1Il/Jlwhills. Prnv. 2-,
29FevI'1'eiI'0 1828. Hes. 168

, ~laio 18!8.
RO'.Bt!, 23.JlInllO JSlJO. R... ~. 231, 13 No
vl'mhrn 18H, al'I. lJ, ~ t. SlIciedade dos
51'is Amigos para lllin ... r;lção do onro como
s pl'rllJiUin. Av. 3°. 23 .Jllnho 11'131 (Cult.
eit.). Av. 23 JlIlllOditll (Coll. O. Pr.). An
Jluitl-se :1 que nas mala, vies,e u pus vacci
Ilico remellidu ~ sncied:llill de Ulrdicina pela
socieoarleJ"llerilllln de L,'nd ..... Il. Av. t-.14
Sd~wLro 1831 (Colt. l\'ab .). Socit:dade

SOClEOADES

phihntropic~ ,;~ \'illa rle C~xias c1p.c1arnn-se
MIO l1ect'~~ilar Iicf'llça, Av. 3 Oulllhru 1831. A
Socit·d<lde P"lllllotora da 'n~lrn"çào E11"1l1"'D
lõ-lr na cÔrlp. j.'llvilrfio-se seniços para re
fClrma do Sf'lIlillõ-lrio de S..Joaqnim. Av. 9°,
130nlllbrfl 18'\1 (Coit. l'iah.). Socip.dade
D. [,'IISfll"a OH Libt>rdade e III:leppndellcia
Nncional lc\'e applov;'Ç:lo de. mediJas a
he'" d,· prl'SOS vindos de rprnalllbll.co. Av.
3°, 5 NnvtllllIJl'u 1831 ((oll. cil.). A Sltcie
dHde de m ... d,cina clllnllJellen se plallo de
s<lude pulJlica pa"3 torl,) n Iml'el'io. Av. 8°,
2'1 Novem br" 1 31 (Coll. cit.). SOl'iedade
ebri"liia e civil llllha fluxilios Il~S ,.rdens
reii;.tifl<,'s ell1 selt principio. Av. 5°,3 O,'zl'rn
hr.. 1831 (CoU. cito l. S"cierlade feclel'nl em
P... ,'naulhllco lJ1:lndou-st' L... r d... h"ixtI de
ohsPl'v"<,:ão P COIIIO e p"rqnp. Av. 8°, ~ Oe
zernbro1831 ((oil. cit.) S"cic'iades rl.ligillsas
ni) .. necessilfto licençn para ~e or"/{ani 'arem e
ulliforinnrem t~ como. Av. 3 .Jan~iro 18:~2.

SociO'ldade IlJilitar da cOrtt' Illandoll-"ee como
extill~nir, Av. 7 /le1.t'rnhro 1H~3. Sobre
assllci"ções politicas e reli~io,as lel{islilo as as
S('rnl>lé", I'róvinciaes. L 16', 12 Agosto 183&
art. 10. § 10. Toda.; as :lssllcia~'õ"" sel'relas
Utl Para ~1I"peIlSaSa, garanlias, foriil' d... da
fadas tllic.ta<; ,> para qll~ limo L. 25°. 22 Se
!Pl1lhro 18~5, ;'1'1. 2. SOl'il>t!ade Âm01' da
Pt/Iria na llahia lIã., obteve :lppl'Uvaçilo de
estôlLnlos; e lI1alHllIu-se ob er'vilr por sel"'Ul

seus lin- pssl'llciallllunl,> p"litit:o,.;. Av. 16 No
vt'mbro 18M>. Sot:ied.,rI~ de navegaçfto a
vapor' nas costas P. !Tolhias di provlllcia do
~io dp.laneiro.-Viet. Cumpllllhitls. Decr. 2
Main 18;~6. ~ol'iedade.• dll clllouisilÇflll ct'le
}lrariio e COIIlO ajllslp.< de IIlCa(;ãll de seJ'\ i('os
de C"~lrall;!pirlls. L. 10S. 11 Onlnhro 18:37,
art. 1, 3, ti. S"ci"clade de Illmica lia co,·te
ohteve 10Iel'i .. s.R.. ,. 2~H. 27 ,'Jllv .. mbro 18ál:
e ba~es regulador;,s. Dt'cr. PI. !lHo, 21 Ja
D('iro 18~7. C,'eaçiio ele sllcied."jes fJ que
nOVOS dir... itlls é sllbj ..it;l. - Vit!o IV ovos
etc. L. 2á3, 30 Novell,hl'o 1S/d. Tilb. § :35.
Ord.112, lí Ag",lo 12;;.25 S... telll!Tro 18'.7,
As:.ociaçf'o de colollos indnstriae" no Sôlhy
em Sallta C"tIHlrina. - Vit!o Derr. Cond.
11 Dez..mhru 1M41 e 11- (./orn. 58, 18.&2).
SU"i .. dade da f.dll iea oe vldl'oS de S. Roque
na cÔl'lp Le\'e privtl ... l'tio. D 'cr. 23 F .. vpreiro
1842 (Jorn. 63). Dt:cr. 24 Maio 1842 (Jorn.
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26lJ. 7 A~08tn 1857. Rf'stituiçiío oe siz~ nilo
ha 1I1g(l[' d... compra de ca~a cnj" c•• nl.riiclo
foi dl-'~feit(l por al'rnimenln da' parlp.s. Ord.
5 S... lf'rn 111'11 1857 (.10m. 2í I). P/\II"'~ ·e df'
crelár!lo e quae~ ('Olllra IIS ,'scl'ivàf'8 e lallPl
liães '-lue n" prazo dlls reglllaul"llllls dl-'ix,,
rem dt~ remetler <10 Ih"'~ol1n) e lhesollrariélS
as certidõe~ de siza dos p-oniracLos que es
creverem. L. 939, 26 Setembro 1~57. art.
11: foi o governl' 311tllri5,.do para' reformar
e como spu re~1I1alDenlo. L. 939 cito art.12.
Declarou-se niio 8erem sllbjeitas á rev<llida
ção as porções de spsmarias porcnja compra
só agora SP. pa~âra siza. Av. 80utuuro
1857 (Jom. 315). O al'L 21, Rpg. 151, de
18h1 não obsta á l'ercepç!\Q da rnf'ia siza dos
escravos que ~e pr,·tenda pagar. Dec.r. 2160.
:I Maio 1858, arl. 8 Siza é devida ernbora
não lJ"ja escriptura publica, Ord. 235. 30
Julho 1858. hencão de meia 8iza aos va
pures de nave~açá~ no rio J(~quitinhonlla. e
enlre essa barra e Canovieiras conced"'ll-se.
Decr. Cnnd. 2242, 1 Setembro 1858. 1S·.
S3. A fazenda provincial está isenta do pa
gamento de siza oas compras e vendas,
mas niio nas adjuuicações dos bens de raiz
que lhe f.. retO feitas em execuções qU'l

promover contra seus dpvpdofl~s e porque.
Ord. 321l, 8 Novelllbro 1.8j8. p,'ga a com
panhia da estraoia de I'erro uo Jo"zeiro das
cOlOpr... s de krreoos ou propriedades em
lo~ares por onde passe a e.tr.,da. Av. 11
Abril 1.859 (Jom. Suppl. 132). Sobre isenção
pedida com o fuodillllellto de serem os bens
recebido:, como iodemnisaçflO de despp.za
e não de berétO~a. - Vld. Av. 30 Agosto
1.859 (Jorn. Suppl. 253).

SOBERANlA: direitos dellu niio devem as nacões
reciprocamente olTender. - Vir!. Inslr.' 28
Julho 18'17. art. 3, aoo. Conv. du mesma
data. Soberania reside es:,encialrnente 00

povo. Decr. 3 Junho 182:t IIl~erencia p.s
h'anha no Estado nã~ pó de admiltir·se. sem
injuriar e atacar a soberHoia e independeo
cia. Porto l.t Dezembro 1822 (CoU. IVab.).
Do Imperio do Brasil foi cedida e transfe
rida ao Sr. D. Pedro I. Tr... t. com Portugal
29 A~osto 11:125. art. L Sllberania da ilha
de MarLim Garcia. - Vid. Trat. com Uru
gU()Y II. 6, ,13 Outubro 1851. art. 18 (Rel.

lT

Estl·. 1852, pllg. f09, v.). SegundO) os prin
cipio~ de sll!>l-'rania e jurisdicção intp.rnacio
Dai qU(~ eXI,telll dpvelU OS ch(~re~ oe flol/cia e
CHIO" i1uxilidr tlS nnsul ... s para delellç~lo ou
~e,..uranç dos criminosos e des, rlllrp. dos
navios ue 5tH!" nações. - Vid. Av. 3:;9. 2\)
Ou[Ubro 185G e ano. 1 Dezembro 185lt.

SOBRADOS: - Vid. Lojas. Decr. Reg. 361. 15
Junho 18áá,art. 2, §1..

SOBRAS: de rendas. - Vid. Despp.zas. L. 20 Ou
tubro 1823, art. 25: L. 14 ovembro 1827,
al't. 4. Av. ô·, 2" Outubro 1831, eLc. Av. 19
NllveUlbro 18:35, etc. Ord.80, 28 Junho
1838. Ord. 28 Jdueiro 184:5. etc. Ord. &2,
17 Julho 1SI,?. L. 5U , 28 OuLubl'O 18',8,
art. 62, etc. Banco. L. 15 Dezembro 18:~0,

art. 35. Revista. Res. 533, 25 Abril 1850.
Sobras de beos de fallido restituem-se-Ihe
ou a seus hf'rdeÍl'os. Cad. Com .• art. 869.
Declarou-se que o fornecimento d'agua deve
ser feito d'ora em diaote pelas sohras dos ran
clws dos corpos elc. Circ.380, 1 Dpzembro
1859 Sobras e economias: caixa de reserva
mercantil da Ba!.J.la tem por fllu proporcionar
a todas as classes sociaes'aup;meuta-las.Decr.
Est. 2508; 8 Dezembro 1859, art. 1.

SOBRECAI\G·\S niío se comprehendem nos ter
mos equipagem ou tripo/tlção para terem hy
poLbeca tacita no navio e fretes afim de se
rem pagos de suas soldadas. Cod. Com. art.
664. Podem ser ciLados e quando por causa
clJlTlmerciol. Cod. ciL til. un., art. 25.
Decr. 737, 25 Novembro 1850, art. lt8.
Sobrecargas .ão :lutores fi" crime de impl)r
tação de A rricanos ou teotativa delle.L. 581.
l.t Setembro 1850, art. 3.

SOBRECASACAS aos militares forão prohibidall
debaixo de urmas, [lO Rio deJaneiro. Ord.
do dia 30 Maio 1810 (R"pert. Cunho Mut.
Sob1·ecasllca). Sourecasacas tle panno fino
podem usar os 1°' e 2·' cadetes. Av. 200.
2lt AO'oslo 1852. Provo lt Selembro 1852
Dial". 9160). Sobrecasacas com as côres e
distinclivos do uniforme se concerlerão como
se~undo uoiforme ás praças lIo corpo mu
nicipal da côrle. Decr. 1233, 28 Selembro
1853. Derogou-se a faculdade de Uiarem

to
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oragonas com _ourecaS3cas os officiaes ~os
corpos de engenheiros e do estado-mlHor
de 1" 2" classe. Av, 287, 28 Agosto 1856.
Sohreca acas di,tribuid<ls aos corpos devem
durar dous annos. Av. 388, 21 ovem
bro 1856. Sobl'l~casacas para os C0l'ilOS da
prnvincia de S. Pedro do Sul dev~m t.er a
dllf1Cão de dous aonos. Av. 9 MalO 1859
(J07'l1: 1.41). Como raruamenlo.-Vid, Fat,·
damcnto.

SOnllENOME: - Vid. Nome. ão devem accu
mular-se a individuos a quem se presuma
perlencerem, volos em que hOl1l'er lroca,
au~menlo ou sllppressão ele nome ou appel
lido. Av.3S, Ú Fevereiro 1853. Sobrenomes

. dos presos e seus nomes elc. se la nça
rilo nus livros da casa de delenção na côrle.
- ido Decr. Reg. 177lt. 2 Julho 1856.
ar\. 8 § 1. P I'millio-se a amanueDse das
officina do arsenal de guerl'a accrescenlar
appellido ao nome. Av. 12 Dezembro 1857
Jorno 3li9). T~ualmenle a caplLão de infanla
ria. AV. 2 Junho 1859 (Jon~. Suppl. 1.99).

SOBREPARTILHAS: - Vid. Pm·lilhas. Salarios
jodiciaes das enlenças de partilhas e sobre
parlilhas. Decr. Reft. 1569, 3 Março 1855,
arl. 12,13, Hã, 123,1.78. Av. 1.72, 5 Ju
lho 1855.

SOBRESCRIPTO

Quaes se devem eonceder livres de direi los.
Av. 35, 31 Janeiro 1.852; 195, 27 JlIlho
1.852. Ord. 18',29 Janeiro 1859. Virado
re comprelll'odidos na lisla de sohresa
lenles. Ord. 181, 13 J lllbo 1852. Approvou
se iscnçfJO de direitos de consumo de objec
tos comidel'ados sobl'esalenles para suslen
tação de ll'ipolação de vapor ela companhia
Amazonas e c"lanos impo,larios. Av. 4. Ju
nho 1855 (Jorn. 1.86). Baldeação de 50

bl'esalenles ele llns pal'a olltros vapores da
companhia Hamburgo-Brasiltira isenla de
direitos. Av. 114.. 27 Março 1857. Aos so
bresalenles dos navios concedl'u-sc despa
cho livre. Decr.l\e~.1914., 28 Ma.'ç01857,
art. 20, § 9: 21. 27 a 3.&. Sobresalenles Jos
navios alé que lempo são isenlos de arma
zenagem. - Vicio Decl'. 2.&7lJ, 2.& Setembro
1.859, fl1'I. 1., § lt: 4.: pfll'a cuja execução.
Ord. 276, 5 Uulubro 1859. Dos vapores
da eon":Jpanhia Peroambucana. Decr. Cond.
2511, 1.lt Dezembro 1859,2." Dos da com
panhia Brasileil'a de Paqueles. Decr. Cood.
25l3, 1.7 Dezembro 1.859. 6. a Ordenou-se
que não subão informados pedid<:ls para for
necimento exh-aordinario de objeclos sobre
salenles aos navios da armn:ia sem que se
haja préviamenle I'el,jflcarto a Dp.cessielade e
legalidade. Av. ltOl!. 1.9 Dezembro 1.859.

SOBRESALE TES: de navios de guerra. - Vid.
Â1·mada. Decr. Tab. 10 Junho 1828. Reg.
5° 8 J aneirll 1838. Decr. 305 2 Junho
18lt3 elc. Embarcnções di: gue1'1'll. Decr. Reg.
22 Junho 1836. ::Ir\. 91. Sobrcsalentes para
embarcações de ~lIerra eSlrangeiras. - Vid.
Embm'c(lfões ditos. Decr. Re~, 22 Junho 1836,
art. 91 elc. Av. 13 Janeiro 1.8lt9. ElIlbm'cações
merCl/ntes. Decr. B.e~. 635. 28 Agoslo 18.49,
arl. 1, § 5. De embarcações mercantes. 
Vid. EllIba1'cflções ditas. Porl. 29 Outubro
1819. D cl·.l\e~. 22 Junho 1836, arl. 91,
§ 1.0. Reg. 3lt, 30 Março 1839. Decr. Re~.

382, 9 Outubro 1.8lth, elc. Decr. Reg. 633,
2.8 Agosto 1. .49 arl. 1, S 7. M.andou-se em
uma só addicão crever os sobre alenles com
as rações di~ria', quando se lavrarem conhe
cimentos e receitas Av. 6 Maio 183.&
(Repe,·t. Cunh. 1'11 ato Sobrcsalclltes IV. § 6).

SOBRESCRIPTO: nos papeis que liverem de
subir á presença de S. M. o Imperadur.
Pori. 2", 29 Março 1.825 (CoU. Nab.).
Vid. Omúos. Oecr. Reg. 399. 21 Dezembro
184.fJ. :lrt. 209, elc. Av. 1. Dezembro 18li8.
Con'eio. Re~. 637, 27 Seternh.·o· 18lt9,
arl. 1.81.. Cavallaria, Porto '22 Abril 1824.
Ordens ás lbesourarias para pagamenlos
irão em parlaria aos inspeclores, mas com
sohrescriplo aos presidenles de provincia.
Circo 10', 13 Janeiro 1.852. Exemplares
das leis, re~ulamenlo e insll'llCçóes pro
vinciaes deslinadas ao archivo publico devem
ser sobrescriptados pelo secrelario da pro
vincia e assignados pelos presidenles. Av.
Circo 267. 3 Oulubro 1859. - Vid. Circo
306, 17 dito. - Providenciou-se sobl'e o
abuso de serem lançados no correio com
a.designação-serviço publico-papeis e pro
cessos adminislrativos de jnleres~e parlicu-
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côrte prodoctns chimicos e pharmaceuticos.
Decr. Est. 1850, 1.3 Dw'!ruhl'o 1856 e
art.2.-Vid. Decr. 1866 infra. Sob os aus
picios e concurso da ociedade Anxiliadora
da Induslria Nacional foi a pprovada a in
corporação da companhia Pharol Agricola e
industrilll. Decr. Est. 1674, 10 Novembro
1855, art. j. Decidio-se du\loida ácerca d3s
sociedades em commandila. Av. 31°, 16
Janeiro 1856. APPI'ovou-se a cedencia do
contl'1lcto do conde de Montravel á socie
dade Montravel Silveiro & C. a Av. 107,
H Março 1856.Approvou-se contracto cele
brado com procnradt)l' da socie jade de co
lonisação estabelep.ida em Hamburgo. Av.
108, 12 ~Iarço 1856. Sociedade anonyma
Edific{/dora na côrle approvon-se. Decr.
Proj. Esl.1866, 17 Janeiro 1R57 e art. 3.
Vid. Dccr.1951, infra. Approvou-se contracto
celebl'ado com a associação central de co
lonisação para importação ele cincoRnt.:t mil
colonos. Decr. Term. 1915, 28 Março
18;'7. Decr. Term. 2149, 1 Maio 1858. Os
tribunaes de COlllmt:rcio continuão a ser
exclusivamente competentes nos lll~al'es de
sua residencia para deslituir as liquidantes
das socicclades mercantis dissolvidas. Ass.
5·, 6 Julbo 1857 (10m. 255). Sociedade
anonymn da pesca e salga de peixe Nereida
entre o Rio de Janeiro e Abrolhos foi ap
provada. Oecr. EsL. 1951, 1 Agosto 1857
e art. 1. - Vid . Decr. 2028 infi·a. Sociedades
e companhias anonymas.não podem emittir
hilhetes sem al1lorisação especial. Av. 268,
11 A~oslo 1857. Concederão-se loterias á
imperial socieJade Anxiliadora das Arles
Mecanlcas cLiberaes e Beneficente da côrte.
Res. 916, 26 Agosto 1857. Approvou-se a
companhifl Associoção de colonisnção em PC?"·

nambuco, PCJ1'ohyba, e Alugôas. LJecr. Proj.
Est. 1.~í9, 26 Setembro 1857. E a inlitu
lada Associação nacional manu(actureira de
moveis na côrte. Decr. Est. 1.985, 7 Outubro
1857. COIDmerciantes que tenhiio socie
dade entre si não poderão conjunctamente
servir nos tribunaes de commercio.- Vid.
Av.411,18 Novewhro1857, § 2. Approvou'
s~ a sociedade aoonyma Mimufactura na
clonal de 'I.'l·dros na côrle. Decr. Est. 2028,
18 Novembro 1857 e art. 2. E a de seguros
Fidelidade 00 Rio de Janeiro. Deer. Est.
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21.03, 6 Fevereiro 185 e art. 1. - Vid.
Dec,". 2175 infra. Sobre a revocabllidade ou
destiluição dos presidentrs e directOl"es das
sociedades anonymas pela as;;p.lDbléa geral
dos accionistas. Av. 104, 2lJ ~hrço 1858.
Providencias e quaes derão-se sobre socie
dade anonyma instal1ada sem autorisação
do governo e estatutos approvados. Av. 131,
12 Abril 1858. Presidentes das sociedades
de bE'neficencia estrangeiras farão parte da
commlssão de julgamenlo das infracções

. coo tra o regula menlo do transporle de
emigrantes., Decr. Reg. 2168, 1 Maio 1858,
art. 30. SOCIedade anonyrna da estrada de
ferro de Nictheroy a Campos foi approvada.
Decr. Est. 2175, 19 Maio 1858, e art. 1
E da denominada Cel/l1'o agricola na côrte~

Decr. Est. 2193, 1.6 Junho 1858 e cap.1.
pr. - Vid. Decl'. 2299, inf1·a. Sociedade
para edificação de novo theatro em Porto
Alegre apiH'ovou-se. Decr. Est. 2218, 1:1
Agosto 18ó8. Sobre incorporação da com
panhia de navegução Espiúto Santo á as
sociacão colonial Rio-Novo - Vld. Decr.
Est. 22'~9, 15Seternbro 1858, art.15, S 5:
31. Com as sociE'dades nacionaes e estrangei
ras de igual nalureza se corresponderá o
Instituto Pharmaceutico do Rio de Janeiro,
Decr. Est. 2283, 20 Outubro 1858, art. 2.
§ 1. Sociedade de seguros mutul)s sobre
viria. - Vid. Decr. Est. 2299, 6 Novembro
1858, art. 23, 30, 31. Approvou-se socie
daae anonyma da eslrada de ferro de Taman
daré á margem do rio Una. Decr. Est.
232b, 29 Dezembro 1858, e arts. 1 a 4. A
6a secção da secrelaria do lmperio allribuio
se a sociedade Aux.iliadora da Industria
Nacional e quaesqner outras que se propo
nhão aos mesmos fins: e a approvação de
esta lutos de sociedades relativas aos di los
ramos Decr. 2368, Õ Março 1850, art. 8,
§ 7, 9: passou a perlencer á de agri
cultura, commercio e obras publicas. Decr.
2747, 16Fe ereiro 1861, art. 1, §8,1.0:
Der.r. Reg. 27/,8 dilo art. 9, § 8, 10 (lorn.
(0). Socios do A thenêo e Monlepio Artistico
do Rio de Janeiro: suas e. pecies, admissão,
dl'veres e socorros. Decr. E~L 2381, 30
Março 1859, art. 3a 15,17,19, 20,§§ 6,
9,10: 22 S3, á, 25, 26,28, 34 a /'1, 4ft a
!8, 51 a ô5, 67 a 65. Reg. ann. arls. 9,18,
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23 § 2: fundos de montppio empre~ados

llunhem em acções df' as.-ociHçõps ga ra atidas
pelo gflvprllo arls. 25, 26: ~ocipdade 1100

nym', Banco do Rio de Janei·ro. Opcr. Est.
23 '3,2 \briltSf>9,arI.1:"diuntlt funelosás
sociedades esla!Jf'lecidHs rara inlroducçã,)
de colonos e qUl1esqner onlras nnonYlDa~ de
empre'as uteis qu ()ITereçiiCl~aranliHs,art.S,
§ 5: ua pr()ro~ .. ção, art. 1~: associações pu
blicas (l1J particulares pooerão p"ssuir acçõtls
da Caixa bypotllecaria e ele desconlo do Rio
de Jaaeiro. Oecr. Est. 2:-\85,2 Ahril 1d59,
art. 5. Suciedade anonym,1 Btlnco de S. Pau lo.
Decr. Esl. 2:186. 2 AbriI1~5g, art.1: disso
lução, art. 71). COlllpanbills (lU soc;edade
~lDooyma Banco Intills/1'iallJ)'pothecario 00

R iI) de .Janeiro. Decr, Esl. 2387, 1 i\ bril
1859. pI'.: sua fuodaçito e existencia, arls. 1
a 8: operações, arL. 9. Soci,..dade aoooyma
Banco Cel1f7'al do (ommercio. Decr. E.L.
2388, 2 Abril 1859, .art. 1. Sociedade aoo
nyma Baoco agricola commercial e hypo
tbecario ele Sergipe. lJecr. Est. 2389, 2
Abril 1859, arts. 1, 2: sua fundação e
exi tencia, art. 3 a 10, Socios da mesma
f órma aão podem ser juntamenle direclores
no banco do Cem·á. Decr. Esl. 2390,2 Abril
1.859, al'l. 32. Sociedade Banco de C1'edito
Sul-Americano na Cór'le. Dt!cr. Est. 2391,
2 Abril 1859. §§ i, 2,3: s,..us objectos e
allribtliçóes, §§ 4 a 9: sua organisação, § 13:
sociedade~ pod,..m possnir suas acções. § 14:
seu sello, suas acções, rtl~pl)nsabilidades,

S15: dpposilotias llleslOasnacaixa dasol'ie
d"de. § 1.6: perda das pre tações em benefi
cio d lias, § 2i: accionislas coproprielarios
nos bens deli .. , § 23: beos da sociedatie serão
de garanlia, § 21, : sociedades commerciaes
accionislab como serão represenlarlas, § 28 :
pl'olongaçno de duração da sociedade, ~ 33 :
rerre eotante deJla. S45 (e): irresponsabi
lidade da socierlade por fuocÇãll de membros
do seu conselho, § 5ll: sociedade fundadora
de capilalisla' eurorêos. § 58: lucros de so
ciedade, SGO: seus fUlldus de reserva, § fiG,
07: queslão eotre ella e accionislas, § 68 :
suas prerogaliTas, S69 a 76: sua dissoluçãO,
S77 a 83: fiscali 'ação. § 85: sociedade de
capilalistas constituidores do banco, § 87:
associação anooyma Coadjcwadora, sua 01'

ganisação e fios. Decr, Esl. 2392, 2 Abril
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1859, art. 1 a 7 : seu capital, art. 8 a t 2 :
sua admioislraçflO,arts.13 a 26: ~f'us dirflilos
e rlevflres, <lrls. 27,31 §§ l, 5: 3li, § 1: 37
e § ti: li! Melllhrlls do cOII,;elbll dir· clores
d" b.. nco t1l1xiliar d .. l;lvollra lião fJoderáó
~ .. rir lf"apSII"er sOl'ieria,!es aItOoYllla,;. O..cr.
Est. 2393, 2 Ahril1859, .. rt. 38. SOl'ierlade
3nooyuHl Bunco Auxiliad07·. Decr, E~l. 2395,
2 Abril 1SM). arl. 1: prll[olIv.-rá fundação
e or~an;sação de associação de credilo rural
e corno, arl. 5 § 8: entidade social p6de acl
qui rir sllas acções. art. 6: membros de qual
qller socieda/te mercanlil ou commercial
não pod,..m ser directores do hanco, art. 75:
incorporal;âo da sociedadp-, ti t. IX. Socie
dade "110IlYII\a Banco de Soccurro e Auxiliar.
Decr. Est. 2396. 2 AllI'il 1859, arts. 1, 5,
7. Associação pôde se!' aceiooi~ta do Banco
CommPI'ci"l Pa7'a1'11se. Oecr. E~l. 2;,97, 2
AbrillSf>9. Hrt. 8. Sorif'dHde annnvrua Áu·
xiliadora. Decr. Esl. 2399, 2 Ab~il 1859,
arls. 1, 2, 3,10, 28. SlIcledade annnyma
Ronco I T1d(cst7'ial, Cumrnercial e Territorial
do Rio de JaneÍ7'o. DecI', E~t. 2hOO, 2 Abril
1859, arl.1: operllçôes com associações, art.
12, S 5: emprestilllfl a a~sociações de colo
nisaçito, urls. 18, 19: spu arcbivIl, 8rl. 63:
suas filia ..s. llrt.li5: suas trHo,;Hcções :Jrt. 7ô:
applicaç:io dI' st'\lI.' bel\s, iII t. 78: sllas acções
jlld ciaes, co ' prolltis.;ns e trallsilcçõ"S, llrt.
87. § 3. - Vid Dec7', 24<'17,30 Selembro
1.859. Sociedadt! p\lra soleUlUlsar com otlicio
fUllehre na Bahia o passamelltu d~ S. M, o
Sr. O. Pedro I. A.v. 19 Juluo 1859 (Jum.
SlIppl. 228). Impuzerão-se Cf'rtas (Ibl iga
çhes e quaes ás soci .. dad,..s aJlOIlYllltlS.
Decr.2h57, 5 St!temhro 1859. Caixeiro de
sociedade anOIlYlOa e incorp'ln,ç:',o com
autorisaçilo do governo se comp,ehendeu
no arl. 28 R,>~. 25 OlllulJru 1H:>0. Av.
2h3, 16 Setp-lllbro 1859. Regnlou-se a arre
cadaç:io e fiscalisação do sello do cHpital
e tran,ft'reocia das afJolices das Sllciedades
aOfloymas. Decr. 2lt90. ~O Setembro 18;')9.
Decl. por Circo 327, 29 Outubro 1~59.

Socieelade t.healral Rio-Granden,;e. Dpcr.
Est. 2493, 30 Setembrll 1859, arts. 1 a 5,
6. 19, 20, §~ 3, 5, 25, § 3: 26 § 3: 28
S h: 32 S3: 38 alIO, lI2 a 115. Recom
mendou-se cobrança dos novos e velhoi
direIlos pela creação de sociedades e con-
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152). U~mfrudosenmislent PS em ru ncln~ de 50

cirriflrip<; c"mo pfl1!f1raÕ Laxa de 'e~:Jelos.

Vid. T".'t1a. Decl'. RI'~. 156.28 Ahril18li2,
3ft 12, § &. D,' u-se benprhlci lo ao brt've coo
cedend .. á :J~SOCiflÇilo esp.·cial de propagaçào
da lê em P.'rOl-lmhUCll os Illf'HI10S 11I'i\'i1I'gios
e fi,fflça cool'eJidos ii a. "Ol'iaçiio gel aI.
Benepl. 28 Agosto 18116 (6HZ. Of{. 5, v. 1).
Os t'rnrrf··J.tfldlls cnnsulares sl'nc!o reqlleridos
de'l'eri,õ fflzl"r e,cripluI a~ àl fOI mfição. di~

sc.lUÇ~h ou pl'()rogação de 'oci ... rlades P CorllO.
D-eIT. He~.520. H ,JuIlIJ1l 18,.7, Hl. 96,§ 6.
A~llci, à,àe Amante da IlIstrucção lia côrte
('''f1CprlI''U'~f' 1llLprifl. Rl's. h67. 5 Selembro
18b';: Irasl'lIsslI de lerrl"no p;;ra el'pcção de
1\I, ... din ,"·dPIlOll-SP. ,\ v. 21 J),'zeOlhro 18lJ.7
(G".%. Df{. 196, v. ~). Socied"d..s annnYll1a"
qU:le,q"pr sob que rPjil'as se inc"rpor'lI·aõ.
})pcr. 675, 10.J"nCll'o18h9,Eslran~eirospor
::i e de ociedade com "S Ilac.illnaes podem
;lrrpl1l:,fal' I'PlldflS publichs. Av. 117, 26
Fev~rl"iro 18&9. Fiadol't's quI' f1S leis repu
l~o focios são e LJuflndo ao p"fI'lmeOLo do
juro 3!1T1ual d,'" 9 % da L. 516. Av. ;,õ. 2
Março 1869. A ~o('it'd~dt' Phifosophica Cl17'18
tiia s.' DH.odou dar UUlfl saln da eSI't1!<' mili
litl' f'fll'a se~,õe~. ,\v. 12 Mar O 1869 (Diar.
~0(6). 5t1riedade NlIcleo Hllrliculo BTusilien
Je lev ... apprllvadJo dI' e~h,l.lItos. Av. 8 Agosto
f8ú'" (D/ar. 81 í5). SCl('il"d .. rle ml'rc<lnLil de
qua/qu ...r denominação ou classe é prohi
birla ans ccolTt'lores. Derr. Rl"g. 61.8, 10
N"Vf"mhro 11{Hl, 3rt. 37, § L Cllel. Cum.
art. 59, § '1: tiO. Decr. Rp~. 858.10 Nllvelll
1rll 1851, art. ~2. 33. Assnciitl:ãtl Gymnasio
JJrusil,i,o lia cô,le flli apl'rovada. Av. '2:l
Jalll<i,'o 1850. S"ci.,da<!e Olerc:lnLiI Pllire
pai P filllll. ClId. Com .• ;nt. 1, § ~. Decr.
738,25 NOVPlIlbro 1850. (ll'l. 58. § 2. 59.
CUIIIO SI' malricularáõ as slIci .. dades mer
c.. nLis nlls Lrihllnaps do conlml"rcio. Corl.
cit.. art. 5, § 1: 8: em quesLões de socie
dõlde mncalllil hfivprá IUF;fl[ .,xbibição de
livros e como. Con. cil., arl. 1.6: socio ge
renle dI' casa de comnlercio de grosso traio
ou eLc. devl'rá certificar e como ler sido
quem f1uizer Ill;ltricular-se Como correlor.
todo cil. art. 39, S 3. Correlor p6de pos
suir acçõps de sociedades ulIonymas. Cod.
cil.. al't. 60. Decr. Reg. 858, 10 Novpmbro
1851, art. 33: no mandato mercanlil g6r81
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não se comprrhenoe enLrar elD sociedades.
Corl.ciL. ad. 1fJ5. Sociedade~ commel'ciaes
Corl., ciL. fwt. 287 a '35:1: D,'cr. i38. cito
art.58, § 5: 59. Sohr/:' fi ar!. 291. - Vid.
Cil·c. 10 Março 1853, il1fra. Socierlanes aoo
nymas. (od. cil., art. 295;l 2 9. Decr. 73~
cit., ;,rI. 5~, S5: 59.-Vid, Circo 1O ~Iarço

1853 infra. SocirdadMs CCIITllllercia S. Cod.
CtL., ad. 300 :\ 35~.-Vid. Dec'l', 737.25 No
vemhro 1850, al't. ~, § 2: 21, § I. 2: 2~ § 2:
159,186. J),'cr. 738 idelll. art. 18. §9; 58,
§ 5: Ml. IIl'cr. 1597, 1 Mai" 1855, art. 2.
Soriec!nilps "fll com llandiLfl. (",I. cit. 3rt.
311 a 3 U. Decr. 738 cit .. ê'll'l. 58, S 5: 59.
Socipda.les elllllomp c.dl 'ctivll 011 CoitO fir'
Jlla. Coo. cil., arL. 31ó a 316. Dn"r.737.
('i lo ,ad. 186. Sociprlatlfl-; cip cariL.)1 P. in
dustria. Cod. cito art. 317 a 326. Socil't1ade
em conla de parlicipflÇãO. r.orl. cil.. "1'1.325
a ~28. Decl'. 738cil., arl. 58, § 5: Ml: di
reit<l~ e obrigações dos soei"s, Cod. cito
ar!. 329 a ~3lJ. Dis~olllçfHl de socit'dade.
Con., cil. ;11'1. 335 a 311~. J)pcr. 7;~8 cito
arl. 58. S5: M>. Li'l'lida<;i'i ll de socil,dade.
Cod. cito "rL._3/llJ a 353. Oecr. 7;37 cil. arl. 22.
Decl'. 738 cito arl. 18, ~ 10. P:r~anlPOL05

o erCflnlis como hil\'l'rão lu~ar se a ob"igação
fôr di,bivel por d,ireit" r.omo Das p:rrlilhas
de credllr'es, socios ou lJerdpil·os. Co.l. cit.,
arl. .&31. c\c,:ôps de Lprceil'o contra os socio'i
qualldo prescrevem. Corl. cil, art. 664,
456. Socil'dilà,. 011 pareeri<l 111'lrilima. Coei.
cito art.lJ85 a 492; sori"s snli larios, nel caso
dt' quebra, serão e como c!erlanrlos. Cod.
cil. 3rt. 805: sello nos seus \H'ns. livrlls e
d"cumentos. 'Irt. '''11. ])"p'llad'ls comtO'~r
ciantes com sociedade elltrp si não pCl/lpráõ
s.'r"ir 00 mesmo LriilllllHJ '\11 rOIlIIDt'r,·io.
Coei. cit. til. un. a!'l. tj.- Vi,L RI's. '2 ~alço

1857 (RI'l. JI/sl. 1358 pago 36). 1)lleslões de
socip.c1ades qOH/quer qllc-l ~ej .. sua oalllrt:za
e ohjpclll s.'rilo jolgfldas ppln Cod. COID.
Coi!. cito til. UO" 11rt. 19. § 2. Decr. 737. cito
ar!. 20, S2. Usos commpl'ciat's prefl'rPID as
leis civi. !IOS qopslões sncia;}s. Dp.cr. 737,25
Novemhro 1850, fll't. 2: cl.1Ol'iliõlçãn de so
cierlade. Dpcr. 737 clt. flrL. 28. Beneficio
de ord.. m quando pôde ser alle~11du por
socio, Decr. 737 cil. art. 591; e l'fuanoo o
de divisão. Decr. 737 cito flrt. ó92. Prllto
colo QO registro das &Ilciedades haverá no.
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tribllnaes do commercio. Decr. 738 cito
art. 58, § 8: 59,85, S 3 e n. 3. Decr. 1597
cito art. 6, § /,: 8, § 2: 10; quebra de so
ciedades. Decr. 738 cil., art. 1.10, 145. Es
lallltos da Sociedade contra o trafico de Afri
conos e promotora da COlOllisoção e cit'ilisação
dos illcligeilas forão approvados. Av. 31
Agosto 1850. Arligos organicos da sc.ciedade
f/ellosíana approvarão-se. Av. 17 Selembro
1850; mandou-se-Ihe franquear para ses
sões sAla no musê . Av. 18 Setembro i850
(Diar. 8507). Sociedade anonyma é a com
panhia ae se~lll'OS marilimos Recuperadora.
Decr. Esl. 791, 30 Maio 1851, art. 9, 33:
e a Ulilidade Publica. Decr. Est. 1186, 4 Ju
01101853, art. 12, hi. - Vid. Decr. i2h6,
infra. Sociedade para exploração de minas
de ouro em Milllo-Grosso no rio Paraguay.
Decr. Cond. 79á, 7 Junho 1851. Socie
dade de imporlação e exportnção pelo Ara
~uaya enlre Pará e Goyaz. Decr. Est. 799,
25 Junho 1851, art. J, 2. Associllção auxi
liadora da colonisacão dePt'lotas emS.Pedro
do Sul foi approva·da. Decr. E~t. 813, i6
Agosto 1851. Sociedade Commercio na Ba
biil não foi approvada por perwillir aos
socios retirada de fundos. Av. 20 Setem
bro 1851 (Diar . 81:>0á). Av. 8 Novembro
1851 (lJiar. 8843). Suciedade não pôde o
facullativo ter com o bolicario 011 droguista.
Decr. Re~. 829. 29 Setemuro 1851, art. 39.
FlIllecendo eslranf1.eiro socio de sociedade
commercial pl'oceder- e·ha segundo o art.
309. 310. do Cod. Com. Decr. 855, 8 No·
"\lembro 18H, art. 9. Caixa economica,
sendo uma sociedade anonyma não póde
uhsi lir sem approvaçflO do f!1)VCroO. Av.

21 Novemuro 1851 (Diar. 8852). Decla
rou- e como delÍa ler-se o 9rt. 291 do Cod.
Comm. cuja iOlpres!>ão estava errada. Circo
10 Mar<;o Hi53 (Dia,.. 92). Socipdade de co
loni~ação de Il:H/lLlIl'go teve pro rogação do
pI'azo da Res. 537. Res. 712, 16 Setembro
1.853. Sociedade anonyma da estr:lda de
(erlo d sde a cidllde do Recife de Peroam
h uco alé o rio de S. Francisco 91'prOYOll se.
Decr. Ellt. 1 '266, 13 Oulubro 1853. - Vid.
Dccr. 1599. infra. A sociedade de (',ommer·
cio. na VIU... du Allo Par"~lJHY Diamantina,
de lodos 01> Fienerll:l e~peci"lmenle o guarlloá
negou-se e porque approvação. Av. 4&, 14
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Fevereiro 1854. Eslatutos de uma não tive
rão approvação por não haver fixação do ca
pilai incorporadu, e poderem os soeios reti
rar funclos. Av. 21 Fevereiro 1854 (Diar. 76).
Quando nma firma social é matriculada, a
sociedade collectiva. e não os socios indivi
dualmente, é que fica gozando das preroga
tivas. Av. US, 1 Agosto 1854.-Vid. Ass.
1°,7 Junho 1856 (Jorn. 255, 1b57). A' as
sociação sergipense de vapores de reboque
concedeu-se privilegio e como. Decr. Cood.
llt5i, 14 Outubro 1854. Res. 825, 18 Julho
1855. Declarou-se que a sociedade anonyma
Luz Stearica é mercantil e pOI'que. Av. 198,
31 Oulubro 185&. Sociedade e t.atistica do
Brllsil foi approvada. Decr. Est. 1565, 24
Fevereiro 1855. Stllarios de tabelliães pelas
procurações de sociedade commercíal. Decr.
Regim. 1569, 3 Março 1855, art. 87. In
corporação da Associação Central de COlO1~i

sação na côrle approvou-se. Decr. Est.
158ú, 2Ahri11855. Decr. Est. 2158, 1 Maio
i858, I~ualmeotea da socied.ade auxiliadora
do comlOercio e agricultura em S. Sebaslião
e Villa Bella em S. Paulo. Decr. Est. 1595,
28 Abril t 855. Sociedade anonyma da estra
da de ferro de D. Pedro II foi approvada,
Decr. Est. 1599, 9 Maio 1855 e Conlr,
:100.10 dito. I!!:ualmeole a da estrada de ferro
dacidade da Bahia alé o rio de S. Francisco.
Decr. Est. 161lJ. 9 Junho 1855. - Vid.
Decr. 1620, infra. A' sociedade de mi
neração de Malto-Grosso permittio.se
arrecadar sello de suas acções. Av.
2ft Maio 1855 (Jom. 18/i). Aos professores
da sociedade Amante da Instrucção dispen
sarão-se provas de capaciJade. Av. 1M,
i8 Junho 1855. Sociedade anooyma Re
formadora approvou-se. Decr. Est. 1620,
20 Junho 1855. - Vid. DeCl'. 1633 infra.
Solverão-se duvidas ácerca de acção arbitral
para liquidação de sociedade agricola. 
Vid. Av. 231, 21 Agosto 1855.. Sociedade
anon)'ma de rabl'ica de productos chimicos,
e refinação de assucar na côrle foi approvll~a.
Decr. Est.1633, 1 Setembro 1855. Socle
dnde anooyma de seguros de vida Tranquil
Lidade foi approvada. Decr. Est. 1669, 7
Novembro 1855 e art. 2. E a de seguros ma
ritimos Seguddade. Decil". Est. 1750, 23
Abril 1856 e art. 2. E a para prepa!ar DI
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firmação de seus estatutos. Av. 270, h
Outubro 1859. Tribunaes do commercio
não devem registrar os estatutos de qnaes
quer sociedades etc. sem que eslejilo pa~os

os novos e velhos dil'eitos. Porto 279, 6 Ou
tubro 1859. Esl6odeu-se a quaesqoer so
ciedades etc. fonccionando. a Circo !t2 de
18;)9. Circo 283, 70ulubro 1859. Governo
fará respeitar os direilos dos ordinarios
afim de lornar mais solida e duradoura a
harmonia do Estado e da Igreja que tanlo
inleressa ao bem da sociedade. Av. 32!l. 28
Oulobro 1.859. Ord. 351, 10 Novembro
1859. Os §§ 35, 36, Tab. L. 2!l3, só se
referem ás sociedades civis e commerciaes.
Av. 333, 3 Novembro 185\:). Associação Ins
tituto Bahiano de Ag1·icuLtu1·a. D~cr. Bas.
2500 A, i Novembro 1859, 2." Decr. Est.
2506 A, 18 dito: seu fundo social, arts. 5,
'6: administração, art. 7, etc. : correspon
dencia com a sociedade Auxiliadora da In
duslria Nacional e oulras do mesmo genero
nacionaes e estl'angei ras, a rt. 17. Sociec!ade
anonyma. Caixa de Economias da Cidade
da Baltia. Re~ulou-se lançamento, arreca
daçilo e {iscalisação dos impostos a que são
subjeitõ's sociedades matriculadas. Decr.
250ô, 16 Novembro 1859, art. 2, § 2. Decr.
25!tO, 3 Março 1860. Sociedades anonymas.
- Vida mais Bancos.

SOCCORROS : ás mãis e mulheres dos soldados
em alguns casos pela fazenda nacional.
- Vida 20 Janeiro 1809 (Repert. Cunho Mato
Soccorl'o VU). Livros de soccorros da arma
da. - Vida Armada. Ord. t", 28 Março
1809. Ord. 2 Maio 1800, etc. Porto 15 Março
t82ê, 30 Dezembro 1833. elc. Av. 26 Jnlho
20 Agoslo 1836. Circo iO Selembro 18!t1.
Av. 23 dilo. Decr. 436, 2 OUlubro 18.&;>,
art. !t, elc. Decr. Reg. 448, 19 Maio 18!t6,
~Irt. .44, S3. - Vida Deu. Reg. 1739, 26
Março 1.856, art. 5, § 1, in{ra. Forão con
cedidos ás vi uvas dos offieiaes e soldados da
i", 2". e 3" linha faUecidos nos exerci tos e
esquadras do Sul, Bahia, Pernamuuco e
La~una. Provo 2", 20 Junho 1809 (Cott.
Nab.). necr. 2!t Junbo 1817 (Rrpert. cito
SoccorroXILI). Decr. 26 Julho 18th (CoU.
O. Pr.). Deer. iOP, :1.9 Fevereiro 1821) (CoU.
N(lb.). Porlo 6rMarço 1824: 18 Março :1.825

IV

SOCCORROS

(Repert. verbo e n. cit.). Decr. 20, 24 Maio
1825. Soccorro mutuo em caso de ~uerra

accordou-se p.ntre Purtugal e a Grãa-Brela
nh'l. Trat. 100

, 19 Fevereiro 1810, art. 7: e
contra piratas. Trat. 20

, da mesma data,
art. 30. Soccorros determinarão-se quaes e
como aos prejudicados com a invasão dos

. Francezes em Portugol. Carta Reg. 26Jnlho
1811 (CoU. Nab.). O monte-pio das vi uvas
dos affieiaes estrangeiros que percebem
soldo dobl'ado é pago na mesma proporção
Av. 20 Março 1815 (RepIJ1't. e t',,1·b. c~t. XI).
Soccorros ordenou-se que de Minas se pres
tassem á Bahia occup<lda pelos Portuguezes.
Porlo 2 Setembl'o 1822. Soccorro sendo
pedido autorisa entrada na casa do cic!adáo
seUl formalidades. - Vit!o Casas. L. Consto
Porlo 11 Outubro 1822, § 1, eLc. Soccor
ros publicos forão garantidos pela Coust.
art. 179, S 3L. Soccorros a familias de sol
dados da divisão de indios e ás dos fallecidos.
- Vid. Intiios. Port. P, 23 Selembro 1824
etc. Fizerão-se transcendentes soccorros ás
viuvas dos militares e paisanos que fal1~cêrão

pp.lejanc!o contra os rebeldps de Pernam
buco.l.>ecr. 19 Fevereiro 1825 (CoU. N, b.).
Soccorros preSla\ ão os commissarios e ca
bos de policia e em que CI,SOS aos cidadãos
na côrte. Provo 31 Outubro tli25 • § 10,
ann. Porto 28 , .4 Novembro 1831 l Coil.
Nab.). Soccorros puhlicos em tempo de
fome ou outra extraordioaria cólamidade
juslifica desapropriação por necessidade pu
blica. L. 9 Setembro 1826, art. i, S 3. A
respeito dos venciloenlos dos pensionistas
que residem fóra do lmperio. Res. 15 Se
tembro 1828 (Repert. Cunho Mat. Soccorro
V). Mandou'~e abonar meio wldo a uma
viuva que passou a segundas nupcias lendo
seu marido mOl'ric!o em comhate,. Re. i5
Setembro 1828 (Bepel·t. e verbo cito XX).
Requerimenlos para se receberem SOCcorros
erão feitos immedialameote ao governo que
mandava consultar O conselho supremo mi
litar. Provo 31 Janeiro 1831 (Repert. e verbo
cito IY). Vida Âv. 10 Novemhro :1.836 intra.
A mulh6t' ~6. omcial da- armada estl'8ngei
1'0 e, de.aULtldo consellvou·se a peonsão da
monte-pio co fOl'me o al't. 14 do Pt 23 Se
tembro 1.793. Rea. aO Jul 91b3f (- Vida
Mfmt~,oo. Ra3. WcDezem'bro 1S17etc.) 800-
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corro e qn~l rle lnlloiripio oa mesma pro
víncIa jmlifica o dl'slacarnenlo da ~uarda

naci"I1,)1 para róra do SPll. L. /8 AKoslo
i8:\I, art. 1()7, § 2. L. 602, 19 Selflnlbro
lH50, Drt. 87, S 2. \>l'lerlllinoll-se flue as
,.ilJ\as e orphfJas de (Illici~t's militares per
dessem o dirC'iln ao FOCC(lrl /) elc. meio soleln
10'.(11 quI' SII r:asaSSl'rn. \\1.3 JanAiru'18:,2
(1lI'Pfl·t. ClInh. ,lIat. Soccon'o XIX). - V,d.
Jlhio soldo. VICL H ~L,io 1835 ... le. Par<lrt'
ql ...·rer os rllcios soldlls S;"lll lillll!lelO neces
s"rins ... rtirlõl's d,· irlarlp. .-.u j,,~li{J('açfJo.

PlIll. 6, 9 FelPr.·irt 1~32(Rf'fJ/'Tl. t; vlrb.
cil. III iII (illl'). ~1f'llell.u-~e que o conselho
SUJI"/)100 IlIilllar rledare nas consultas das
"iuv:ts a illlporl"neia d1ls qnanlias com que
srlO nllr·leiadlls. Av. 10 NII"t'mbro 18.~5

((oU. O. Pr. l. - Vid. Rn. 9 DI~zl'rnbr/l 1837
ill/;'''. As hnhllllm:ões das illlpelranl... · se
Tlào feilas no juizo ria clIrô.l das provinci<.ls
e/o flue rl'~idis"l'm, com alldit'llcia do pro
cnraclllr da Cllrôa prr Lael,l liilnça icJlInea
para apl'l'spnlar Cedldfll) do LbesourlJ de
não l'ecl'ber' m l('nça 011 PtlllS:lO "I~uma;

e por e.-lo Lnl'd,) polll'rião receber o meio
sl,Ido (l quP. livp.-sl'Jn c1ireito. Res. n Dt'zl'm
Lro 1837 (Rl'pl'rt. e vCl·b. cil. VI). Despezas
com S(lrcorru a provincias nos casos de ill
vasfto tle inimiros, siliO), lJloqup.io, rflbellião
e oulros são uf'1!pnles e ex.lr .. orc1inari"s IIOS

tl'l' 110:i do art. 4H L. 4 Oulubro 1831. 
ViJ. Decl'. /58. 7 M"io 1842. art. 1. § 3
a 6; i~n"lnlt'lIle os n al!.!llm3 emharcação de
~llerra nacilllHlI em r;l~ão de n"l\rr3~io.·arri.

bada 1111 lJllalqllf"i' \luLrll sinisLro. S7: f' a es
tr.,n~eir'l em tl:'lIaes circutn Lnneias, S 8: e
la ilIbem a al~UIIJa ou rtl~utnas pruvincias
DOS caFOS de incendio. inullclação, fUlIJe.

epidemia uu outro sernfllhanLe inforlunio.
S 10. n,II'Gas de SOCCOrl'O a em uarclições.
Vid. R,s. 358, 14 ~~oStll 1 .t.5, arl. 2.
Decl'. 800.30 Junho 1851, arL. 3. Decr.
Reg.h!J7, 1Ç)Maiu 18Itô,arl. 7, 55. Soccnr
ro pf'cuniario de villle conl') de réis deu
S. M. I. aos enfermos pobres da f'ri
dprnio rt'lonnle na côrle. Av.. 2 Ahril 1850
(Diar. 8~(6). - Vid. Fel,,·e. SlIccorro a f<.ll
lido não exisLindo prt'sulllpção de clllpa 00

fraude qual FC conredf'fá. C.. d. Cllm. art.
825. Soccorrns a paisanos 6 laoelecidos nos
pre:lidios Leopoh.liaaeSdnta Isabel e â mar-
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gem dfl Ar(l~nayn. Decr. Re~. no, 2,Janl'i_
1'0 1851, élrl. 2;{; e aos pre~os condelllil:,dos,
art. 'lá; nos lIavp~anles da carl t'ira do Pará,
arl. 4.3 a !J8; e a lilho!' de IlIiliL"res e paisa
nos residt'llll's, 1Irl. tilJ. Socc"rros pecllnia
rio á Repuhlil'(l OrienLal do Ur'lIgllay 111'10
Br,lsil accol·d;H;io-s ... C"nv. j2 Outllbro
1851 (Rel. E.~t.J8;')2, pa~.122). SncCIlJ'l'OS
por parLA dll Brasil (lO ~overnc) c1" Rp.flII 1,Iica
Oril'nl,,1 do Urllf.:llay. DeIT. 8~6, 18 Olllu
Lro 1.1'\51. De'pt'l.l\S C'·(Il frdlllll"'"lo de va.
Jl0l'l'~ em SOCI:.'I'I'O d,~ f'nlharc,lt;fJo, tlllCIon
lraua ~Ia perdida. 011 livre de peri;.!o por
00(1 .. serfJo pap;as. Av. 2 A,.:ostu 1852 (D,m·.
Y08 I). S"ccurro a ernl'arc"çfJo IlO caso de
ineelldio comu prestdrá a p'ralil~<lgern da har.
ra e D<lhia di> S. Marcos nu Mar;llIl1fJo. Av.
Reg. 221.22 Self'mbro 1852. llI'l. 12,15;
all. Av. 2!J3, 19 Dt'zern bro 1 5IJ. Succurl'o a
emharclIçõ ... s em perigo como pre.'la;·flO os
vnpures da cpmpanhia pri\ ile~iada ell1 Per.
n,1I1lbul'O. Dt'CI". Cont!. i;') Il, 30 DeZf~!lllJro

1854, P, 5." Sllccorrn da p~)11I'el3 na côrte a
cnr~u da Snll\a Cnsa dll Misf'ricllrdia. _. Vid.
D/cr. 1567, 2Li Fevereirn 18.'15. Soccorros
a indios CorOlldvs em Sanla Calbnrín3 llIe
dianLe que condi~'ões se 1I1110doll "Irerecer.
Av. 20Março 18:'>5. Cotnmi.são por olf... re
cimelllos de Lrabalhos a colonlls ~aritn

lio-se á <ls,ocial;ã .. cenlnlI d ... cCllulli""çno
do Rio de Jilneiro. Dpcr. Esl. 158~. 2 Ahril
185;'). <lrt. 1[, § ,~. Id.,tn qllalllo á <lsso('iilçno
de r\,lonisaçflO enl f1l'rna",jlll"O, Paral'yha,
e Ah~ô<ls. Decl". Prclj. Est. 1979, 26 Se
lCIlt!lI'O 1857. 31·L. 18, ~ 3. A pall':IO ele lan
cha de occ(.rI'O naval da Parahvha d"\'llU
se ~1';lIi(jcat;fJo. Av. 22 AK0:-lo lS55 (JOI'II.
2:~1). Livro de Sflc('orl'OS Il:I cl,nlad(lria ~e

r.d da marüIlw. Del·r. Rp~. 17;s9. ~6 :\-LII Çl)
1~f>(j, arL. 5. § 1. M;tchirws de s,;ccort'o
nilS e~tl'ndas ele fHro do 1111 lll'ril). - \ ido
D,'cr. Reg. 1930,26 Abril 18;')7, alt. 80.
SlIccllrro ás elnhal'caçõps em pe"i~o prt'sl'lrá
a pralic'lgern da barra de S. PPI /'0 no Bio
Grande du Sul. Av. Rp~. 409, 16 Novembro
1.857. <lrt. 1; e em nallrra~iu, arl. 7. § 3:
9, 10, 2;~. &1. Caixa ele sucrnrro mulu" auS
pralicos da [1ralicag;em das b"rras do Par
nahyba em Pianhy. Av. Re~. 6.'10, 11 De
zembr018;;7, arL. 21; a naufl'a~os. al"l. 32,
34., 64,66. Plano gtlral de soccorros me-
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dico~ na r.idadp. e subllrbio~ do Rio àe Ja
nrir'l r.OIllIOt'ltt'll-se ao I'resid~nte da j"lInt.a
cpnlr ... l de hy~if'lIe r"hli(~a. Dl'cr. Re~. 2052,
12 l)"ze 1l1!J 1'0 1.')57. a rt. ~, 3 : ti i rec<,ão d, IS soc
C\lrTos medic\ls an~ bomens de mar :lO pro
vedor de saurle do porln, art. li. 6. Snccorros
por ill'ln.\aç:f1o elll S. Pedro do Sul s,~ man
dl'lI pa~'lf' pda \'erba re~pt'cliva. Av. 18 De
um1>.·u 18:)7 (Jom. 2,1858). SOf'corros aos
c"lnno~ mil ,to" e- d' srtl'la Thereza em Santa
CalhaI inil. Dt'cr. Lk1!:. 2125, 13 ~larco18~8,

art. Mi, n. 1: ao~ d~ Santa Anna d~ PHntl
hyha elll S. Paulo. Decr. l1e;:. 2126, 2:~ dilo.
art. 8, 72. SncCtlrros nl.arilimns 'lutles pres
laril a ctlmptln\,ia de val'0' es de rehoque
enl Seq?:ipp.. Av. Bel!. 112, 9 Abril 1858.
3rt. 3, 27. § 3: 07.. Spceorr s espirilllaes:l
olll'nles a hordo dns n'l\'IO~ da armada. 
Vid. AIJ. Ut!g. 232,27 ./lIlho 1858. <ll'l. 62.
S"CCtlITO a ollici,i1 de j"sti~a lj\le solfrer
resislt'llf'ia pre,:tarão as p;.llrlllhas do corpo
p'llici"l na (·Ôl'lt'. A\'.lnsl. :.wt, 5 Outubro
1858, art. 2, § 9; e tlClldiri\õ ao Sllccorro
pedido du inleriol' de Ctlsa~, art. 3, § :). AII
lurisou-se credilo exlraordinêlriu .Ie 600
CIIOto~ pllra til'spcw.a!' d~ soccorrc.~ public 's.
Decr. ~:\2ã, 30 DCl.PllIuro 18fl8. SOCCOITl'S
a ~ocios do mOlltt'.pio do [n-lil! to l':pisco
1',,1 Hl'lii!io,:o da côl·le. Decr. E-l. 2339, U
Jan,·irll 1859, 3rt. 1. 1K, 22. Sobre SOCCOf
rlls per.nlllilrIlIS. Est..b... leciloc,lto," de soe
curl'Os publicas pprleocem á flll secção
<Ia secrelaria do lrnl'erill. Decr. 23ô8, 5
Marco 1H59; 3rt. 2. Dpcr. :~7á9. 16 Fe
vert'irll 1861, art. 7 § 13 (Jol·n. (0). Snc
c,.rros ~ ilidi~eoles. Av. 17 M"l'ço 1851:1
(10111.91). Soccorros preslados p"lo Moote·
piO) <lrli-lico aos selJ~ socios. Dt-!cr. Est.
Re~. 2a81, 30 Março 1859, art. 36. Appl'o
vou-se despeza com Sllcorros a indigentes
aC'l(lIll1ellidlls de be.xigas em Alilgõas. Av.
18 Ahril 1859 (lo/!. Ú1.I. Itt'ID no Rio
Grande elo Norte e PtlrllalOhucn e Para. 3
Av. 29 lhril 1859 (Jum. H9). E no Ct'ari\.
Av. 30 Abril 1.859 (Jom. dito). E em S"r
j!:ipe. Av. 3 Maio 1859 (Jont. Suppl. 132).
E mais no Ceará. Av. 12 Maio 1859 (Jol·n.
139). Succllrros a doenles, a bordo de em
brtrcaçõtls surtas DIlS portos. de mllleslia
epitiemica e pelililencial como prestariio as
inspecções de saude dellcs. Decr. ~á09,

SOCCORROS

27 Abril 1.82i9, arts. M. 35. Anlorisou-se
chrft' de policia d;.] côrlp p~ra fllrllf\cer ao
suhdelt'gado da Ilb:-t dn Governadol' os oh
jt'clos I'rp.('isos para lr:-tlalllenlo df\ indi
gente,; pn{i'rmos dp. f~l.rt's inll'rllliltl'Jlles.
Av. 7 Maio h859 (Jom. SUI'lll. 138).
Succnrrlls a indi~t'nt"s ellf~'l'rn',s de r"\II'e
alllal't'lIa pm A.l"l!:«las. 2 Av. 10 Maio 1859
(Jom. SUflfll. 138). Av. 13 JUllho 1869
(Jom. SUI'pl. 17 lJ). Onjl'IH)Il-St-! ti ",. I',·e-i
dl'nles não autelri~as~elll de"pt'zas l'xlrtlor
dinarias par3 su(;Corrus pllhliclls Sf'ofru elO
circllll1slaoci"s especiat's e dI' exlrt\1I11 na
cI'SSi,i;:lli.,. Circ.!J Jlllh 1l 1859(Jol'll SUfJfJl.
195). Posluras s.. bre I'occurru~ me licillaes e
ph"rrnal'p.lIlieos decreladas por as~t'llIhléas

prllviocires s6 flodem ser lIdlllillidH~ c"mo
auxiliares .lu D('cr. 82~. - Vit!o Áv. 2~6, 3
Setl'lIl!J,·o 18!'J9. Perrlli.<s:'10 d.~ dn~Cilq!;a de
ernharc;lçóps pslrnn~t'iID!' ellll'or tos !'III 'Iue
Dão, bou\er t1lr.,odt'~a~ em C"SlIS rxlr;lu,di
D<lrios comO dp.foIDe "II peslt' 'flland., ;,f~ulJta

p(lvoilçiiu int.'rior npce~.:i,t'. de I'rllmplo> soc
COITOS Dtlcr. 2h85, 28 S ... lt'1l1 h 10 1~5~), ti ri. !J e
§3. Gr"tuitalllelllesitu os paruchos ,.,hri~a los
a preslal' aos pohres lodos "s I'ucc"rros l'spi
rilll:-tes. Av. 305,17 Ollluhro 1859. Crl'dlta '
eXlr,tordillario abriu-se pHra llt'spews COlO
!l"ccorros pllblieos. De,·r. 2503, lo N'I
VI! ln 111'" 185IJ. ln dt\lIln i.iilÇ:'1l1 de SOCCOI'l'llS
em caso dt\ I'eri~(\, nilllrr'l~iu e O'llros clese
ll.elll Ille nalllreza prt\slado:. pUI' pra l"·H!!:I·m
pa~arilo us vap"res da CUUlI'i1U\lItl Brtl .. ilelra
de paqllelp.-. Decr. COlld. 2513, 17 Ot-!z.·m
bro 1/'159, 3.· SOCCUrl'lIs t'1I1 c ISO dp illCt'ndio
pre"tur.1o e CUIHO os bO'lIbei, os t!\l1' tll'~Pllaes

de m IrinlH. Decr. 2533, 30 Abl'll 1860,
Ilrt. 1lJ7 a A 50.-Vid. IIlais Alimmlos. ÁI10
sentadO/'ias, COllgruas, Gral t fi('(1çõ/s, }nbi!a-
ÇÕ(!S, til 'lia soldo, 1/ol/tc'.pio , O/.denados,

Pensão, Refurma, Soldo Tenç"s. S"CCll,., ° a
emharcacÕes. - Viu. luais A,.,n,L'lIL, Circo
22 J"llp.i;·o i8:\1 Dtlcr. Heg. 5!O, 11 .111
nhIl18,.7, arl.11(i. BIl.CflS. Av. 11°, It 011
tubro 183 I. etc. Embarc"ções de ~uerm J(I
armada. D"cl'. Re~. 13 .fanelru 11:I3lJ. ar1.33,
etc. Av. 2h Mal'ç'O 18119. ElIIbul'c(/çóc's de
guerra estr·lIngeiras. Port. 18 A~"slo 11i12.
NlII. 9 Selembro 18:H, ele. ElIIhllrcfJÇÕU
",e,·c.nles. Trat. 2", 19 F~vereirll 1810, al·l.
29. TraL. 13 Julho 1813~ arl. 7. eLc. Ao,.
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11 Dezembro 1818. Trat. 6 Junho 1826,
arl. 23 : 17 Agoslo 1827, art. 18: 26 Outu
bro 1828, art. 9: 12 Dezembro 1828, art.
8, 10. Decr. Reg. 1ft Abril 1.834, art. 59,
ele. l)ecr. Reg. 13 Janeiro 1834, art. 33.
Trato 19 Maio 1836, árt.19. Reg. 22 Junho
1836, arl. 37, § 1, ele. Av. 133,1.9 Dezem
bro 1.8h5. Decr. Reg. há7, 19 Maio 1.8.&6,
art. hõ a 50; 80,81. Av. 24 Março 18h9.
Av. 5 Outubro 1849. Soccorros a provin
cias assoladas pela fome e secca. - Vid.
Fome, Prouincias, Seccas. - Vid. Auxilio.

SODA artificial: para sua confecção approvou-se
a companhia Luz St eQ7·ica. Decr. Est. 1á79
22 Novembro 185h, art. 1..

SOGROS: - Vid. Genros. Sogra considera-se fa
milia do soldado nos presidios mililares
Leopoldina e Santa Isabel e á mar~em do
Araguaya p.m Goyaz. Decr. Reg. 750, 2 Ja
neiro 1851, art. 61. Sogro e genro podem
er vereadores conjunctamente. - Vid. Av.

13 Oulubro 1852 (Dia,.. 9145). Sogro sendo
juiz dE' paz mais volado si poderá presidir jun
ta de qualificação de que seja membro eleilor
seu supplente ou genro. Av. 8 Outubro

i8õ3 (Dial'. 911 de 18õ4).

SOL:-Vid. Mal·in'hei,'os. Av. 2°, 23 Março 1831.,
etc. Antes do sol posto devem ser levadas
ao proleslo as letras que houverem de ser
prolesladas por falta de aceite ou pagamen
to.-Vid. Letras. Cod. Com. ad. 407.

OLDAD \S. - Vid. Acção. Provo 13 Fevereiro
1817. Soldadas de mar em navios empre
gados no commercio de escravos. - Vid.
Embarcações mel·cantes. Edit. 1lJ Janeiro
1818: pela totalidade dellas se mandou e
para qu fim pa sal' letras. Edil. 15 Feve
reiro 1819 (Cal!. Nab.). Se as 'soldadas das
equipagens estão no numero das privilegia
das para serem precipuamente pagas sem
entrar m em rateio, conforme o Alv. 24
Maio 1765.- ido Ass. ô63, 12 Abril 1821
(Colf. Ass.). Soldadas na locação de ser
~iços celebrada no Imperio ou fóra deHe
..por estrangeiro. - Vid. Looução. L. 108,
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11 Outubro 1837, art. 6,7, 9, 16. Acções
de soldarias quando e como prescrevem.
Cod. Comm. art. lt.&8, 4á9, § h, 6; na ma
tricula se dev~ expressar as soldadas ajus
tadas e como. Cod. cito art. h67, § 3, 4.
No caso de venda voluntaria da embarcacão
ficão salvos direitos dos cl'edores privilegia
dos por soldadas do capitão, ofli.~iaes e
gentes da tripolação. vencidas na ultima
viaF;em. Cod. cil. art. 470, § 5. Como se
escripturarão as soldadas dos individuos da
tripulação. Cod, cito art. 503: tomar di·
nheiro a risco sobre etc. e remanecente dos
freles depois de pagas as soldadas é permit
tido ao capitão e para que fim em falta de
l'undos. Cod. cito arL 515, 516: capitão
despedido sem jusoo causa tem soldada e
como. Cod. cito art. 532, e como finda a
viagem. Cod. cit. art. 535; ajuste e sol·
dadas dos officiaes e gente de.' tripolação.
Cod. cit. art, õá3, etc. -Vid. Dec,.. 737,25
Novembro 1.850, art. 28getc. infra. Soldadas
venciclas na viagem deduzem-se e como no
caso de sinistro em que o dador tenha de
pagar-se do principal e premio por alguns
efi'eitos salvos. Cod. cit. art. 647, 657:
soldadas a vencer não podem ser objecto
de segnro maritimo. Cod. cito art. 686,
§ 3. O abandono do navio e fretes não pre·
judica a preferencia competente á equipa
gem pelas suas soldadas e como. Cod. cito
art. 759, 760; soldadas de tripolação quan
do são avaria grossa. Cod. cil. 764, § 9, 12,
17; são credores privilegiados os pelos sa
larios ou soldadas de feitores, guarda
livros, caixeiros, agentes e domesticos do
fallido vencidas no anno anterior á decla
ração da quebra. Cod. Com. art. 876,
§ 3: e as de gentes de mar. Cod. e art. cit.
§ h; as questões sobre soldadas competem
á jurisdicção .commercial. Decr.737, 25 No~

vembro 1850, art. 14. § 1; e como. Decr.
737, cit. art. 289 a 298; suas causas não se
suspendem durante as férias. Decr. 737 cito
art. 729, § 3. Decr. 1285, 30 Novembro
1.853. arl. 3, § 5, 8. Sobre as soldadas do.s

. orphãos proverão e como os juizes de dI
reito em correição. Deer. Reg. 836. 2 Ou
tubro 1851, art. 32, § 8. Agentes consula
res estrangeiros serão juizes arbitros nas
questões de soldadas das tripolações entre
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llCU8 nacionaes. Decr. Reg. 855,8 Novembro
1851, art. i3. Não se replltão avarias pal'li
culdres do navio pélr3 seu embulso por
conta do segllrll na Compnnhia de srgurOJ ma·
rítimos e terrestres na côrte as sItUadas das
tripulações. E'I. 12 M ,rço 181>5, art. fO,
ann. Decr.172~, 16 Fevereiro 1856. Menor
filha de pai incognito ll'ndo mãi viva esta
subjeita a imp<ecão do juiz dos orphãos que
póde nomear·lhe lulor on curad'lr quando
Bua mãi não tenha bons coslumes. dandll-o
até de soldéldo a simile dos oulros orphiios
e dos p'XpOSlllS. Av. 311, 20 Outubro i859,
-Vicl. Expostos. Purt. 19 Janeiro i83:),
Av. 11 Abril i6á6. lndios, L, 27 Outubro
18:>1.

SOLDADOS nobres na bri~ada de mnrinba fa
zião serviço como porla-LJandeirils do corrn,
e em wa f'lha os sargenlns. - Vid. Arli
lhal'ia de mm·ínhn. Alv. 13 Maio 1808, § ;j.

Tempo de seu serviço como recrlltitdo ou
voluntario. - Vid. Recrutamento. O maior
numero de soldados nobres era de lres
em cada companhia e devião usar no seu
uniforme dos <1islinclivos delerminados p~lo

Decr. 19 Mllio 180'\ para os cndp.les no
exerci.to. Alv.10 Selelllhro lS10 (Pe,·. eSz.
Dícc. Jur. Soldado). SolJadlls condemnados
a trahalhlls pubIicos. - Vid. Praças. Dt:
terminou ·se t'1O regra que o fôro militar
pertencesse a lodos ClS intlividuos que pre
senlementH o !!ozassem; excepltlados só os
crimes de lesa-mal{elllade de 1· cabeça !'n
tendendo ns~im o AIv. 21 Ou Lu hro 1763, e
sem vigor asexc!'pções posteriormen le fei las;
declarando qne (I Alv. 20 Dezembro 17~á,

e 10 Agoslo 1790 fic,não sem e1Teilo na
parle em que IIrdl'lI:'to que os paisanos que
resi.llLissl'Ul [tos (,fficiites das ordenflOças ou de
linha t'ID diligencia fossem jull{a<.los em
conselho (Ie g:llI'rra porque esLes crimes
ficavâo perlpfl('('ndo ao foro civil criminal
quando os clllplldos a pIle perlPllcpssem. AIv.

~ 1·,21 Fever.·iro 1816, ilI't. 30 (CoU. Nab.).
Aoso 1IJcilles illfel'i .. rt's e solclauos de milicias
qne aS5tHllas~f'm prllça na divisão que mar
chava para 'Pernamhucll pe"'lIillio. se dar
haixa aCõlhitda a pJlpe,liçno. Alv. 10 Ahril
1017 (Rt!pert. F. Th. Soldados li22). Sol
dados parlicullll'tlll. - Vid, Cadete'. Como
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senao pagos os corsa rios brasileiros pelo
aprisionamenlo de cada soldario porlu
guez. Alv. Re~im. 30 Dezembro 1822,
cap. 3, art. á. Accordou-se prisão e en
tre~a recíproca de soldados deserlores. Trat.
com a França 6 Junho 1826. art. 9. SoL
dados e em serviço actual do inimigo accor
dou-se niio Serem livres nos navios dos
conlracladores. TI'aL. com os Estados Uni.
dos da America f2 Dezembro i~28, art. tá.
Soldados sentenciados que vencimentos
perceberáõ. - Vid. Alimentos. PfOV. 21
Março i829 elc. Soldados estrangeiros que
quizessem compIela r seu lempo de serviço
nos corpos nacionaes como forão admittidos
a fazê-lo. L. 2lt Novembro 1S~0. art. iO,
decl. pela Res. 8 Ouluhro 1831.. Extincto
o commissariado regulou-se a fórma do pa
gamento de suas elapes, forragens e ferra
gens. L. 2li Novembro 183U, art. !J §§ 2,
7: 6, 7, seus ranchos, art. 7, A soldados
inimigos quem dêr entrada no lmpf'rio como
será punido. Cod. Crim. arl. 72. Soldadoque
saiba escrever e ler será encarregado d,l ar
recadaçiio do armamento nos presidios mi
litares Leopoldina e Santa Isabel e á mar
gem do Araguaya em Goyaz. Decr. Reg. 750,
2 Janeiro 1851, art. 51. Despezas com
soldos e mais vencÍmentos de soldados etc.
para defesa da Republica do Uruguay pres
lado pelo Imperio pOl' conta de qual dos
Eslados correra. Trat. 13 Oulubro 1851,
art.lO (Rel. Estr. i852, pag, 102 v l. Solda,
dos em faHa de prisão militar devem ser re
colhidos a prisão civilQu a qualquer oulro lu
gar que a auloridade administl'ativa' sob sua
responsabilidadeindicar. Áv. 275,21 Novem
bro 1851. Determinou-se que se procedesse
nos termos da L. 631 de 1851 conlra quem
seduzil' soldados para deserlnrem ou lhes
dér asylo. Circo ~., 13 Janeiro 1862, Pra
ças como serão transportadas nos paqneles
a vapor. - Vid. Dec,'. Cond. 1515, 3 Ja
neiro 1855, 3·, 17", 1S·, e recrutas, 19.,
approv. Res. 8!J6, 28 Maio 1856. Soldados
nubres ou cadetes não se adrnillirão no ba
t~l1Jão ne engenheiros: Decr. 1535, 23 Ja.
neiro 1855, art. 4: vencimentos das praças
de prel, art. 6. Recommendou-se que nos
livros-mestres se faça asse,nlamenlo do dia
de casamento das praças ele. do exercito
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ioscr viio os oomes da mlllher e 61ho~ com
a data dn lIa~cil1lf'olo i..sle, e se lill\ce nnta
fio s,'n ohilll. Circo 36. 18.Jan ... iro 1856.
Manrloll se ca~lig II' a arblLrio do comillall
danlt' de arrna~ na côrle s .Ida" .. de arlilha
ria a pé '111" diri~i"a ao f!;overno r~qlleriilwn.

til Sf'1O CII,dll,dlllellLo ",~ sell5 c\lcfes. Av. 6
Fevf'rt'lro 1H56 (Ju/·n. 41). S,t1d,.dos deserlo
ff'1l na COllftj,ler.,çito .\ q,;-""tillil e !>rasileir'ls
acc·ordl'lI·se S('rt~1O ;lPI"'dl","did'l~ e devol
violo,. T,·;;l. 2~) c\ hril 1856. ado ~), anll. Decr.
1781, I'. JlIllJl1 185ô. Sol>r'l colplura de sol·
dadO deSI'rLol' o~irJngeiro ii requlsiçflo ele ~ell

coo"ui. -Vid. A,.. ;3ô9. :Hl Olllubro 18;)6 ti

non. 1 DI~~.I'mlJro 185ll.1llsll'llcç:'lo rllllilOen
Lal de ~old Id'l na ('''1:0'" de apl'li,'açãll. 
Vid. A,). R(·g. '&:32, 29 Dezc'IU!>"o 18;:,!). arl.
2. E:.cr ::IV(. yuo Se ilchüvacolll pr::lça dp~old,,

dOllHlndoll'sc clIlr"~ar ao t'nhor ind"'p ..n
dt'ote dl'<Jllaljller illdemnisaç;w que P.III eli
rt~iLo se I'0s.-u eXI~ir desle. Av. 60, 22 r ... 
vprpi,o 185t3. Hcglll"lllelllo indicalivo d~s

mo\psLias ljllf' i,enli\o do s ... r\iço .I" armada.
- \ ido AIJ. Reg. 2U. 2; Julho 18B.a1'L 8,
§ 1: illlopecçflfl me licôI de slIas pr.. ça, ad. 8.
~ ti: úll. 48. 5ll, 55; c,.,ligll~: arl. 58. 59,
St'l/ Iralamenlo, al't. I 06. IO~. Si o com
llInndanlc d'.lrrnas pó.l~ seOll ill .• ll'uc Út'S eln
prt'sidC:!Ite o,.d .. nar a nHlI'cha de qll,t1'I'It'r
praça p; ra fórél ti I I'l'lIv,ncia dt'lilinalldo-a
dll stlniço é t'xplicilO nll a..t. 3i} l\,;~. ncl

ajlldClIlIt'-gl\lIl·ral t'\ Clr. 13 J.dh I 1857.
Av. 21 MHrçll185Sl (10/'11. ~t). P.'esidellle
püde pl'oro~ar lict'llça dtl olli ·ides e p"aças
dtl pn'L, qualldo elll in~lltl"ÇfIO dt~ saude ~e

recollheça a lIectlssidadtl uUla v...z que o
tpmpo concedidn nflO f'xl'eda de Lro.; IIIPZ>'S.
Av. ~á Mar!;I' 18M) (Jorn. 104). N', processn
de divid ... s de praças di' exp.rciLo como pro
c dero Ihtlsollraria t'x3millilndo os prels
e rdaçfles de IOlIlltra. Av. ela tOt'~lIla dilla
(JOnl. cit.). Chapéos de Bra~il elll S. Pe.lrn
do Sul se mandulI fornectlr a praças d .. ~.

Tt'~illlt'nlo dn cavall'lria. Av. t Allril i8;')9
(lorll. 10Ii). COllln se pa~3rii(l e~l'ecialllltlllle

em prel IJI'tlslaçG .-de premios d volunlarill
a praças do eXP.rt:ilo. Afi. 18 Abril 18.9
(Jorn. Suppl. 125). N"m lima pra~~a lera
como grHlllicaçüna tilulo de \' .. IIIIILar.o m:t;:1
de 11m soldo. Av 28 '\hril t85~ (Jorlt.
Suppl. 138). QuaOLio em junLd. úc .sauJe

se der escandaln em beneficio de pl'aç;'lS, O
pr 'si,Jenltl a~ fará ~E'~lIir p'lra a cÕlte
e para crllC~ fim. ,h. 2 \1"io 18·')9 (Jorn.
Sllppl. 138). Pr<lç4s d"lllacadasern f"rllnca.
çãll e '11Ial n:"lo 5"'11.1 .. reful'rn.d I'; serãll p .~as

P"!.' repa rtiç:"1I1 d4 !!:lIer, a. e \I;"" p.·I .• lh~

5"111'0. Av. 1.=, ./ulho 1859 (Jum. 2l1SI.
Pr;H;as doo f'xprl~ilo coodelllOadall a~ ... isem,lis
annlls de pri-ã" exislenLes oa forlah:za de
Sa n la Cruz lia c(hlt~ lOilndoll-se lra n~rerir

par'! n p'· ...s'dio d,: Fl1rllalld" de Norollha.
Av. 15 Jlllho 1859 (Jorn. Sllp/Jl. 2hi). 
Vit!o ESCtIS.J.~, Htapa, iIIul'Íllheiros. Proças,
IIte rulallLwto.

SOLDOS: o prd dos offici"e" inFeriorp.s e sold'ldos
pa~,lva·se de 5 em 5 dias e d,·p.ti" d" lillos
os arli~.,s de ~lIerra; o s"ldll d"s olTiciaes
tonos os rn ...zes.- VIII. Urd. 7.12 N .\·em
bro.7 Oez,'mh"l' 11'100{. 1 Fev .. rl·lro 1809,
3 lJlIluhro 18:tl. 2 Jallt'ir.. 1833 ([{c/m·t.
(unh . .I/at. PtlKnllltnfo) Ar.lfn"l de .I/arl
nhel. Av. o Sele.nilr'l 181 L: Of!iciaes mi
litares. Av. 7 IJez,·mhro 1811, Pr. IV. 15
J UIIIIll 1831 ele. A rlll ,,/a. ,\ v. 2°, 18 \ ~oslo
1.831; sobre (IS alleslad ..." p"ra p,,~.\Il1enln,

:28 VI.lrQ"_ 27 S 'l"lIl Il r". 15 UlILllhl'O L81)8.
11 O'llllhr'" 1810 (I{epllrt. e IJI'rb. cito ).
Vid. Purt. Circo 26 Selemuru 13i5 etc.
ill/i·a.

dll!; officiap.s d~ m'lrin!la etllh'lrc;lIi'l~ .. d~ .. p.m
harcaJlls. RHS. 3 \111'11, ;) l'tllvp.nh,·" 1808;
Decl'. 18 M,rço 2) Ahrll 18'h) 8 .J 1111111

18:33 (llepcl't. Cunl,. I/'It. SJldu XLI V).
ACltdem"l de glll/J'd,(s m t"inh IS. 0".1. '~7

M.,io I "Ol-l. A'·lIlllti'l. Provo 16 Junho 18i~;

Res. [!'l. 15 Ouluuro 1S36.

dos ~ullrnas-marinhasCl'no entrp,glle~ :IO!; sells
c.. mmand"lJ!ps. Av. 2.9 \hril 1808 ((·oll.
N'lh.). G,l·/rdlls ditos. ard. 27 "L,i .. 1..;09.
Av. I~ O'ILubro ltill (R~pet't. CUllh. Mú&.
Soldo LV).

Em caso np. impossihilidatie ele apres..ntar,s IJ

~uia dus "'Deilllelllos anleriores pre-ta-se
jUI·alllenl., para ~e coi Irarem. Av. ll, 30
Mai.. 1808 (RI!per~. Cunho Mat. ,su/J.
LXX\ 11).
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SOLDOS dos offiriaes d<1 inlf'ndencia e inspecçno
do arsen"l de Illflrinb::t.- Vid. /17-sl'nal dilo.
Alv. i3 \I .. io 1808 ele. - Vld. DeCT. Reg.
te. 21 Fevereiro 1832 dc. irtfra.

SOLDOS

corar-se nos hospilaf's vencem os soldos
por inleiro, llIas se tlslii" desp.ll1l'flrclldos re·
cebf'OI Iii .. ~ÓLlIf\l1le (I fipio soldo emqonnlo
exi~l.. m no htlspi Ia!. . Vid. A J"lJIlltla. Ord.
U Março 1.809. Av. 2-, 18 Agll~lo 1831.

das Iropas de marinha mllndãrãn-se pa:;!llr
JWI., Ibps.. urari .. n \'i~l::t de prds. - V,d
Anilado. \Iv. 13~1<.io 18118., Av. 11 Junllo

1808. Av. 5 N"t'lllbll 1.....08 (Rt'IJt'I'I. Cunho
III IIt. Suldo LVI). Guanlas·muriJl!l'ls. Ord.
'27 M"i" 1SUY.

de C<1llP11:"If>s da armnilll. - Vid. Ármnrla.
Dp<:r. 14 J'III!lO 1H08. I Oulubro 18~5,

(Rt/Jll't. Cunh. Mat. Suldo XIII, pa~. 173).

os dia~ em que se lIze,sem delles p::tgrllnen
lo.~ n"" pil~adoriéls mandolJ ~e annunciar
ppléls folh .. s poblicas ou editaes. - Vid. Ár
s/'11al de marinhll. Av. 2·. 27 SelewLJro
1/jO~.

OS (,IDeia!'s ela llrrnada p do corpo de arti
lh"ria da mal'inh .. ficar?1l gozando do blJlõe
lici .. e qll.d a ft'speilo ele slIa.'; patentes !?1l10-

llllTI('lIllls lransito pda clillncl,llnl'ia elc.
Ol'll. 5 NO\'<'lubro 1808 (Rl'pert. Cunho .t1I1t.
Suldo XXX). Onicillt's lIlili/ares. ))pcr. 23
~l;l/ç(l.12r\i>ril, 1ô \'lnio 18:H. ArtiLhal'ilLtie
MI/rinha DeIT. 2á F",vl·reiro 1824. - Vid.
L. 15 Novembro 1~27 intra.

qllnndo se fil7.ino as relacó/'s dos pl1~::trnentns

das erJl,il'ar; ... ns dos lIi1vio~ c.,mprebendiiin
5" tol\ .. s ilS rl'aç .. s. 01'.1. 7 Novembro 1808
(Rel,el·L. Cunho Mut. Suldo LXX).

e mais vllnlllg"ns oos corneias e lambores dos
corpos da 2U lillha como os rlfl i" !'rão p... r
cellldll~, 1á N ,vembro triOS (R''Pert. Cunho
A/ut. Soldo IX). Decr. 27 U.. llJi.HO 1809
(Repl'1't. evel·b. ciL. XLIX). Milicias. L. 15

Dezelllbro 1830, arl. 19. § 11.

pa~amenlos ill/'gaes.- Vid. Armada. Av. 16
Janeiro 1809.

os officiaes de marinha. e lodos os que tem
cOILJedurias, que eslando embarcados não

SOLDOS das prn,;as de rnllruja dos navios op.sar
mad .. ,.; t' slIas com,·dorias. - ViJ. Â.rmuda.
VIr. 12 ALJril 1e09.

- o porlPiro da comllanhia dos gll'lrda mnri
nhas 1'1'.. "b"n .. oo do SPIl veltcill'PIII" 110 prel
da c·'ml'ilnhin. -- Vid. Z!. laio lHO\), Old.
1H OIl\uIHO 1811 (Repl'rl. Cm/h. Mal. Soldo
LX).

do jniz rp1<Jlnr do conselho slJprpmo militar.
Dec!'. 8 .1 unho 1809 (Hepel't. Cunho LIl ato
SuldoXV).

se mandou continuar ás vi uvas das qne mor
rerno mls ficções quI' precelj,.rflo a coo'lllis
qlli"la de Caycoa. Provo :2',20 JlJnho 1809
(Colt. Nub.).

de omciaes ele rnllrinha nnnrr~gados on pnslo,
JlPiros dI' ~lJerrll. - Vit!o AI'1JlOda. Av. 20
JlIlllO 180H. Orr!. 20 J uluo 1tl10 (RepeTt.
CU'lh. 111 ut. Soldo L \ I1J).

de 458 concpdiclo aos officiaes de 2" linhn que
foriill J11llj(lrpsdoexercilll. Res. 22 S.'lelllbro
1809 (Reptrt. C,mll. Mat. SuldoVII). OIJi
CiUfS mililm·es. O.·à. 7 Marçll 1811. A r~s

peilo dos ,.1Iicíaes superiores de cilv .. lhria
Jl,ilicilln,l do Hio de Jaueiro 13 Novemuro
1&37 (Rep/-rt. cit.).

dos offieiaes a~fi(reK::tdos e effi'clivns é i~naJ.

Res. 30 Março 1810 (Repert. Cun!. 1I1at.
Soldo 11).

de teopntes-~eneraesera dnhrac1o.- Vitl. Fa
brica da polvora. Decr. i e

• 18 Julho 1811.

ou jornaf.s dos mpslres de officio do arsenal de
IDllrinba enlrl'~ãll-se lhes na mesma ncca
sião em que se fizer pal!amenlo aos outroS
officiaes. - Vid • .Âncnal dito. Av. 6 Setem
bro J811,
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SOLDOS e não ordenados farão os do commis
sariado ~eral do exercilo.-Vid. 21 Novem
bro 1811,22 Delernbro 1822 (Rp.pert.Cllnh.
Mato Soldo LXV lU). - Vid. Commissariado.
L. 2lJ Novembro 1830, etc.

Quandu ha tuifas novas deHes não se dimi
noe o daquelle que o tem mais avantajado
excepto 00 caso de promoção a outro poslo.
R{'s. 7 Dezemhro 1~11. (R':pert. Canh. Mat.
Soldo LXXHI). OfTicilles militat·es. Decr. 28
Março 1825. Tab. Observo 14" elc.

dos milicianos empregados em serviço activo
cm Jogar da lropa de linha e os que e~lavão

em campanha eriio iguaes aos destas.- Vid.
1Ililicias. Av. 25 Mail) 1812 etc. 13 Janeiro.
Porto 22 Maio, 1", 6 Sdernbro 1825. Provo
27 ARostu 1828, 23 Maio 1829, erc. PorL 1.
Março, 15 Abril1823 p. 9,13, 20Junho, 2. 3,
Julho. 4, 15 Selflmhro, 23 De..embro 182t

Av.2 Março 1.82\J (Repert. Cunho Mat. Sol
do lU).

em geral dos officiaes e praças do cxercito de
Portugal forllo regulados. Alv. Re~. 1°. 21
Fe1creiro 1816 , al't. XII. - Vid. Olfkiaes
miL'l-tares. Decr. 23 Julho 1816.

sobre' ~lIa abonaçiio a diversos postos e pra·
ças. Port. 8 M'lio 1816 (ln.d. Alh. Sol
do} 8mpl. por Porto 12 Junho 1818 (Ind,
cito ).

11 offiçin.es inferiores e soldados presos em con- •
selho de guerra se <tbonavão por int~iro

revo/1i nesta parle o Av. 30 Junho 1815.
Av. !J Junho 181tS (Inú. A.lb. Soldoj.

dos sargenlos-móres e ajudanles de milicias
ql'l(} passassem a reformados preenchidos os
almos de serviço augmenlavão e como. Res.
1IJ Agosto 1818 em Off. 1Õ }<'evereiro 1819
(Ind. Alb. Soldos).

- d'visilo dos voluntarios reM <fel-rei.
Vit!. Divisão. Decr. 1 Delembro 1820, ele.

Q primeiro tenente do apparelho da aC:1demin
de marinha ~lélll do soldo venci-a cO-Uledorias
i .luo,ho 1821. Av. 24 Se lembro t8U (Repert.
Cu1tll. Mato Soldo XIll, pago 10).

SOLDOS dos marechaes de exercito almirant68
da armaria era de 200.11>000 rnénsaes.
Vid. 8 Outubro 1821 (Repert. Cunho Mat.
Soldo V, pago 166).

Deixavão de perceber durante o exercicio do
Célr~o de minislro e secretario de eslado os
officiaes nomeados. - Vid. L. Consto Porto
21 Oulub.·o 1821, § t t, manu. observo pela
Res. 20 Outubro 1823, art. 2.

de officiaes do exercito que sc acharem doen.
te no hospital é meio.-Vid.Officiaes milita
res. Decr. 1 Agosto 1822 etc.; e quando pre
sos e doentes não se lhes falem descontos
na melade do soldo que vencem, mas re·
mclte-se a conla dos rlias que nel1as estive
rão á pagadoria dils tropas para no caso de
serem absolvidos se fazerem os descontos
que aliás de"p.rião soffrer; e se forem con
demnados rec<the o prejuizo do curalivo na
flllenda puhlica. Rt:s. 15 Março, Provo 20
AIJri11833 (llepert. Cunho Mat. s9ldoXXIll).

de officiaes e soldados de regimento de estran
~eir()s.-Vid. Corpos de ditos. Decr. PJ. 8
Janeiro 1023.

de officiaes inrerinres e solrlados como serlao
pagos.-Vid .Officiaes militm·es. POI·t.4 Feve
reiro. Port. Uoc. 21 Março 1823. Porto
Circo 26 Setembro 11i25.-P"rt.5 Agosto
1~23 (R~ert. Cunho Mat. Soldo LIV}.

dos majores e ajudantes de 2a linha erào pagos
pela razeo a nacional e não pelas ~amaras

cnmo as leis rif'terminavão, 1 Março 1823 e
Pout. 8 .Janeiro 182& (Repert. Cunho Mat.
Soldo XLVI).

para re€el>erem devião os. officiaes de 2' linha
empregados fórao dO/J seus disl('ictos,apresen~

larcerlidiío do quartel-general de se a~harem

em exercicio. Pnrt. 1. Março 1823 (Repert.
ClmÁ• .Mato Soldo LIlI).

de cirurgião da armada. - Vid . .Armada. Provo
i5 Selemhro 182.& etc. de cirur~ióes es1ra~

geiroll della. - Vid.2.8 Julho i826 (Repêrt.
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Cunh. Mat. Soldo xm. pago t73). - Vid.
L. 15D'ezembro 1830, art. 17. S 19. Res.
2ft•• 1.8 Selembro i83ft. A.rmada. L. 83.
100utnl.Ho 1837 etc.

SOLDO obre reclamação dtls suspensos 1\ ins
peclor de milicias e porque.-Vid. Milicias.
Res. 3'. 18 Setembro t824.

iIle~aes recebidos em boa fé não se repoem.
Provo 21 Março i825 (Repel·t. C?mh. Mat.
Soldo XC Vll1).

não se podem aCGllmulal' dous. Decr. 2'8Março
1r825. 'fab. Obsan. i3, a •

dos musicos de bandas completas em cana dia
era de h8600. Porl. 20- Al'll'il' 18'25 (Repert.
Cunh, Mat. Soldo V, pago 167).

- de commissarios de nomero de oáo em terra
~08, embarcados li58; de fragata exll'anu
merarios em lransporte, escrivão de numero
de náo elc. qllaes. - Vid. Res. 1.. Setembro
1825 (Repert. Cunho li! ato Sotdo XIII,
pago 173).

- dos oillciaes passados de ta vara 2·' linha an
leso do Decr. 28 M'arço t825.-Vid.. Mi
licias. Porto ia, 6 Setembro, 6 Outubro
1825. Provo 21 Marco 1829 etc. 23 Maio

82'9. - Vid\ Res. 19 r>ezembro· f828'. Av.
27 Março 118~O (R'epert. eimh. LJil'at. Soldo
Xl).

e pret oos_soldados pa~a-se de 5 em 5. dias.
- Víd. Ofliciaes militares. ~orL Circo 26 Se
tembro 1825. Av. 22 Outubro 1.82'5 (Repert.
Cunho Mai. Soldo XXXV)" o,lficiaes milita
reSl t. 2ft Novembro 1:830, art. h, alter.
pata 10·Decr. 1.0rAbriI1832-, art. 32.

- vencimentos dos porta-bandeiras de infanta
ria e caçfldores.. Av. 5 Janeiro 1826 (ReRert.
eunh. Mat. Solêiá V~ p,ag. 1(7).

- das \laIunllllllios daI armad3'emharcado era de
10800.0. Av. 118 Maio t8~,gJ (llepert. €.unh.
Mat. Soldo V, pago i66).

IV

SOLD-O aos officiaes que estiverem pre 05 pdI'"

culpa que devOl ser julgada em conselho de
guerra suspendeu-se a melade; e quafldo se
juslificão ent>l'ega-se-Ihes o que se descontou;
e e são cond~lDnados a prisão e baixa ven
cem o meio soldo alé acaharem de cum
prir a sentença. --Vid. Res. 19 Agosto 1826
22 Janeiro, 20 Junho, 9 Setembro 1834.
(Repert. Cunho Mat. Soldo XXII). Cod.
Proc. art. 165, § h: u pende-se a metade.
do soldo a todos os militares pronunciados.
Res. 25 Novembro 183& (Repert. verbo e nu·
mero cit.).

O § 12 Alv. 9 Julho 1.763 sobre desconto de
soldos acha-se em desuso: si se fazem é a
favor dos rancho, salvo quando procedem
em conseqllencia d'e pronuncia ou senten
ça, poiis que varios artigos dos regulamen
loS' de mar e terra determinão descontos,
perda' de sol'do e mu]t'as em cer'tas occa
siões. - Vid. 19 Agosto 1816: h Já.fleiro
.1833 (Repert. Cunho Mat. Soldo XXXVII).

Qu-andb se pagão âs soldadas da maruja de
vem Gcar em d'eposilo as que correspondão
a dous meles como fiança de deserção.-Vid.
13. Fevere.iro·1827, 2'9! A\bril 1830' (flepert.
Cunho 11ato Soldo L VII). Âl·madÍl. Decr. i5
Julho 1.833, art. 9.

dos. que forão. oITendidos nos seus a:ceessOi
ille~almenle. Res. 2 Março 1,tt27 pubI em
P.ro\'. 15 oito (Repeflt. Cuna. Lli/at. Soldo.
X VII).

dos preiudicados por occasião da indollen
dencia d'erão direito a quem as possuia
para recl'amar a SilO antiga posse ou indem
nisaç,ão. {nslr. 3'1 Março 1827. S ro ann.
lnstr. 3' Setemoro 1'8'27 (CML Nab.).

de officiaes e praças de artilbaria da marinha.
- Vid. .ÂTtllllaria-dita. L. Pt. íó Noveml>ro
f827, art: t 3" 5, et .

Vencim'eIH'os do minislro, officiaes ordi
narios e porteiro da secretaria de estadO
du D'e~ociolJ da' ma-rioba': Deer: 2' Mal'ço
11828 (ilep8frt.: eurtlv: Mal. StTltLi)· XIII~

Pa'!- 1m).
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SOLDO: Os prl~slrlenles das provinl:ias que servem
de cummandanLes de armas e os s~us seCl'e'
lal'ios nno vencem graLificações como taes
sillvo havelldu lei em conlrario. Provo 27
A oslo 1828, § 11.

SOLDO

reiro 1832, ado 5 n 61. Res. 23 Outubro
1832 elc. Conlínuos. Decr. 17 OuLuoro
j 8;~6 (Repel·t. C'Ullh. LlJato Suldo Xl V); nas
prCJvincla -. H.eg. 2', 21 Fevereiro 1.832,
art. 38.

pagã()<se aus ofiiciaes pejos seus recibos. Provo
27 Agosto 1828, § 9.

Os omcia s de 2a linha qlle fizerá'> a ~uerra

do Snl conlinuaráõ a perceber o soldos que
lá veoclflO. Av. 2 Março, 13 Novembro
1829, 14 Abril 18W, 26 Setembro 1833
(Reperl. Cunh, Mai. Soldo XC).. .

GralirJcaçãn do cirul'nião da academia de
U111rinha. Decr, 1t, Março 1829 (Repert.
Cunho Mat. Suldo IJI.pa~. 170); mail)ria de
solt!o. Av. 13 Maio 1834 (Repert. cit.) sup
primida. L. 70, 22 Outubro 1836, 3rt. 5,
§ li.

Os njudantes promovidos para os corpos de 2"
Jinha antes do Decr. 4 Dezembro 1822 ven·
cião (l de major, á5SOOO, quando na mes
mn linha erào promovido;; a tenentps-co
roneis. Av. 27 Março 1830 (Repert. Cunho
111 ai. Soldo VU).

dos officiaes e oldados destacados em provin
cias dilfereates das em que erão as suas pa
r;Jdtls são pagos pelas suas respecLivas pl'O
vÚlcias e ano pelas outras onde se achão. 
ViJ. L. 15 Dez mbro 1830, art. 19.

Ofiiciaes a quem se concedeu soldo dobrado
ue seus postos continuáo a recebe ·10 nos
pesto' seg-uintes. - Vid. Av. 7 Maio 1831
(Rrpel'l. Cunho Mat. Soldo:X' !lI).
Vit!o DCCI·. Est. 22 Outubro 1833, art. 1.60.

- Temmle encarregado do apparelho no arsenal
de marinha do Ric, de Janeiro, maioria
i O 000 pela L. 15 Novembro 1831 (Rel'e1·t.
Clt1l1~.1iJ ato Soldo m, pago 171).

e v ncimentos do director, vice-director e pe·
Jag/)~o cio arsenal de guerra da côrte.

ido ArsenuZ dito. Decr. Reg. 1°, 21 Feve-

SOLDO e gratif,cilção do dirrdor e vice-director
d.1 fabrica da polvora da Estrella.-Virl. Fa
b1"icadita. Reg. 3', 2l Fevereiro 1832, al'L 59
<l61. Av. 1l OuLubro 1834. Av. UI Ahril
'1832 (Repel't. Clmh. ilJat. Soldo XrV) .

Em con~equenciada eXLincção da thesouraria
geral das tropas da côrle e outras lhesoura
riils mili tares a Iternrão-se muitas rlisposi
ções relalivas á formalidade dos pagamen
los Je soldos e oulras despezas miliLares.
Vid. Pagadorias. Decr. Reg. 1°,2',10 Abril
1832. Decr. 7 Março 183á elr..

e gratificações dos membros do conselho su·
premo são pagos n:l pagadoria á vista dos
seus recibos. Porto 20 .T unbo 1832. - Vid.
19 .Janeiro 1837 (Repel't, Cunho Mat. Soldo
LXXXI).

a capitão de 2' linha empregado ás ordens de
pl'esidente do P.lrá mandou-se aoonar. Av.
27,Julho 1832 (R"pm·t. C,mlt. Mat. Soldo
XCI V).

graLificações do official-maior, olliciaes e por
teiro da secretaria do conselho supremo
militar, é paga na pa~adoria das tropas.
Porl. 10 Dezembro 1.832 (Repe1·t. Cunho
Mat. Soldo LXXXII). Sobre o official. 
Vid. Res. 2 Janeiro 1837 (Repel't. Cunho
Mat. cito .i V).

Suspensão de melade delle que será perdida
loda não sendo a final absoll'ido é eITeiLo
da provincia. Cod. Proc. art. 165, S 4,
17.4.0rd. 27 Julho 1835, § 2.

do cUlDmandante, ajudantes e lentes e discí
pulos da academia mililar. - Vid. Acade
mia dita. 'Decr. Esl. 22 Oulubro 1833,
arL·. 16, 17, 22, /'ll. 46, 145, 1.46. 160.
Av. ii Oulubro 1836. Res.83, 24 Outubro
1835.
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SOLDO do inspeclor. intendenle e ~atrão-mór do
(Irsenal de marinha do Rio deJan.. iro. - Vid.
Al'senal dilo. Decr. 1.1 Janeiro 183lJ, art.1,
ti; no da Ba!Jia, art. 7, 13; no Pará e Per
nambuco, art. fá, 15; em S. Paulo, Espi
rilo Santo, Ser~ipp. Alagôas, Parahyba,
Rio Grande do Norte e Ceará, 3rt. 18; L.
70, 22 Outubro 1835, art. 5, § 8, elc. Dos
cabos de ponte. Av. 3 Julho 1835 (Reptrt.
Cunh.lJfat. Soldo III, pa~.17l).'

~ do director do hospilal da armada /,808000.
Decr. 18 .Janeir 0183á (Repel·t. Cunho Mat.
SoldoXfII, pa~. 172); seu cnmpradol' 19:28;
Av.lO Março 1834 (Rl'pert. cit); medico con
sulLu/lle. Decr. 1 Setembro 1834 (Rppel·t.
cit.) ; enfermeiro. Av. 29 Murço 1835
(Reperl. cit.).

de sel'Venles da iulendencia da côrte a 320 nos
dias uleis. Av, 8 Abril 183á (Repe/'t. Cl;nh.
Mat. Soldo XIII. pllg. 171); e guarda 3'J0:t/J;
Av. t Julho 183/, (Uepert. eit.); l;uardas de
armazens. Av. 8 Abril 1835 (Repert. ci!.).

Sobre pagameulo dos 'atrasados do exercito.
- Vid. L. 40, 3 Outubro 1834, art. 1lJ.
Circo 25 Fevereiro 1835. - Decr. 1 Outu
bro, 2/, Dpzembro 1.836 (Rcpert. Cunh. Mal.
Soldo LXXX).

dos primeiros pilotos da armada. Âv. 15 No
vembro 183/, (Repel·t. Clm/I. Mat. Soldo
XIJI, pago 173).

de majol' eITeclivo se mandou "bonar a major
graduado reformado de Pernambuco que
vencia a lerça parte do de capitão, conti
nuando emquanlo se achasse servindo na
~uerra de .Jacuype e Panel1as. Av. 17 Nú
vl'mbro 1834 (llcpert. Ct,"It. Mat. Soldo
LXXXV).

- dos officiaes e soldados presos em consequen~
cia de pronuncia. 1\es. 25 Novembro 183!J
(Repert. Cllllh. Mat. Soldo XXV).

dos officiaes reformados que COIDlOettem cri
me aào tem desconto de metade como os
eJfeclivos porque seus vencimentos repu-

SOLDO

tão remunerações de serviços. Rp.s. 25 No
vp,mhro 1834 (Repert. Cunho Mat. Soldo
LXXIV). O mesmo se praticava com os da
sf'~unualiDha.- Vid. 12 Dezlmbro 1834
(Repert. cit.).

Os officilles a quem compete o soldo addi
ciunal não o perdem por causa de moleslia
seja qual fór o tempo de sua dur~ção. Res.
6. Provo '1.9 Oulubro 1835 (Repert. Cunho
M at. Soldo LXX VI).

não vencp.m os officiae amnisliados do tempo
em que eslivel'ão ausenles por causa de cri
mes politicos.- Vicio Res. 6 Oulubro '835
(Repcl't. Cunho ,11 aI. Soldo XC V11),

O!lJciaes de marinha segundos-tenentes que
lem clllusuJas nas suas pnlenles estão sub
jeilos á disposição da Res.' 2!t Novembro
1835 (Rrpert. Cunho Mat. Soldo XCV).

Officiaes nomeados revolucionariamente re
pOf1m os vencimenlos que cobrarem. Av.
10 J:'lnl'iro 1836 (Repel't. Cunh. Mat. Soldo
LXXXVIlI).

Gratificação se mandou suspender aos officiaell
da armada que não estivessem servindo,
ainda por moleslia. Av. 13 Oulubro 1856
(Repert. Cunho Mat. Soldo XIII, pago 171.).

delerminou-se que a um major proposto pelo
governo de Pernamhuco em 1822 e con
firmado em 1836 se não pagassem do tempo
em que esteve sem liceoça na America do
Norte. Res. 2ú Dezembro 1.836 (Repert.
Cunho Mat. Sultlo LXXXVI).

dos emprel;os Ulal providos. Av. 10 .Jdoeiro
1837 (Reperl. Cunho Mat. Soldo LXXI).

officiaes da armada nomeados para irem ser
vir lias provincias vencelD c:ooforme a.
-Rf.'8. 23 Maio 1837 (Repert. Cunho Mat.
Soldo XCVI).

Ao cllpelliio-m6r rio exerci lo mandou-se resti
tuir o de coronel de que fôra privado. Decr.
8 A~osto 1837 (Repert. Cunho Mal. SoLdo
XCII).
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SOl.DO: Mandou-se qu não rel'1l'a6sse vencI
mentos d commandante do bulalbão um
teneot commandanlfl de bal;llhão provi
sorio do Pará. Re~. 27 Outubro 1837 (Re
perto Cunho Mat. Soldo CU).

dos comman<!antes superiores, de legião, ma
jores de las, e outros officiaes da g-uarda
naciooal em serviço d campanha eriio os
de coronel com mandante de divisão. co
ronel commanrlanle de brigada, major de
brigada. t~ officines de primeira linhn. Res.5
Fevereiro 1838r(Repert. Ceml!. Mat. Soldo C).

- a qne novos e velhos direito são suhjeilo!\.
Vid. No~'os ele. L. 60. 20 Oulnbro 1838,
Tab. S2. L. 2á3, 30 NovembJ'1J 18!J1, Tab.
S ~.

a escoltas de guarda naciooaes q:ll acompa
oharem recrutas. - Vicl. Recrutamento,
Der. lnsl. 73, 6 Abril 1.8lt1, art. 9, H; aos
volunlarios, art. 12.

Com um dia deHe concorreraó para as despe
za do asylo de invalidas da marinha t(}das
as praças de pret dos corpos de fuzileiros
navaes, imperJaes marinheiros, officiaes
marinheiro, e de toda as c1<lsses; e como
os soldos atrasados dos desertare, fallecidos
iOlestados que sejão officiaes de marinha
fuzileiros ou oulros empregados da arma
da. - Vid. L. 5M, 28 Outubro 1848.
art. 2h.

Gralificaç'io igual ao soldo da primeira praça a'
volunlarios I'eengajlldos para o exercito.
Vid. Rl'crutamento. Res. 5.&2.21 Maio 1.850,
art. 4.

e vencimentos quaes deverão perceber as pra
ças que o deixarem de receher <lnles de
oblerem baiXJI de serviço de que h~uverem

de rlado. - Vid. Praças. Provo U Setem-
ro 1. 50.

SOLDO a escnvaú xtrlloumerario da armada
vencido anles de prisão -e come1hn' de
F;uerra se mandou pagar. Av. 2 Maio 1851
(Dilff. 8707).

Direito de bave-Ios quando e como prescreve.
- Vid. Prescripção. Decr. 857, 12Novembro
1851, art. 3.

gratilicaçiio i~ual ao soldo de primeira praça
aos fuzileiros llavaes rf'en~ajados.

Vid. L. 6lJ6, 31 Julho 1852, al1t. 1,
S 4.

com qual poderião ser reformados officiaes
da armada da exlincla terceira classe.-
Vid. L. 646,31 Jnlho 1852, art.h. 6. Ele
varão-se os soleios dos officiaes da primeira
classe com II quinla parle e conlinuando

. porém a reguJar a Tab. da L. 260., para
os vencimentos de reforma e pensão de

. monle-pio, 3rt. 5,6. Suhst. pela L. 821,
H Julho 1855, art. 7.

Declarou-se que o aUF:mento dn quinta pGrle
de soldo da L. 6h8, 18 A~osto 1852, só
compete aos officiaes da primeira classe do
exercilo. Av. 12.&,21 Maio 1853; não aos
da guarda nacional. Av. 139, 9 Junho
1853; oem aos de pedestres. Circo 70, 17
Fevereiro 18á5.

Para pal?;amento de devidos a vinva de oflicial
mllndt;lU-se proceder conforme a Circo 6
Agosto 1.847. Av. ! Ahril 185ft (Dittl·. 142). _

Réos de la e 2" deserção aggravada devem re
pôr pela quinta parte dos soldos o valor
dos artigos exLJ·aviados. Av. 10;3 18 Maio
185.&.

Só melade se deve descontar aos officiaes do
exercito em curativo oos hospil'lBS ou en
fermarias militares. Av. 186, 19 Outubro
185h. - Vid. Av. 1lt.Abril1856 infra.

do~ reform..do
pagaráõ a
Março 1851.

do e.xercito e armada como
lh~Ut'ari'8s. Ord. tOS-, i 7

dos sargentes mandadares e soldadas traba
lüadores do batalhão. de· en!1íl'nhpiros. 
Vid Den-. 1.5-3&. 13 Janeiro 11800> 4rt. 6.
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SOLDO: Màndou-se notar no livro de occorros
de um pat'àcho a importancia do soldo do
piloto como embarcado 20$000, qnantia
que s6 podia deixai' na côrte a sua familia
segundo o art. 10 Av. Reg. 2ll Dezembr o
1850. Av. 10 Fevereiro 1.855 (Jor». 62).

dos voluntarios e recrutas parà o serviço da
atmada. - Vid. Ret1·utamento. Decr. Inst.
1591. 14 Abril 1855, art. 1.1. 1á, 45; e
das escoltas que os conduzirem, art. 45, 48.

- Sobre o augmento da quinta parte do 'soldo
determinado para o exercito pela L. 648,
i8 Agosto 1852; modificação e qual relativa
a reforma, pensão e monte-pio. - Vid. L.
281,14 Julho 1855, art. 7.

praças do exercito que tendo concluído seu
tempo sem engajamento vencem dobrados.
Av. 1.99,21 Julho 1.855, 2li2, 14 Setembro
1.859; não applicavel ás companhias de
ínvalidos. Av. 25~, 11 Setembro 1855.

dos officiaes postos em conselho de investiga
ção para o de guerra não são reduúdos a
metade e porque. Av. 27 Agosto 1855
(Jortr. 239).

tem direito rie perceber as praças de impe
riaes marinheiros quando estiverem cum
prindo senlença, uma vez que esta as não
condemne ao perdimento <delles. Av. 309,
12 Outubro 1/;55.

Fez-se extensiva a gra tificação de soldo do
brado nos termos do art. 4 L. 6á8, 1852,
ás praças do exercito que tendo acabado o
seu tempo de serviço neUe conlinuão sem
engajamento. Decr. 1658, 1.7 Outubro
1855. - Sobre o qual - Vid. Âv. 21
Abril 1856 (Jom. 11.'5).

qual comp~te aos tenentes ajudantes de 001

licias. Av. 398, 27 Dezembro 1855.

- Declarou-se que fáZ parte do soldo das offi
ciaes de 1a e 2& classe de> corpo da armada
a quinta parte do mesmo soldo conforme
a.L. ô46, art. 5, e Deo(l. 821, art 7. Av:. 79,
9 F6vereiro 1.856.

SOiDO: b meio sóldo que compeL~ aos officiaes
generaes quando empregados como enge
nheiros é ó dô poslo marca,do na respectiva
tabella. Av. 1.35, li Aliril1.85li.

Offibiae's do exercito em lratamento no hos
pilaI regimental devem só receber o meio
soldo, cessando ôulro qualcf'ler vencimen
to. Av. 1.& Abri118;;6 (Jorn. 108).

Tem officiaes do exercito direito ao soldo por
inteiro alé a data da nomeacão do conselho
de guerra, e dahi em diante s6 a meio. Av.
18~, 16 Maio 1856.

Terças parleB de soldo estando em campanha
são vantag-ens getaes. Decl'. 'rabo 1880, 31
Janeiro 1857, Obs. i&: abolirão-se as van
tagem de soldo dobrado e de meio soldo
que p'ercebião os officiaes de engenheiros.
Obs. á.·

das praças do corpo polici,al da côrle. Decr.
Reg. 2081, 16 Janeiro iH58, art. 7,50, 5A.
S1: 62, 84 a 88, 110 a 112.

aos cirurgiões e phármaceulicos nomeados
para o corpo de saude segundo vierem das
provincias ou estejão na côrte, como serão
pagos. Av. 26 Julho 1858 (Jom. 261).

Sobre pedido de pagamento de soldo por al
feres honorario declarou-se q~e em casos
semeluantes os ofliciaes uonorarios estão
nas mesmas circumstancias dos reformados
do exercito. ,Av. 30 Setembro 1.858 (Jorn.
321 ).

Consignação mensal de oflicial não p6de con
tinuar a ser abonada indefJendente de pro
coraçã'o. A'V. 13 Novémb'ro 1858 (lorn.
291)'.

qual compete a capitão reformado destacado
como commaodante de batalhão da g arda
naoional. - Vid. Av. 23 Fevereiro 1859
(10m. 71).

Meio soldo aos Gommissarios da armada como
pagal'-se-J;l'a confol'm~ o D cr, 1940 de
1859. AV'. 5S, 30 Março 1.859.
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SOLOU uspenqeu-se ao olliciaes do exercilo que
nomeados para comminsões ou removidos,
não m;lrcuarcm immediatamente. Circo 56,
ai Março 1859.

de rf~ceber encarrega-se a sociedade Auxilia
dora na côrte. Decr. Esl. 2399, 2 Abril
1 59 arls. 2,,26, 2.'

c'Hnedr.ria a apreodizps menores ou impe
I'iaes marinheiros empre~ados no vapores
da nav ~aç50 enlre Montevidéo e o Salto, e
C(lnstilniçiio e Uruguayaoa. Decr. Cond,
2'.01, 9 Ahril1 59.22"

Declarou-se que as pra.~ de prel que pas
S.lrem a invalidas (lotes de acabauo () tempo,
\)0 concluirem como Ines, não sejão eng::\
judas nem vençiio gratificação de ~oldo

dobrado etc. Av. 122, 23 Moio 1859.

Tbesourarias parliciparÍlõ á secretaria da guerra
o fallecimento de olliciaes ou praças refor
madas e honorarias que vencerem soldo. Circo
129, 26 Maio 1.859,.

mais de um não terão as prl'ças de pret como
!!r tillcacão a titulo de voluntario. Circo 133,
28 Maio '1859.

Officia! reformado 4.° escripturario do thesouro
accumub urdenado e ,tIdo. Av. 2li5, 19
Setemuro 1859.

dobrado~ n50 V(lOCel'ÚÕ os su hstitutos das praças
de prd. Decr. RHg. 24/(, 28 Setembro
1859, art. 10.

dos cnlonos militares do Cbapéo e Chopim no
Paraná. Decr. Tnslr. 2:>02, 16 Novembro
1859. ar!. 7.

Vid. mai em geral Militar, Officiaes militares,
Praças, R.ecrutamento, Reforma: especial
mente os respectivos corpo'.

SOLEMNIDAUES: qualquer falla das devidas em
materia de direitos reaes é insupprivel e faz
fundada :I intençào da fazenda conforme o

Alv. 16 Df'zembro 1756. - Vid. Res. 5 De
zembl'o 1812 ann. á Port. 16 Agosto 1823
(Colt. Nab.). Contractos para {IS quaes este
codig0 eslauelece rórmas e solemnidades
particulares, si rstns não tiverem sido guar
dadas, não prodl17.Íráõ acção em juizo com
mercil,l. Cod. Com. ar!. 12ft. A venda dCls
ben de f~J1ido será feita cm leilão publi
co com as solemnidades da lei. Cod. cil.
art. 862. Nullidade dos conlraclos póde ser
pronunciada quando fôr preterida algu.
ma solernnidade sllb,-:laocial para existen
-eia do conlracto e fim da lei. Decl'. 737.
25 Novembro 1850, art. 682, S 2. São nul
lidarles de plen direito as tlue a lei for
malmente prenuncia em "azão rle manifesta
pretcri~ão de sulemnidarle. visivel pelo
mesmo instrulDl'oto ou por prov,\ litteral; e
as que poslo não expressas na lei se subenten·
dem pur ser a solemniclade que se preterio
essencial e como. Decr. 737 cit. art. 684,
§ 1, 2. Dá-se cllllidade dependente de res'
eisão quando nu contracto validõ em appa
rencia ba preterição de, olemnidades inlrin- '
Sf'cas e quaes. Decr. 737 cito art. 685.
Nullidadesrelativas fundão-se na preterição
de solemnidades estahelecidas em fa"or
de certas pessoas e quaes; nullidade rel3
tiva dependente de rescisflo está subjeita
ás regras do ar!. 686, § 2. Decr. 737 cil.
art. 687. Instrumfloto oullo por falta de
aJgurlJa solemoidade valerá como titulo de
divid:1. Decr. 737 cito art. 692.

SOLA para o arsenal do exercito. - Vid. Ársellul
dito. Provo 22 Março 1827. Imposiçãu sobre
cada llJeio de sola pal'a a extineta junta do
commercio passou a ser arrecadada pela
mesa de di"ersas rendas. - Vid. Couros e
mais Reg. 26 Março 1833, arl. 51, § 2. 
Privilegiou-oe processo de torna-la imper
mell\'cl á a:;ua.-Vid. Privilegio. Decr.1 ó811,
24. Dezembro 1856.

SOLICITADOI~ da re:d fazeuda em S. Paulo
nomeou-se com que vanta~eos e obriga
ções. Provo 8 Auril1812 (CoU. Nab.). Soli
citador da justiça urdenou-se que conforme
o Alv. 31 Março 1742, § 5, acompanhasse o
promolor da' justiça nas visitas da cadeia.
Alv.l.l Julho 1823, S4. Solicitador dos fei-
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tO!! da faz.t'oda qne interinamenle servira
pelo prorri lario aU1>enle em Portugal
nJélJldnu-se pref. rIr, desalLendido oulro
individuo que pe ia (I lugar. Res. 2', '24
Julho 1823 (Colt. Nab.). Sulicil:ldur das
juslietas da casa da supplica"ãl/ foi man
dado advedir por não cumprir rt'gimenlo
letlno livru. - Vid. Cas/l dita. Purt. 4',
22 Splembro 1S2d. Foi d"'sprezada rf'pre
senlaçflo ue olicitfluor de resíduos, capellas
e captil'os p;1ra crea~'fto de mais dous olli
ciaes com sulIicientes ordenados elc. para
cumprirem d,:,vere: e qUile~.- Vid. Officiues
de justiça. Res. 3', 2\01 Janeiro 182.). Ao
oflicio oe Cf üinuG da junta da fazenda do
Rio Grande du olle unio-:õe o de solici
tndor da fazt'ndiJ.- Vid. JU/lla dila. Res. 20
SI~lembro 1827. A requf'ri'nento do soli
ciladur dos rt-'sidulIs da côrle mandou-se e
como proceder soilre t'>craros presos OflO
rerhlmdr,s. - Vid. Av. 28 Janeiro 1828
(Cvl!. Nab.). Ahará requeridu de !'erventia
vilalícia de soliciladOl' dos feitos da corôa e
fazen,la denegou-se e porque á vi,:ta da L.
11 Outuhro 'J827. fies. 4\ 29 Julho 1828
(Coll. cit.). S.,licilador dos caplivos na côrle
mandou-se inforlllar porque nüo promo
"t!ra nrremahção de escravos sem donu.
Vit!o Escral·os. Av. 1°, B Abril 18H etc.
Rclilcão de rjfficiaes dtlS exlinclos lribunaes
eO\'i~u-se para esclJlha do que mais con
vit'Ssp. para servil' rie solicilador da justiça.
Av. 2°, tli Julho 1831 (Coil. I\'ab.). Suli
citador da fa7.endtl podia filzer conciliaç;lo
com os devedores por dele~açiio do pro
cnrador da fi'Zt'nda e comu e quando.-Vid.
Procurador da [:,zlmda. Decr. 18 A~oslo

18:H, (lrt. 5. Requerimento de solicitador
dos ca rtorios da côrte para nomeaçãn de
promotur de I·e:.idnos mandou-se allenrler.
- Vid. P1'omo!or fiscal. Av. <:i 0

, 6 Outubro
1831. Solicilador do Dmnrro da casa da
sllpplicaçãll e relações que nOI'Os e velhos
direilos pa1lãn de spus provilllcntus.- Vid.
NO!'os elc. D<-!cr. 25, 'Tao. 23, 26 Janeiro
1832etc. S(,Jicilndores da fazenda declarnu
se n:\o terf'1Jl sido cxlinclos pela L. 4 011
lubrn 1831. Olr. 2 OuluiJro 18;,2, Forno
supprilllid"s os lu~ares e ol'denados cios
solicitadores dos feilos c t'xecuçõt'.'l cla f11
.lenda puhlica, sUl'priJa asna f;dta cunfurme

SOLlCITAOOn

a L. 20, Sp.tembrn 1817. L. 2~ Outubro
1832. ad. 69. Sulicitadores de capellas e

esiduos como eriio nnme;ldos e quaes
.suas obri~ações. - Vil!. Cttpdlas. Decr. 19
Oulubro 183:3. Creou-se um snlicil:ldor dos
feilos na relações. - Vid. Rl1lações. Deci'.
19 Dezembro 1833. - Vid. Decr. ti Novem.
1834. Sdicilador ria faz oda oa CÔrte no
principi de cada mez d<lrú conta du estado
de cobrança da rlivida a seu car~o. Reg. 6
DrzeoJllro 1834, art. 22. Solicitador dos
feitos da fazenda: como tal serve o continuo
da tbesouraria. Ord. 23Jaoeir l l 1.835. Emo
lumentos de solicitadol dos residnos e ca
pena~.- Vid. CLlpell,ls. Av. 1.7 Juoho 1835
etc. Solicitadores dos feitos da fazenda na
Daliia não bastando para agencia das cau
sas, mandou-se provisoriamente nomear
a~t'nle para o contencioso. Ord. 26 fevereiro
18:H3: mandou-se-Ihe e como abooar di
nheiro p;lra clespezas com as cansas da fa
zenda"OIr. 21 Abril 1.836. Na Bahia, nos
term()~ fóra da cidade di!'pensou-se a no
meação de sulicilad'lr, autr risa<l'ls para
senirem os promotores pulJlicos. 01I'. 26
Outnbro 1836. Solicitador dos auditorios
decl'lI·ou-se qne sendo empl'egados pro
vinciaes crno nomeavt"is pelus presidentes
de provincias; nflo se lhes devem conceder
as faculdades proprias dos advogados cujas
licenças pertencem aos presidentes das reJa
ções; mandou-se cassar-lhes por illegaes
licenças para assigna,'cm elllbar~os, lirli~os

e cútas. Av. 20 Outubro 1837. Sulicitador
de residu,os de um tt'rnJO é empregado de
offieio d~ juo;liça provinrial e por isso não
cotllpl'ehendido no ~ 10. Tab. L. 60.
Av. H>1. 26 Junho 18M). Solicilador da
fa7.p.nda na Bahia lt~ve elevação de ~rati

fic~ç;'o. L. 108,26 Maio 1840, arl, 7, § 10.
Soiicil:ldol' do juizo dlls feitos da fazenrla
de primeira instancia. - Vicl. Juiz dos
(eitos elc. L. 2/'2, 29 No~elDhro 18h1,
al'L 5. 9. Ord. ti", 1:lJaneiro 18112, ar!.8.
Ord. (l2, ti Junho 1Sá2 elc. Ord. 4 Julho
18IJ~: Ord. 5 A{!;II':lo 18!l3. Ord. 77,14 Ou
lub.·o 184:~. L. 514. 28 Outubro 1.8.&3,
al'l. hO ('le. Av. 9 N',vembru 18lt8. Av. 94,
tI) :\ hril • ~!J9. Solicil"dor dos audilOrios
qUI! diredos pagarilo cle suas nomcaçõp.s.
- Vid. iVOL'OS ele. L. 2li3, 30 Novembro
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J8t!!. Tab. §, 6. Solicitador do~ feitos
da fazenda que obriga,ções tem pélra arre
cadação da taxa das heranças e legados.
D~c\·. Reg. 1óQ. 28 Abril 18á2. art. 2,8,
9... 10. E na arrecl dflção dQs bens Q-os de·
fontos e ausentes. Decr. Reg-. 160. 9 Maio
18[1.2, art. 17,18,19,26,27. Decr. Reg. I

2/'33,15 Junho 1859, arls. 07,68,82. Soli
cila,dores dos feilos da fazenda sào nomeados
pelo mioislerio da jusliça. Ord. 18 Ap;oslo
1Sá2 (Jorn. 233), 30 ~iaio 1843(Jom.156).
Declarúu- e ordenado que compete aos
soliciladores do juizo dos feitos da, fazenda
nas rovineias. Ord. Tab. 109, 9 Setembro
1862. Solicilador do fcitos d" fazenda
geral é incompativel com o mesmu em
prego provincial. v. 50, 18 Julho 1844.
Av. 21 Dezembro 18ld (Jom. 10, 18á5). A
um solicilador do fr)ilos da fazenda na
Bahia se mandou e como pagar des,pezas e
salarios. Ord. 21 Setembro 184á (Jom.
266). Solicitadores do numero de relações
serào providos pelos pl'esideoles dellas. 
Vid. Reloçõt;s. Decr. 398,2 Dezembro 1844.
Av. 197, 31 Outubro 1854 ele. Solicrtado
I'(,S dos feitos dafazenda não podem servir de
inlermedio no pagamento que ~s partes
devão fazer á boca do cofre. - Vid. Ord. 33,
ti Abril 18&6. Excitou-se a Ord'. 77 de
1'8 Is;" para serem aos soliciladores dps feilos
da fuzeoda fornecidas graluitamen le as in
f()rma óes e documentos necessarios para
arrecadaçllO elc. das ren,las publicas. Ord.
li9, 30 Maio 1846. D>clal'Ou-se que nos
audltorios dos juil.es e lribul1í\es nãQ lem
precedcncia, o procUl'ador da c'Imar muni.
cipal aps 'Ql'c1tadores ptnvisionados. Av.
'1 .Toal eiro t847 (Gaz, 0/[. 1.19, v,. 1).
E el'cicio dosempregos d,e escril'ão d~ col
lectoria O'aral,ou. FI 'oyinGi~1 e s,oliciladqr de
audil~J1'io éinco1l)paliyel. Av. 1-30. 3Q S:çlem
bro 18~7. Ord. 26 J.ant'.iro 1.8ftlJ (D'iar. 35).
] eclarou-se o q.rt. lJ. L. 5Jli. sobre orde
nados dos solicjtac1.or,cs ao f~itos d'a fa
zenda. Ord. 101, ~3 Abri~ 18~9. Ao~ so
lic~ladt>res da jq r ça e fazend,n d/l r~la.çijo de
P rnambuco Ipandpu-se aQ n. r vencic;nen
1<> cm cumpr,iment <\a t .. 514 ci.l 3rt. lJÇl.

v.2''Y elemb{'o 1849 (Qíar. 821'6)., Soli
tadbres d? fazenda devem ter. ecovimenlos
t'6Ulpor,\rlOs e G.0ID que venclúlen~ps;nilo
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os deve haver especíae- de segunda in.stan
cía, manlidos porém os exislentes. Av. 3
Outubro 1850. Solicitad:>r dos feitos da
fazenda interino lem direito aos vencimen
to.s do prQ,prietario deduzida a quinta parte
depois de 40 dias. Av. 22 Novembro i850
(Diar. 8559). Av. 20 Maio 1857 (10m.
Suppl, 157). Soliciladol'es do juil.O commer
cial oomearão sempre as partes pal-:a pro
curadores judiciaes, salva que excepção.
Decr. 737, 25 Novembro 1850; art. 70ft.
Solicitadore, dos feitos da fazenda como
procederaõ ácerca das dividas cuja arreca
d,ação promovel:em, - Vicio Juiz dos, feitos,
lnst. 31 Janeiro 1851., art.. 34, 35. Diffe
reoça de ordenado· C1ltlp pagamenlo um
requerêl'a nào se concedeu e porque. Av.
17 Fevereiro 1851 (Dia/·. 8631). <Jfficio
de solicitad')r Oll requel'ente de auditorio
Ilunca foí cQnsiderado emprego de jusliça
em que ha lugar propriedade ou se.rvenlia
vitalicia. Av. 98,10 Março 18ãi. Elrercieio
de solicitador de causas civis peranle juiz
lllunicipal e orphJlos não é compa,l\yel com
o d,e escriv~ do jury. e eJf.eGuções crimi
naes. Av. 1 Maio 1$51. Solicita,dol\es de
capellas e residuos como serão s.ub.s.tituidos
em ~~us imped,imeolos. t!!mporarios. Decr.
&17-." 30 Agostl;> 1,,851, art. 7. S0lie,ititdores
que lugar oc.c.u,paréó n;as audieoGi~,s, de cor
reiç~o dQs juizes, (le, direito. Decr,. Reg.
83á, 2 Out,ijQl'O 1851.. art. 6, 20, 25. Em
qu.e caso~\ 6 pp_rq e, os solici.t(ldo,Iles da
f;azlioda Q..~,Qa W:ovã,q.. nem p,od,eU) p,rovar
de,modQ ord' oario. COQl,O s,e e.x;;Jres.sa o,1)ecr.

. 14 ,l,ulho, 17;')9,.. - V,id. Av. ao, Se,t,e,mbro
1852 (DiJ}r. 6, ~85..3.),. CQ(ll~iss~o c\e.l/2 0/.
3!3 lQilnqpQ. 1l.Uonar a,o solicitador dp fa
zenda qa c.ô,r,le p,e,líl., prQmoçã,o d(l, ~Q~rada

de qUacsqtler qpanliali, p.ar,(\, os cofre,s pu
hli~os> 4J, 49, 1.,1- Feyer.ejro 185'3. Papel
selladQ fo[n~c.i<l.o liA p.r,o,cura.d.çll': df,l fazeoda
na côr,te Hal'a. rnini&tr.l\,-lo ao.~ sQliciladores,
para eXHe.~reqlfl cios n~~p.ci,o.s da fazenda.
Av. 88, 2,3 M~'rç I 'l85&. A'RBrUl;,oQ,se a
np'[Qeaç,~.p feití\ p.e 0.. p,re;sideote de Hiauhy
dtl sl<JliQitadpt: d,p;s fçit~s da" fazep-díl in
t~ripD, decla,:'.'V}.,do-s,e que ~s,t~nd.~.Q. efl'ec
tiv,o eJll. e~erhcicio for.o! da ca,r.i.t..a I nãp, cWveria
ltlr s.iQo fe,ita a nNl)~açM. A.v 2, A,gosto
1.&,5'3 ('l1iar. S.llR.p}.. UJ}) S<U\citado.res doO



SOLICITADOR

( 733 )

SOLIDARIEDADE

juizo dos ausentes promovendo os interesses
da fazenda nacional não podem solicitar
ao mesmo tempo por parte de outros, cujos
inLeresses sejão diversos daquelles. Ord. 241,
3 Novembro 1853. SoliciLador podendo
lll'eencher f.lOCção para venda e arremata
ções de bens, não e necessaria para desem
penha-la a presença do procurador fis
cal. Av. 17 Dezembro 1853 (Diar. 354).
Nomeação de solicitadores ou requerentes
de auditorios compete aos presidentes das
relações, e em juizo de primeira instancia
s6 nos lugares onde os não houver provi
sionados pelos ditos presidentes. - Vid.
Relações. Av. 197, 31 Outubro 186/J. etc.
Solicitadores de auditorias que salario
perceberão. Dear. Regim. 1569, 3 Março
1855, art. 78, 79; quaes os solicitadores
dos residuos, art. 83. Quaesquel' parentes
podem servir no mesmo juizo como solici
tador de causas e escrivão. Av. 115, 27
Abril 1855. Mandou-se ate decisão legisla
tiva subsistir a pratica de não ser admittido
o solicitador dos residuos a requerer e
promover as causas respectivas se não de
accordo e em nome do promoLor fiscal.
Av. 131, 2G Maio 1855. Solicitadores no
meados pel()s presidenres da's relações de·
vem ser admiuJidos a ser\lir nos tribunaes de
commel'cio e porque. Av. 148, 11 Junho
1855, S3. Solv.ea-se duvida offerecida pe
los solicitadores da fazenda geral e provin
vial a respeito do art. 16! Decr. 1569. A.v.
177,10 Julbo 1855. Av. 198, 21 Juluo
1856. Solicitadores da fazenda são com
prehendidos nos arts. 55 e 83 Decr. 20
NO\lern:bro 11850, pa,ra perderem a quinta
l'larte do ordenado durante o gozo de licen
ça~ Ord. 3'Ü2, 17 Setembro 1856. Av. 13
Outubro 1856 (torn. 3ª5). FiXl1lu,se o nu
mero de solicitadores, e advogados que
deve ha\'er nos differentes municipios das
provincias subjeitas ao distrieLo de relações
da côrte. Decl. 26 SeLembru 1856 (10m.
291). É irregular, e mandou·se restituir,
emolumento que a titulo de caminho e
estada se abonara a solicitador da fazenda.
Ord. 350. 22 Outubro 1856. Solicitadores
da fazenia que- veBCimenlos pel'c-ehenáõ ;
6UJUIl(UllL-B'OQões' de- Hcenqa.e o-trlralr serão e
como instruidas pelas I Lhesol,lrarias. Ord.

lV

20 Maio 1857 (Jom. Suppl. 167). Solicita
dores e mais offieiaes que servem ante os
auditorios e tribunaes de justiça não neces
sitão prestar juramento especial para cada
um dos actos de seus offieios; e reconhe
cer suas assi~naturas e porque. A.v. 251,
28 Julho 1857. Como cobrará a fazenda
publica as custas adiantadas para os advo
J1;ados e solicitadores. AI}. 379, 22 Outubro
1857. Solicitador do juizo dos feitos na côrte
servirá perante o procurador da fazenda,
outro perante o seu ajudante, e como. Ord.
Instr. 100, 30 A.bril 1859, art. 11. Soli
citador da fazenda não tem direito a ven
cimento marcado no Decr. 2~ 33, e porque.
Ord. 1M, 3i Maio 1859. Ord. 212, 23
Agosto 1859. Solicitador de feitos é iDcom
pative.! com agente do coneio; não p6de ser
nomeado por juiz municipal supplente, mas
pelo presidente de relação. Av. 187, 26
Junuo 18õ9.

SOLlDÃO: -- Via. Ermo.

SOLIDARIEDADE: dos membros de juntas da
fazenda por despezas indebitas. - Vid.
Jl17tta dita. C. Reg. 29 Maio 1809. Dos ac
cionistas da compa-n'l1ia de seguros ProlJí
dente. Cond. 30 Junho 1816, § 5 (CoU.
Nab.). Permanente. Est. 19 Junbo 1816,
S 2 (CoU. cit.). Restauradora. Cond. 18
Abril 1820, S'2 (CoU. cít.). Boa Fé. Cond.
26 Fevereiro 1827, § 2 (CoU. cit.). Seguran.
ça.Cond. 1 Março 1827, § 4. (Coll. cit.).
Bom Conceito. Cond. 26 Abril 1827, S 2
(CoU. cit.). Retribuição. Condi 15 Novembro
1327, § 2 (Colil. cit.). Concm·dia. Cond. 23
Fevereiro 1827, S5 (CoU. cit.). Sobre so
lida.rieda-de na rasponsabilidade de indem
nisar roubos e furtos occorrídos nos arma
zens de alfaode'ga. - Vid. Alfandegas. Res.
fi Abril 11821, etc. Por perd&s e damoos e
injuriai no ca-so de traflsgressão da lei sobre
entrada Da c;tsa dG cidadão. - Vid. Casas.
L. Co.osl. Porto U Outubro 1822, aTt. IX.
etc. Solidariedade no pag:lIÍlenlo de salis
fação penal. - Vid, Indemnis~ão. Cod.
Gr:im., 1I(1t. 27; da's muaas crimio'aes. 
Vid. Muftas. Cod. Criro. art ao. Na re5
poorsabj.Jida<fu, pOl' mieita imp'ortlição de
A&icauoS' oo-'rmpel'io. - Vi. Atrtcanos;

H

. ,
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L. 7 I nvemhrn 1831, arl. 2. No pn~amento

dos 2 0/. SllbsliluLivo ela dizima da clJancel
lari, . - ido ClulIICl'llal'ia. Decl'. 3J Agosto
1 36, an. 1, § 3. l IJ p,lgamenlo da meia
sisa na côrle o v pndr'dor comprador de
esrravo~. - Vid. Escravos. Decl'. 411., üJu
nho 18h5 arl. 8. olidarieclade 00 man
dalo m rcaoli!. - Vid. Mandato. Cad.
Com. art. 1)!J7, 148. a COOlOli~são de!
credel'e. Clld. cito art. 179. ~ fiaoç<l coro
m reia!. Cad. Clt. nrl. 258. Nas socied~des

cOIllLllerciae . - Vicl. Sociedades. Cad. cit.
arl. 301. 305,§9: 307. N<l sociedade em
rOO1mf,ndiL:l. f/e7·b. cit. Coel. eit. art. 311,
313,3 I a sociedade de ca pi tal e intl uslria.
rf7·b. e t" ld. cito art. 320, 321. DI) saca
dor de J lI'a. - Vir!. Letl·as. Corl. cil. art.
367; c dos mais obrigndus na ielr<J. re7·b.
COtt. cito al'l.622; nilS lelrns de l~l'l·a. Verbo
Carl. ci.. art. h:27. Do juiz e escr'vüo nas
vendas judiciaes de embarcações por per
das e dallJoos. Cnd. cito art. h77. Dos pro
prielario e com parles de em)larcações
ppla divid'l8 e quaes contrahidas rel ca
pilào. Cod. ~iL. al'L h9ú. Do capilão por
perdas e damnosprovenienles de inlroduc
ção a bordo d, mercadorias prohibidas.
Cod. cit. art. 600. No contracto de di
nbeiro a ri co ou cambio maritimo. Cad.
cito ·Irt. 6'10. 65á. os segul'os mal:ilimos.
- Ido ,e!!tt7'Os. Cad. cito art. 667, § 1 ;
668. 00 llono do navio e do capitão nas ar
riba('hl~, Cod. cil. art. íá5. Na declaração
da C')"l'bl'a e fará mençào dps ocio ~oli

darins, - ido Qllebl'a. Cad. Cum. al'l. 805
(Dl'cr. ';3 • 25 NOlelllbro 1850, art. 110).

11. Do. arlnlini~tradoresde casa commer'
ci.t1 f'alllr1i1. f/t ,.b. Cad. cil. art. 856. C"edor
porlador de litulo "'arnntido solidaria pelo
fallidll co 10 St!l'h adlllitlido a rppresentar
na ma sa~. Verbo Cod.cit.(I1,t.8~12. SoliJal'ie
dndo na l' >ponsallllidRde .dos a cionislfls da
clltnpanhi~ dI' eguros Recuperadora. Decl'.
E. L 791, . tI 1\ aio 1t;51 , ad. g. Bom ConceÍlo.
llecl'. Es\. 52,51 or mbro 1851, "rt. 4,
21. Fil{,'li.(lIde. Dpcr. 'E~t.. 1060, 3 [ ovem
hl o 185~, arl. 19. Pl·ovidenci-l. Oecl'. Esl.
1b 'S, 12 Dezefllbrll 1855, ad. 10,27. Fi·
delirlade. Dl'cr.E L 2103. 6Fever·irn1 58
3rt. 17. E.spel'ança. J)~cr. ESl. 2273, 9 Ou
lubro 1858, arl. 27. o pagamento das

despeza 'de elltel'ros a irmandade, corpo
raçào ou empresario encarregado desse ser
viço aITecla as pes oas ou familias a fluem
esles perlencem. Decr. Reg. 79(\ 1!J Junho
1851, art. 33. Decr. Reg. 1557, 17 Feve
reiro 1855, al'I.. 93. Dos fiadores nos em
pr limos 'de dinheiro feitos pelo Banco do
BI'H!>il. Decl'. Est. 801, :2 JullJo 1851, art.
67, § 5. Maranhão. D cr. Est. 2035. 25 No.
vembro 1857, art. 13. § 5. Dos correlores
pelo aclos que pralicarem as pessuas por
elles nomeadase pelo lribunaldocomllJercio
aprrovadas para exercer suas funcçóes.
Dp.cr.Re?;. 806, 26Julho 1851, ul't.10:S07,
808,27,28 dilo. Da directoria da companhia
de nave~ação União l'he7'esopolina. Decr. Est.
1!J6á, 25 Oulubro 185.&, art. 12. Para pro
ceder-se con lra cel'la casa ingleza pelo que
eUa era solidariamenle respllosavel ao lhe
souro mandou-se Ievanlar seq ue. lro em uens
de sna lDassa falJida.-Vid. Ord. 223, '/3
Agoslo 1855. Dos membros dos conselhos
economicns dos corpos an'egimentados na
respocsabilidnde dos dinheiros e generos a
elles confiados. Decr. Reg. 16.&9,6 OUlubro
1855, art. 21. Solidariedade dos fiadores
para empre Limo pelo banco de S. Paulo.
Decl'. Est. 2386, 2 Abril 1859, art. 15, § 5:
pelo do Ceará, 2390 dilo art. 10 § 5. Soli
dariedade dos fieis do lbesoul'eiro do banco
auxiliar de lavoura, 2393 dito art. 37. Soli
dariedade da directoria d,1 companllia União

.e Industria, 2408,27 Abril J859, ari. 12.
Solidariedade do impressol', edital', autor,
i 111 porlador, e ven dedo r de collecções de leis
por in[racç;,o do privile~in da typographia
nacional. Decr. 21.91, 30 Selembro 1859,
art. 2. Solidariedade do lhesoul'eiro e fiel
de recebedoria de rendas. Decl'. Reg. 2551,
1. 7 Março 1860. art. 39.

SOLlDÉO: o uso deUe e anael a religioso car
melita na côrte concedido pelo internun
cio aposlolico declaruu-se necessitar bene
placilo imperiaL Av. 11 Fevereiro 1857
(Jo7·n. ü9).

SOLTA. de animaes da companhia Posta Bahiana.
Decr. Est. 2367, 26 Fevereiro 1859, art.10
§ á.
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SOLTEIRO mandou-se preferir nos de lacamentos
de. milicia a05 casados. - Vid. Milicias.
Prov. 23 Maio 18~9 elc. Solteiros são recru
taveis. - Vicl. RecI·atamento. A.v. Inst. 10
Julho 1822, § 3. Prisão. POl'I. 220utubro
1.823. São preferidos e como no serviço dó
deslacamento da guarda nacional. - Vid.
GU(/1"das nacionaes. L. 18 Agosto 1831., art.
121. L. 602, 19 Setembro 1850, ad. 121,
§ 1. Colonos solteiros da cnlonia mililar
dos Dourados em Malto-Grosso alojar-se
hão separados dos casados, c com que vao
ta~ens. - Vicio .Decr. lnst. '1754, 26 Abril
1.856, art. 3, 6. Sacio do Alhenêo Arlislico
deve declarar seu estado pal'a admissão.
Decr. Est. 2381, 30 Marçu 1859, art. 5.
Colonos mililares solteiros 00 Paraná como
serão alojados. Decr. 1nstr. 2502, 16 '10
vembro 1859, art. 3. - Vid. Casamento.

SOLTURA de presos.- Vid. Fm·tificação. Av. 2°,7
Dezembro 1808.1ntendencia de policia. Decr.
7 Novembro 1812. Fiança. Ao 2°,2 Agosto
'[831. Cod.· Pcoc. art. 100, etc. Av. 9
A~osto 18/"&. Habeas-corptts. Av. 3 Outu
bro 1833, etc. Appellaçilo. L. 261, 3 De
zembro 18h1, al'I. Sá, etc. P'I"isão. Decr.
12 Fevereiro 1813. Dec". 1.2 Janeiro 1813.
Port. 2a , 11 Abril 1.822. Decr. 23 Setembro
1822, etc. Av. 3°, 30 Junho 1828. Cod.
Crim. art. 181, 187. L. 261, 3 Dezembro
1.8ll1, art. ll~, . etc. Reg. 120, 31. Janeiro
18112, art. 158, etc. 170,380, etc. Av. 1.20,
15 Fevereiro t8lili, Av. tá Setembro 1850,
§ 1. Circo 153, 12 Maio 18~1. Ord. S01,
29 Dezembro 1851 etc. Av. '2/'7, 8 Novem
bro H!52, etc. Soltur3 de réo ubsolvido pelo
jury quando ordeuara o juiz de direito. L.
20 Setembro 1830, art. 3ft, 36, subst. COfl.
Proc. art. 271, 273. Ajuntamento illicito
para soltura de réo legalmenle preso corno
será punido. Cod, Criw. art. 287. Soltura
de infractor de regularnento de alfaude~a
por atracaI' sem licença a embarcação não
visitad<l. - Vid. Alfandegas. Reg. 22 Junho
1836, art. 135. Soltura do fallido quando
será admittida pelo tribunal do commercio.
- Vid. Qaebl·a. Decr. 738, 25 Novem.bro
1850, aft. 125. Expedição de ordens e ins
lrucçõ~s as autoriclades militares sobre sol
turas incumbia ao ajudaate-general.- Vid.

Decr. Inst. 762,22 Fevereiro 1851, art. 10,.
S9. Soltura de réo absolvido pdo jllry quando
deveril tel' lugar. Av. 178. 5 A~ost() 1853. Av.
5 Setembro 1853. Das ordens 'de sollura que
emolumentos perceberão os pr'esidentes das
relações. Decr. Reg. 1569,:3 Março 1855,
31'l. 62; c secretarios clella', art. 156. Mo
delo de ordem de soltlll'a. l,v. form. 23 Marco
1855, n. 22 (Jom. 85,. Como deve seI' con~i
derada a tentativa de soltar recrutas e o facto
ela soltura plena e como se deve applicar a
estes factos a legi lação em vigOl'. - Vid.
Av. 360, 20 Novembro 1855. Soltura dos
responsaveis á filZenda of.\o podem as auto
ridades jud iciarias ordena l' em deprecada
das auloridades admioistrativas.- Vid. Ord.
1.28, 28 Mnrço 1856. ::'oltllra dos presos
da casa de detenção na côrle. uecr. Reg.
1.77/" 2 Julho 1856, art. 8, § l, 27, 32.
Soltura de réo inafiaoçavel ah olvido pelo
jury só podera tel' lugar decorrido o prazo
para appellação. Av. 93, 26 Abril 1859.
Soltura de individuos não militares recolhi
dos a forlalezas por ordem de autoridades
civis, como será eITectn ada. Av. 130, 27
Maio 1859. Soltura de réo afiançavel que
tiver cumprido senteoça haverá l,lgar, ainda
que o promotor haja appelJado. Av. 197,
6 Agosto 1859. Soltura de r~o inal.iançavel
cujo crime fôr julgado prescripto só haverá
lugar depois de passar em jnlgado a sentença
de prescr·ipção. Av. 360,22 Novembro 1859.
Não se admittem recursos das decjsões nega
tivas de sollura em cooscqnencia de habeas
cm'pus. Av. 40'L, 16 Dezembl'o 1.859.

SOLVABILlDADE de contrnhentes : por ella não
J'espondem os conetol'es e eomo. Cedo
Com. art. 55. A commissão del C1'erLel'e
constilue o commissario (?jarante solirlal'io
ao commiltente da solvabilidade daquelles
com quem tratar e como. r:od. cito
art. 179.

SOMMA devida ao segurado cm caso de avaria.
Cod. Comm., :;I't. 778,779. Occultação no
balanço de qualquer somma de dinheiro
constitue fr:=tudulenta a quebra. Cod. cito
art. 802, § 2. Somma a que tem direito o
fallido deduzida de seus bens proposta pe
los administradores c fixada pdo tribunal.,

9~*



( 736 )

SORTEAMENTO

Cod. cil. art. 825. Sornrnas provenientes
de v nda de ef1E~ilos ou cobranças dos bens
do fallido serão e como lanclldas cm caixa.
Cod. cil. arl. 836. Somr~as de dinheiro
perlencentes aos cofres publicos transpor
taráõ graluitamenle os vapores da compa
nhia de navegação entre Mpntevir!éo e Salto,
e Consliluição, e Uruguayana. Decr. Cond.
2liOl, 9 Abril 1859, H". 3."

SONDAS: nola-Ias pertence as estações navaes.
Decr. 1061, 3 Novembro 1852, art. 5. 
Vid. Costas, Bm·ras.

SONEGAÇÃO de testamento por escrJvao como
será punida pelos juizes de direito em cor
reição. Decr. Reg;. 834, 2 Outubro 1851,
art. 34, § 2: de titulos de capellas indaga
ráõ os me mos juizes, flrt. áá, § 2: e seques
traráõ os bens de defunlos e ausentes que
se tiverem sonegado, art. á8, § 2; e averi
gUllrão e darão contas ao thesouro, si des
cobrirem que existem bens nacionaes so- ,
negados e r6ra dos proprios, aft. 49,
§ 2.

SORTEAMEr TO é meio de decidir empale nas
votações eleiloraes de deputados e senado
res. - Vid. Eleições. Inslr. 26 Mail'ço 18t lt,
oap. 9, §8. Av. 26 Abril 1826. L. 387,19
A/!;o to 18lt6, art. 115. - Vid. Res. 842,
infra. a recusação de juizes das relações
para julgamenlo das appellações das exlinc·
tas junlas de jusliça. - Vid. Juntas ditas.
Res. 9 Novembro 1830, arl. 5. De membros
de junta de qunlificação de votnntes.-Vid ..
Av. 35, 8 Fevere-iro 1849, § 3. De juizes de
paz para precede,nci<l. - Vid. Âv. 112. 27
Abril1849 § 4. Sorte decidirá em igualdade
de inleres es de compartes em embarcação
para preferil' no frelamenlo. Cod. Com. art.
490: decidirá em caso de igualdade de volos
para admilli trad ores de casa rallida.
Vid. Qllebm. Cod. cit. art. 856; e lambem
para renovação dos depulados commeroian
te~ e uppleDles. Cod. cito liL uno art. Q.
Sorte em que circumstancia lerminará a
anli"'uidade no serviço militar para accesso.
Decr. Reg. 772, 31 Março 1851., art. 18.
n~cidirá o empate dos volos pan dilleclo-

SORTEAMENTO

res da companhia de seguros maritimos Bom
Conceito da ltahia. Decr. EsL 852, 5 'Novem
bro 1851, art. 22: ilem para as do banco
de deposilos, descontos e emissão estabele
cido na cÔrle. Decr. Est. 1223, 31 Agosto
1853, art. 39. Sorleio de jurados supplentes
ha lugar quando instal1ado o jury não fÓI'
possivel julgar-se em consequencia de recu
sações ou suspeições. Av. 31 Janeiro 1853.
No caso de se Dão ter effecluado por nlgum
molivo a segunda sessão ordinaria do jury
de qualquer termo deve proceder-se a novo
sorteio de jurados. Av. 29 Março 1853. Sol·
verão-se dU\'idas a respeito de sorteio de ju.
rados. Av. 281,22 Dezembro 1853. Av. 1.93,
1 Agosto 1859, §§ 4 a 6. Sorle determinará
e quando o terceiro conselbeiro de estado
para decisão de de5accordo entre o governo
e a companhia d-e estrada de ferro do Recife
á Agua·Preta sobre plnnos ou execução de
obra na pDrle scienlilica. Decr. 12lt5, 1.9 Ou
tubro 1853, art. 1.9, § 3,4,5. Sorteamento
de deputados commercianles parajulgamen
to de causas commerciaes. Decr. 1597,1
Maio 1.855, ar~. 115. Sorle decidirá nomeação
da directoria da companhia Reformadol'a na
côrte. Decr. Est. 1620, 20 Junho 1855,
art. 25; e terá lugar para substituição de
commissão de conlas, art. 36. E para de
cidir empate na eleição de deputado á as
sembléa /!;eralle~islntivll. Res. 842, 19 Se·
tembro 1855, art. i, § 6. E a de adminis
tradores directores da sociedade Compan.hia
de seguros maritimos e lerl'eslres. Decr. Est.
172á, 16 'Fevereiro 1856, art. 32. Sorle
decidira empate entres membros eleitos de
junta ou mesa parochial. Decr. 181.2,23
Agosto 1856, arls, 7,9,1.4 : e lambem entre
secretarios escru ladores das mes'lS dos col
legios eleiloraes, arts. 18, 2ll, § 1. E a do
terceiro commissario pnra julgamenlo de
reclamações britannicas e brasileiras ainda
existentes. Conv. 7 Jonuo 1S58, art. 1,2,
ann. Decr. 2312,27 Novembro 1858. Sorte
para designação de arbitros entre o governo
e empresario da companhia de limpeza das
ruas, praças e praias na cÔrle. Decr. Cond.
2357, 16 Fevereiro 1859, 2h."' Sorteio para
desempate de membros- de junta de qualifi·
cação de volante! da paroehia. Av. 4<1; iA
Muço 1.859. Sorte para desempate na vota-
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ção da directoria da Caixa bypolhecaria e de
desconto no Rio de Janeiro. Decr. Esl. 23'85,
2 Abri11b59, art, 18: e para eleição de ter·
ceiro membro de commissão e~peçial. art.
36. Sorteio para resgate de letra no banco
de S. Paulo. Decr. Esl. 2386 dito art. 33
a 38: na eleição de conselho director, art. 53.
Sorte para decisão de empates Das votações
do Banco Industrial Hypolhecario. Decr.
Est. 2387 dilo nrl. 52. Sorleio para resgate
de letras no Banco A~ricola Commercial e
Hypolhecario de Sergipe. Decr. Esl. 2:s89
dilo arl. 35 a liO. Sorte na eleição da di·'
rectoria do banco do Ceará. Decr. Eft. 2390
dito ar l. 32, 33. Sorte na eleição do banco
de credilo Sul Americano. Decr. Est. 23!H
dilo SS 3li, 40, 68. Sorteio na' eleição do
conselho direclor do Banco Auxiliar dá La
voura. Decr. Esl. 2393 dilo art. 29. Sortea
mento. de membros do conselho do Banco
Auxiliador. Decr. Est. 2395 diLo art. 3,7,
41. Sorteio para resgate de letras no Banco
Induslrial, Commercial e Territorial do Rio
de Jímeiro. Decr. Est. 2400 diLo art. 59
a 63: 2li87, 30 Selembro 1859. Impedi
~ento do presidepLe da camara não é mo
tIVO para eslorvar o sorleio dos jurados. Av.
311,20- OUlubro 1859. Sobre a auloridade
competenle para o sortei() de supplentes
empalados em substiLuição de eleilores.
Av, 368, 2/, Novembro 185.4, § 3. Sorlea
mento de juizes no supremo tribunal de
justiça, rel~ções. jury. faculdades, cursos,
p,scolas e oulros estabelecimentos judiciarias
e scienlificos.':'-' Vid. As 7'cspcctivas denomi
fiações.

SORTES de terras.-Vid. Regist'ro. Av. 3 Novem
bro 185ft. A colonos mililares de Cazeros.
Decr. Reg. 250ft, 16 NlJvembr01859, art. 10.

SOVELAS quem usar cumo será punido. L. 26
Oulubro 1631, art. 3.

SPECTACULOS publicos. - Vicio Espectaculos, Ca
maras municipaes. Av. 20Julho 1831. Com
panhias. Av. 4 Agoslo 18ft8. Vigiarão e como
as rondas de mumcipaes permanentes nll
rcôrte. Inst. 29 Noyembro 1831, art. 5.
Considerãp-se mercancia as empresas de
specraculos publicos. Decr. 737, 25 No-'

yembro 1850, ar1. 19, § 3. Como serão
despachados objectos pertencentes a com
panhias equestres ou oulras ambulantes
que se destinem a dar reprt'sentações pu
blieas. Decr. 1385. 26 Abril 1854. art. 22.
Casas de specLflculos, suas p~rtenças e de
pendcncias não segura do incendio a Com
panhia de sl'guros 111m'itimos e ferrestl'es.Decr.
Esl. 1724, 16 Fevereiro 1856, art. .4, S1:
nem a Fidelidade. Decr. Est. 2103, 6 Fe
vereiro 1858, art. 4 § 1: se1l0 de suas li
cenças. - Vid. Sello. - Vid. Theatros.

SPECTADORES nas audiencias dos diversos jui
zes e sessões dos lribunaes em geral. - Vid.
Ãudiencias. Cad. Proc. art. 60: nas ses
sões do jnrY'.-Vid. Jm·ados. L. 20 Setem
bro 1830, art. 78. Cod. Proc. al'L, 46,
S4 elc., 288-etc. Av. 34,4 Fevereiro 1858:
nos demais lribunaes. - Vid. As denomina
ções respectivas.

STELLION ATO: - Vid. EsteLliollato, e mais Cod.
Com. art. 279. 655. 871. Decr. 737,25 No
vembllo 1850, arL. 3lI3, S5; 350. Decr. 738,
25 Novembro 1850, avl. 70. Em defrauda
ção da fazenda provincial por ex-adminis
trador de dizimos quando se julga com
meLLido para corl'er prescripção. Av. 55,21}
Janeiro 1856. CommeHido por despachante
de alfandega é lambem sujeito ás penas
crirninaes. Decr. Reg. 191.4, 28 Março
1857. art'. 52. Pronuncia definitiva por elles
é causa de demissão de empregado de se
cretaria de estado dos nep;ocios da jusliça.
Decr. 2350, 5 Fevereiro 1859, art. 22 S 1.

STEREOMETRA - Dous especiaes e privativos no
meará e com que venoimenlos o tribunal do
commercio da côrte. Decr. 1883, 7 Feve,
reiro 1M57. aS das alfandegas qão podem
prestar-se ao serviço dos particulares. Ord.
87, 18 A'bril 1659. Permissão para official
militar servir o lup;'llr de slereometra de
alfandegas. Av. 27 Abril 185'9 (Jorn. Suppl.
138).

STIPULAÇÃO de alufÇner. Cod. Com. art. 96,
venr.irnenlo de st-ipuI3Qão, art. 136; stipu
lação de pralüs, art. 137, 177,197; slipula-
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ção sobre os elTeilo da mora, art. 138: da
qualidade de moeda, ftrt. 195.196; slÍpula
ção de modo, arl. 197; de lradição ou não
de CDU a vendida, art. 1.99. Slipulação de
l rrnina os ganho e perdas nlre socilJ
cOlllm reiae, Cod. Com. art. 330: e a
liquidação de soeierlade di solvida. art. 364.:
cm especie de pagamenlo, art. 431: a res
peito de direilos de caixas de navios, art. h93:
em carlns partidas, art. 567,767: de prima
gem em conhecimenlr,s, art. 575: de indem
nisação pelo canegador ao capitão do navio

111 que caso nüo ha eifeito, 3rt. QOO: no
contraclo de dinheiro a risco ou cambio
Ill:,rilimu, art. 659: oos seguros maritimos,
art. 679, 708,71.1., ll, 8. 12 : no: de
juros nas oorigaçõe:; de rallido, art. 829.

STYLOS : - ido Estylos. Commissario que des
prez.u slylos do commcrcio responderá e
como por perdas e damnos. Cod. Com.
art. 169: slylo da praça como l'egulará o
dP.l cl·cde1·e. Cod. cil. arl. 179: stylo em
que se fundar a seotença commerclal de
verá sla declarar. Decr. 737, 25 Novembro
1.850, :lrl. 232. Stylos. - Vid. Decl'. t015,
1,7 ,1(Llho 1852, al't. 31. Slylos de compa
nhias identicas se mandou observar nos
ca os omi "OS pela companhia Uniào There
. or:,dilta. Decr. Est. 1lJ64,25 Oulubro 185lJ,
ilrl. ól. VI ndon-se eguir como regra geral o
stylo adoptado pela rélação por occasião de
discutit, alouma parte da appellação ou qual
qner uLl'O rer:ur o. Av. 13l}, 16 \hio Hl55.
Stylos e li os militares regem as colonia mi
lilal'es de S. nta Tbereza em S'lnla Calharina
c com. Decr. R g. :2125, 13 Março 1858,
ar!. lJ 1: 'a de Sanla ooa de Pflrnahyba em
S. Pall/o. Decr. Rf'g. :H25,23 Março 1858,
ad. 57: e a de ItapllJ'a na mesma provincia.
Dpcr. Re cr• 2200, 26 ·Julho 185 , art. áS.
Das ca 'as de commissfio regulão 05 avanços
que seus commilt nles fizerem á companhia
Ct'nlrn Agricola. Deel'. Est. 2193. t6 Julho
1858, arl. 1, § 2: h, § 5: slylos da repartição
apres nlará a secção da secretaria da
jusliça quando informal' negocias que
lhe pertenção, Decr. 2350, [) Fever iro
1 59, arL. 43 § lt: slylo d pa sal't;m-se
pr catoria' para levant· menta de dinheiro
embarO'ado pertencente Et espolio de falle-

ciclo. Av. 151, 27 .Junho 1 59. PrecataI'
loria na fórma do 5tylo devem apresenta
o credores de dioheiros de defuntos eansen
les e como. Ord. 21!J, 2ft Agosto 1859.
Slylo da praça em descontos pelo hanco
do Rio de Janeiro. Decr. Est. 2383, 2
Abril 1859, art. 8, § .1. COllllOi são de
stylo pela cobrança de dividendos. letras
e reme sas pelo banco União Commercial
e Agrícola de Pernambuco. Decr. Est. 2398
dilo arl. 26. Slylo na fórma da lramferencia
de acções da companhia Promolora do
Asseio Publieo na côrte. Decr. Est. 2li9lJ,
30 Setembro 1859, art. 9.

SUBALTERNO - ao oflicial que com mandava
mais de uma companhia mandou-se arbi
trar gratificação. Circo 8lt, 85, 15 A.hril
1859.

SUBDELEGADO de policia: haverá em cada pro
vincia os necessarios nomeados soo pro
posta pelo Imperador e presidentes, subor
dinados aos chefes de policia. L. 261, 3
Dezembro 1.8lt1, art. 1. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18112, art. 6, 7, 25' os escolhidos
entre quaesquel' cidadàos e juizes amovi
veis e ohrigados a aceitar. L. 261, at't. 2 .
Reg. 1.20, art. 27,29, 30,489,491 a 495:
velão 50bre elles e os instruem nos seus
deveres os chefes de policia. L. 261, ad. h,
§ 10, 11. Reg. 1.20, art. 58, S1lJ, 15: 198,
~ 5. Tem nos seus dislrictos as meSlDas
attribuições do chefe de policia marcadas
no art. li, menos a elos ~§ 5, 6, 9. L. 261,
art. 5. B. g-. 120, art. 59, 62, ()3·, 212.
Pertencem-lhes as altl'ibuições cl'iminaes e
policiaes que aclualmente aos juizes de paze
que por esla lei não tôrelO especialmente de
volvidas as autoridades creadas. L. 261,
arl. 6. Peranle elles e sob sua proposta no
meado~ serveill os e 'cri vães de paz e os ins
pedores de quarteirão. L. 261. art. 9, 91.
Reg. 120, art. 1.8, h2 a hlJ. Suas suspei
ções s.erào julgadas pelos,iuizes Ulunicipaes.
L. 251, art, 17, § 6. 97. Reg.120, arl. 211,
§ 8. Os processos de formação de culpa por
elles feitos e os processos crimes por elles sen
tenciados examinal'ão e para que filO os juizes
de direito em correição.L. 261, art. 26 §1,
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2. Rel';. 120, ar\. 205, 206, 208. Si dão
audiencias e são assiduos no cnmprimento
de seus deveres examinão 05 juizes de di
reilo em correição par'a proceder conlra
elles. L. 261, art. 26, § Ú. Re~. 120, art.
210. Qu.mdo proDunciarem ou despronun
ciarem alt-lIfi réo remeLleráõ o processo ao
juiz municipal para u lenlação ou revo
~ação. L. 261, 3~t. lI9. Re~. 1:?O, art. 211.
§ 6. As pron~l~clas por ~JI~s dadas e.s~lslen..
tadas prlos JUIzes mnlllclpaes sullJellão a
accnsação e jlllg<Jmenlo no jllry conrorme
o Cod. Proc. IIrt. 25l1. elc. L. 261, ad. 5.&.
Reg. 120. 3rt. 287. 289,293. De soas deci
sões d~o-se rrcllrsos para qurm e c"mo
processacl os. L. 26 t, a rt. 69. 70, 7'2 ii 77..
Reg. 120, art. 200, S 15, 438 a 465, De
suas senlrnças crimes se appdla para os
joizes de dirt'ilo nos casosrm qne Ibes com
pele o julr:flmenlo rln<ll. L: 201, art. 78,
§ 1. Rl'g. 120. art. 650. § 1 : li51 a li53.
Quando é compelenle seu l'ôro para cri
mes commellid.,s em onlro, L. 261, arl. 93.
Reg. 120, arl. 2li;',21h.1 ossell'dislriclos
exercem ii policia adruinislrnliva e judicia
ria. Rq:!;. 120, arl. 1. § Ú. Requi~ilãu a
força ~rmacla necessaria rara manler a
ordem; e delermin~o palrulhas nos divrrsos
lugares onde necessarias, Reg. 120, 3rl. 20.
Seus officiaes de jll51iça. que servem tam
bem peTanle os juizes ele paz como serão
nomeados e demillidos. Rel!' 120, art. 52.
Seus subslilulos como serão nomf'ados.
Re~. 120, art. 56. Ser~o pelos juizes de paz
avisados ácerca do crimillosos que souberem
e:xislir no dislriclo. Rl'g. 1:20, art. 65,
§ 8. Dão-lhes parle os impectores de quar
teirãu dos existenles TIOS sells dislriclos
comprl'henr1idos no al'I. 12, § 2, do Cad.
Proc. Re~. 120, art. 66, § 1. ~uas allribui
ções relali\ as a pas~arorle:', lt';.:ilimaçõf;s e
tilulas de residellcia. R~'g. 120, art. 67 a
110: a lermos de hern-viver e se~llrança.

Reg. 120, llri. 111 a 11 ;~': á pI isão dos cul~

pados e buscas. Rl'g. 120, ad. 1H, 117 a
120, 12:\, 121.: au julgamento do conlra
venção de posloras conftlrme o art. 58, § 6.
Reg. 120, arl. 128: a ajulIl;'IDp.nlos illlC'i
tos e socipd,ldes spcrelas. Rl'g. 120. art.
129,130: ácerca da inspecçõ... s de prisões e
sua economia.l\eg. 120, art. 1lJ4 a 170: á
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estalística criminal. Reg. 120, art. 173,178
18lJ. na corre, pondencia com as demais
anloridades po!iciaes. Re!!. 120, llrt. 185 a
192. (OLUO devem dar abdirncias. Reg. 120
art. 193,195, 196. Nos seus dislricto tem
anloridade criminal. Reg. 1:20, art. 197,
§ li. Quando ,eu foro procede na formação
da culpa concorrendo outro-o Re~. 120,
art. 2ú6. Suas suspeições e .'rcosações como
terão 11Ip;ar. Reg. 120,ar1. 2~7 a 255. Suas
allribuiçõC's relativas aO:' autos de corpo de
deliclo, R(·g. 120, ar!. _56 a 261: á forma
ção da culpa. Reg. 120, art. 262 a 270: nas
pre'cripções opposlas. Reg. 120, art, 278,
283. Concedl'tn fiança a réo' e como. Reg.
120. ar!. 297. Suas allribuições DOS prepara
torios. accusaçào e spnll',nça per<mte o jury.
Reg. 120, art. 319. 330. Seus emolumentos
e salClrios qniles sejão. Rt'fl:, j 20, arl.65.
Como procederão endo desoiJedecidos, con
forme o~ ;lJ'ls. ':.103, 20lJ, Cod. Prllc. Reg.
120, art. LJ86. Farão as visitas quI' o Deer.
12 Abril 1832 encarre~ou aos juizes de paz.
Re~. 120. a I't. li88. Perlence-Ihes cumulali
vamente C(llll os juizes de paz elc. assi til' á
insppcção dos cadaveres dos Africanos livres
cunforme o art. li 11l5t. 29 Outubro 183h.
Av. 26 ,MnI'ÇO 18li2 (Jom. 85), Auxiliarão e
como a arrecaoação da Laxa das heraoças e
Jp~ados. Decl'. Reg. 150,28 Abril 18lJ.2, art.
10. E o processo de elei·ções.- Vid. Elei
ções. Decr. t 57, lJ M,dio 18ú~, ar!. 1, 5. L.
3H7, 19 c\p;oSlo 1XlJti, art. 30, 31. E a arre
c;JdaçÍlo dos bens cios defuntos e aus ntes
v?~os e do evento. DecI'. Re~. 160, 9 Maio
18J2, ad. 13, U. Decr. Reg. ú22, 27 Junho
18H>, art. .&. Sl1pp\enles dos juizes muni
cipaes não podem ser nomeados subdt'lega
dos ou supplenles dl'lles, Av. 73,8 Julho
18ú2. fl;scJareceu-se dUl'ida ácerea do co
nhecimentu das app p l1ações iOlerpostas das
senlellças crillle:, defillillvas proferidas pelos
subdeJp~ado' elc. Av, 84.29 Julho 18ú2. Ao
subdelegadu resppclivo na côrle fui encarre
gada e ColllO a policia do Jardim Botanico da
Lagôa dp. Rllclrigo de Freilas. Decr. 264,18
J"neiro 18li3, arl. 7, @, 10,12. P;'oouncias
dos subdeJe~ados serão rt'mt'Llidas aos juizes
mUllicipaes por lhes compelir a confirma
çãu 011 revo~açãu.- Vid. DCCI'. 276, 2l! Março
1.843, arl.' 6. Seus suppleoles serão dispen-
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~dos do jury unicamenle quando em eLfecli
vidade. Av. ti Maio 1843 (Jorll. 130). Podem
ser sirpullaneamenle os coUeelores si por
molivo juslo não fôrem dispE\nsados pelo
presidente da provincia. 2 Ord. 31 Maio
18h3 (Jom. 156). Aos seus escrivães perlen
ce a execução das sentenças dos processos
policiaes e criminacs da competencia dos
subdelegados. Av. 32,21 Junho 1843. Pro~
cessos de formação de culpa ou julgamentos
de crimes policiaes a quem devcráõ passar
d.ançlo-se de suspeitos os subdelegaJos e
lodos os seus supplenles. Av. 46, 28 Julho
18&3. Ha incompatibilidade no exercício
de subdelegado supplen\e e labeUião e
escrivão do jury. Av. 68,4 Oulubro 18&3.
São competentes para passar certidões de
,·id,a. Ord. 21 Oulubro 1843 (Jm'n. 300).
São ipstruidos e quando pelos juizes de
direito. Av. 14 Nuvembro 1843 (Jor1/, ..
310). Podem ser suspensos pelos presi.denLes
de provincia. Circo 9', 29 Janeiro 184.4.
Aulos que correl'em peranle elles que
se1l0 pílgarãõ e como fiscalisaráõ o paga
mento. - Vid. Sello: Decr. Reg. 355, 26
Abril 18&4, art. 19, 36, § h: 62, 63, etc.
São alistados na guarda nacional, mas dis
pensados do serviço quando em aclividade
os seus supplentes. Av. 37,2(,) Junho 18M.
Fixou-se a inLelligencia do art. h4 Reg. 120,
sóbre poder$;lm suspender e interinamente
sl}bsLituir 0& inspectores de quarteirão Av.
44, H> Julho t8U. DQclarou-se que o art. 78
L. 26'1,e450§ i Reg;:120,sãoespeGialme'nte
rc:\aüros á~ senLençasdefinilivas dos subde
lêgad'o.S nos casos. CO} q4e lhes COIU pete o
julgamento final em cri1lle de contrabando
e oulras. Av. 57. 30 Julho 1844. ComOlu
nico raõ no mllnicipio da côrte á secretaria
da guerra o 'fallecimenlo de offic;iaes do
exercito e quae:!. Av. ~6 Novembro i8!d
(10m. 328). Como procederão a respeito
de mílla,s ou lIaccos do correio arrombados
ou àperlos. - Vid.. Correio. Decr. Reg. 399,
2l DezembI;o l8lt4, art. 99, 100i e a res
p,.ello d~ prisão de a~enles do correiQ, art.
27!. Qmo aQxilial,'á arrel:;lldação c\e bens
de del\.llltos e ausentes. Deqr. Reg. 422,
27 Junho f8laf> , art. la. Fez-se extensiva a
di$.posjção do art. t 5, Reg. 361, aos esçrivães
.elos subdelega,dos <tue 01,0 accumahmdo ou-
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tros empregos, Qão tiverem renda sufficiente
para sua .subsistencia. Ord. 86, 9 Agosto
1.845. Não podem djlr buscas em alfandegas
e repartições publicas. - Vid. Ord. 29 Se
telPbro 18ft5 (lor/!. 28lJ). São compelentes e
quando conforme o ad. 299 do Reg. 22 Ju
~ho 183C?, para pl'ocessar justificaç~o de for
ça maior q!Je necessite arribada de embarc a
ções a portos que não tenhão alfandega. 
Vid. Ord. Inst. 119.25 Outubro 18Lt5, §!l,
5. pelegados só podem demitlir inspecto
res d.e quarteirão sob proposlaa dos subdele
gados. Av. 14°, 10 Fevereiro 18&6. Verificaráõ
e como e quando a canslrucção, armação e
equipamento de embarcações em eslaleiro
nilcioQa1. Ord. 59, 25 Junbo 18lt6, art.:1,
§ 2. Pl'esjdirá á junta de qualificação o juiz
d.e paz mais votado ainda que como sub
delllgado eslf;lja suspenso. - Vid. Eleições.
Av. 129, 9 Novembro 18M. § 3, elc.
J uizde paz cllodemnado como subdelel?:ado
fica sus,penso e não póde ser eleito. - Vid.
.Elei~aes. Av. 31 De.zembro 1.846, § lt. Jun
ta de qualifica,ção não urfende os subdele·
gaçlos.augmentll-odo o numero de votaples.
Vid.E6eiçqes. AV'. 55" 20 Março18lt7,§2. De
vem dar ás j uolll-s de qualificação as joforma
çÕes,precisa.s. - Vid,. eleição, Av. 84, 27
Abl,'jI1847, § 7. São cO{1lpetenles para pro·
ceder a corpo de delicto e ulteriores termos
do p,roce4SO contra presos de justiça ofl'en
IIQres de praQa de cQrqpanbia de invalidos.
Av. ~O Set.e!Dbl'o :1.~h8, (Carl'. Nerc. ~62, 2°).
.R~c~.ber4,õ jurll-OO.e.pto e p.o.sse dos cheres de
PQ!iGia, e delegl)..l1o,s. e qua,ndo d,arão aps ins
Ipecto~e1tdequa,rteirã.o. e selllpre a05,seus es
cl1iviie,s. J;\v. 162, 20 Dezembro 18h8. Como
Será s.o.Rprid,a a (a,Ua de se.u eSGrivão. para
eleição, A,v. 4°, 9 Jan~ir.(j) 1a·49. Não
ha incomI\atibili.dad.e Ui!. reunião dus car
gos de juiz qe P>3Z e subdele.gado, mas
q\lílndo pre.&idir ã m~lIa parQchial deverá
píls.s~r à Ql,ltro.a juri&dic,çp,o da policia. Av.
1.~·, 17 .JaneirQ..18.ú.9 S2. Av. MO,29 dito,

,S 4.. Av. :p, {i:e:vecei~o :l849.,.§ ~Q. Av. 139,
2.1 ~a.io 18~, § ~, 3. Não ~delJ1 simul
~nCjfl,Ulelllese,r 1,l&..CoUllclnres e a,dm.ioistra
d.Q~e.s de, me,sa,s d~ relldas. Av. 1;0·, 11
J neiro i8.ú9. ~lei~Q.r pronunçiapo, pelo
supd~leg.çlQ nw fica privado de ,votar •
..!y. ~,7·, 30 ~lUleirp 184,9, S19. CDnside-
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rou-se e porque valida eleição presidida por
juiz de paz cOlldemnado a um anno de
suspensão na q"ulidade de subclelr.gado, por
accurdão da relucão.- Vid. Eleicão. A.v. 7
Fevereiro 18"9. 'Subdelegado e~carr~gado
pelo cbefe de policia de e achar presenle á
eleição póde túmar parte na mesa passando
a jurisdicção policial a outro. Av. 37,13 Fe
vereiro 18.&9, § 10; s6 lem jurisdicção para
suspender seu escrivão cuja Jecisão per·
lence ao delegado, § 12. Devem tp.r na porta
da casa da soa residencia taboleta e qual
e nos actos de seu officio usar de faxa.
Decr. 584, 19 Fevereiro 18/i9. Aonullou
se eleição presidida por juiz de paz tambem
subdelega,do e cm soa propria casa. 
- Vid. Eleição. Av. 9 Março 18"9. Se o
juiz de paz sendo subdelegado p6de exercer
e acculDular ambas as fnnccões. - Vid. Hlei
ções. Av. 15 Março 18"9, §·3. Subdelegados
não podem cuml.ilal.ivamente exerce!' o
cargo de vereado!'. AL 26 Abril i8!l9, § L
Faltando supplcnle juramentado como se
procederá em occasião de eleições para ter
o juiz de paz subdelegado pessoa a quem
passe a jorisdicção. Av. 139, 21 Maio 1849,
§ 3. Em falta de escrivão de paz deve cha
mar-se e sob que penas o do subdelegado
para funccionar em eleição conforme o
Av. 63, 29 Março 1847, § 1. - Vid. Elei
ções. Av. 1"9, 31 Maio 18ú9, § 3. Supplente
do suhdelegado não estando em exercicio
póde servir o cargo de vereador; e se du
rante as sessões da cam ara lhe competir
entrar em exercicio, devera passar a jnrisdic
ção ao immedialo, não l:Issim a r~speito dos
subdel!'gados elc., acerca dos quaes se obser
vará o Decr. 9 Agosto 18"5. Av. 158, 16
Junho 18"9. - Vid. Av. 25°, 27 Fevereiro
1850-infra. Av. 24°,17 ,Janeiro 18'51, § 2.
Ordenou-se que os officiaes encan'egados
de Jislribuir as rondas de permanentes na
corte se entendessem a respeilo com os ~ub·

delegados. Av. 26 J unhu 18á9 (Dia". 8137).
Subdelegados nem uma ingerencia legal
tem em materia eleitoral, e antes devem evi
tar que a policia em seus trabalhos tome
parte. Av. 176, '177, 11 Julbo 18!l9. Ins
trucções se mandou e quaes dar aos sub
delegados na côrte sobre o serviço da ex
lincção dos lncendios. Av. '12 Julho 1849

IV
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(Diar. 8'161). - Vid. Decr. 775,2 Julh()
1.856, infra. Sobre nuHidade de eleição re
querida com f'Jl1damento em arbitrariedade
e abusos de subdele~;Jdos e seus supplentes.
Av. 17 Julho 1.8!l9 (Dia7·. 8154). A altribui
ção dos delegados de formarem culpa aos
seus subdele~ndos e subalLernns só compre
hende os crimes de responsabilidade. Av.
216, 1 Setembro 18"9. Os crimes de
damno excedem a sua alçada. Av. 217, 2
Setembro 18ú9. Subdelebados da provincia'
do Rio de Janeiro como procederáõ nos
casos de arrombamento ou aherlur~ de
malas e saccos do correio. Decr. Rel!:. 637,
27 Setembro 1849, arl. 43; e sobre falsi
dade do se110 de cartas, l:Irt. iú/i. Pr'oviden
ciou-se sobre arrecadação do sello pelos
seus escrivães e como na provineia cio Rio
de Janeiro. -Vid. Sello. 2 Av. 18 Janeiro
1850. Subdele~adosna côrte fnrüo encar
regados de inspeccionar e como as casas ou
quintaes em que houves e immnndicias,
durante a epidemia. Av. 11°, 7 Fevereiro
1850. _'a côrte fizerão parle das commis
sões sanitarias e com que obrigações e di
reitos. Av. Provido 1!l Fevereiro 1.850, 8a ,

9a , 28. a Av. Reg. 4 Março 1.850, e art. 2,
2fl, 25, 2'{. Subdelegados não podem exer
cer simultaneamente as funccões de verea
dor. Av. 25°,27 Fevereiro 1'850. Ao com
mandante do forte p.m Cabo Frio orde
nou-se prevenir o subdelegado onde deverião
fundear os navios que entrassem. Av. 28
Março 1850 (DilU'. 8389). Subdelegado que
auxiliar arrecad<lcão de alvados de nau
fragio que salari~s perceberá. Av. 2 Maio
1850 (Dial'. 8"HI). Declarou-se que o re
curso do art. 69, § 3 L. 261, não ba lugar da
pronuncia uu não dos subdelegados antes
da sustentacão. Av. 1.h Setembro 1850.
Servem e q~ando e como nos con elhos de
revista da guarda nacional. - Vid. Gu.ar
das ditas. L. 602) 19 Setembro 1850, art 21.
Decr. 722, 25 Outubro 1850, art, ú3, § 6:
9ã, § 1.; como auxiliarão o processo de ua
qualificação. L. 602 cit., art. 22. D~cr.

':"22 eit. art. 12, 13, 31. Decr. 1130, 1.2
Março 1853, art. 10, § 4, São dispensados
e quando ele seu serviço activo. Decr. 722
cito art. 24, § 5. Sul:delegado em que casos
e como procederá no julgamento de prezas

9d
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'Por illirila imporlação ue Africanos. DI'CI'.
70 , H Ollllluro 1850, ;11'1. 16, 17,
18. Deebrull-5e irref!ulnr a pralica de ser
o IJI'nllllJlO" publico, qnanclo impedido de
comp;JI'ecpr ás sessões d jllnl:l revi ora de
jurados, sub.liluido peln nbdele,!?;ndo do liis
lJicLo da caheça cio lermo, Av. 21 Novembro I

1850. Os escrivàps dnll :uhdelpn-ados encar
regól. os da arrecéldaçào do ello ão co ü

Jlrellf~lldjdos no nrl. Li3 da L. 514. Ord.
261. 30 J)ez mbro 1850. Snbtlelegado de

nota Rila em Groyaz reml'lterá e como ao
gQ\E'rno a correspoodencia tiOS presidio: mi
lilare.; Leopoldina e Santa 1 abel e á mar
grJl) do Ara~naya. Df'cr, R g. 750. 2 .Ja
neiro 1851, ilrlo 39, 40, [11. Processão e
corno e em qne aso os crimes cootra a livre
.xpre~sãll do pensnluentn pela imprensa.

- VI L RI's. COl1S, cm AI'. 15 Janeiro 1851.
N~(J ha inconveniencia cm COlllinuar no
exercicio de subrlelegado cidadão nomeado
,ice-pre5idenle de provincia. A\'. 2[1°, 17
.Taneinl 185J. E' incompativel o exercício
dos Cil rgos de snhdeJep;ado e e 'crivão de
descarta rOl alfandega. Av. 2 Jnneiro 18;)1
(Dial'. '618). Subdelegados do njndnllle
Henrral ~ quartel-meslre general são os seus
deputados assistentes que servirem junto
aos cOl11mandantes dr divisões e brigadas.
- Vid. Dec,.. Re". 762 22 Fevereiro 1851,
art. lh. Subdelt'aadns de policia podem for
1I1nl' culpa de responsabilidade aos seus
uhordinados em todos o crimes de res

pon. abilitladl'. Av. 31 Maio 1851. Orde
nou- e lJUC quand., no lH1spital mllilar ria
corle f ..dleces e Africanl1 se com1llunicasse
ao rrspe tivo subclell'!!;udo. Av. 1lJ Junho
1851 (Dio7'. 8732). POL' iotenuedio dell s
processão os c lere de policia I)S crimes
'ommeui lo fóra du sen dislricto. - Vit!.
At'. 20 Agosto 1851. Preslar·se-hão a faci
litar o meios de segul'ança de ubstancias
cond mnadas pelo provedvr de saude do
porio na vi iLas sanilaria·. - Vid. Jwlla
cCllt7·al. Decr, Reg. 82 ,29 Setembro 1851,
ar\. ti1. Sào como subjeilos ás cllrreiçóes
dus jui7.e de dil'. ilo. Decr, Reg. 83á, 20u
tubroI851,nrt. 5,25,26,§12: 31,S 5:
33, 51 Gtl. R olven-se lU que tempo pas-
ãu '01 jlll~ado a' enlença proferirias pe

lossuhdelebados nus casos em que lhes com·
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pet'l jnlg'lIDtlnLl1 definitivo; e é de sua
comp lenci., exccutaL' u IS sentenças; qnal
o escrivão competente para dia; qual a
f6rma da liquidacão das illo1La nas sllb
d.ele~;,cjus. \v. '292, 15 [)ezemb,'o 1851.
Subd"le~ado e elc. não podem chamar dS

ses'ores, e nem devem ser analphabclos,
Av.193, 23.1u1l1ll 1852. Ernqnanlo cslivprem
em f,lIectivo exercicio devp.1D ser disprnsa
dos de lndo o serviçl) da gUilrdrJ nacional.
Av. :\ AS0i'to t852 (Dia,.. 90GlJ). Declarou·
se que conforme I) \v. 17 .Janeiro J8á9
coo\'inha que os i'·,bdelegac1os ou supt'lentes
em exercicio não flZeSSl'ill parte da turma,
nem fnssem membros da mesa parocbiaJ.
Av. ti Novembru 1852 (Dia7... 9162). Passão
attl'stat!ns de eU'eclivirlade dp. s rviço da
adOlioi 'lração das fnend(ls naciol1~es no Ma
ranhão. v. 18 [){'zewbro 1852 (Dial'. 9195).
Ord. 275, 22 di.lo. Proce,sn: ele p"onno
ciapor clle; d<lda ser:io rumellidos para o
jnr'y, ainda que não bajão sido intimados os
réos. Av. 2.79,27 Dezembro 1852 Esc/ ivãe
de p:JZ que erão aules de o serem das sub
delegacias ou nomeados em virtude do art.
1.9, LJ9, Reg. '120, não ~)odem perder o 0!li
CIO seUl erro provado. Av. 7 Março 18;)3.
Declarou -se como deveráõ proceder relali
vamente á coodemnacão de custas no Caso de
denuncia do 3rt. SW'l, de ferimento leve;
sobre á miserabilidade de escravo cujo
senhor não ql1i7el' perseguir o oITemor;
e como no caso de, apresentada queixa,
haver perdão ou desisleocia. Av. 27 Abril
1853. Ol'denon-s~ (Iue o segundo disl ricto
de paz da fl'eguezia 00 Engenho VeJho na
cOrle forme urna nova subdelagacia. Decr.
1297,17 Dezembro 1853. Sobr~ poder um
jOi7. mnnicipal nomear o escrivão rio sub
dell'gac1o para servir com elle. - Vicio Av.
282, 30 Df'zembro 1853. Sllbd,~I~gdd()s e
seus sllppleutes só parlem ser· rlisp.msadns
de servir no jury á requisição rio 'chefe de
policia nu delegado por neces-id,lde do ser
viço publico. Av. tOJaneil'o J.85á (Dim·. 13).
Auxiliara€> e COlDO as repartições das terrns
publica '. - Vid. RIlgisto. Decr. Reg. 1318.
30 ,Ianeiro 1851., art. 28,29, 30, 87, 90.
- Vid. Av. 318, 29 Sotembro 1856. Sendo
a confianç3 deHes a condiçã.o para conser
vação dos respectivos escrivãe , não póde
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a falta clella deix<lr de ser razão para demis
são. Av. 51" 20 Fevereiro 185lJ. JuiL.es de
direilo não pod'em concedeI' aulorisaçflO
aos juize de paz para lprem escrivães s pa
rad/ls elos dos subdelegados quando resulte
não haver quem sirva qllalqlllll' delles. ,\v.
Circo 65, 28 Fevereiro 185&. No impedi
lUE' Ho ou falta de escrivão dos jnizes de paz
ou dele~ados ou sllbdele;:udos devel'á ser
vir interinamenle de escrivão ode al~llm dos
outros juizes a qnem esse serviço seja passi
veI. Av, 180,16 Outuhro :I 85lJ. Na ra1tu do
regislo appro\'on-se comrnellel' aos subd?1e
gados e C,)tno o regislo das terras PQssuidas.
Av. 22Nov'mbro IBM (Jorn. 11, 1855.)
Av. 19 Julho 1856 (JOl"ll. S"ppl. 219). Re
cebel'áõ e qnando declarações dos estran
geiros que enlrarem no lmperio e vi33ré\õ
seus passuporles em que casos: si não cumo
JHocetleráõ; concedel'áõ passaportes. - Vid.
DecI·. 1531, 10 Janeiro 1855, art. 3, 6,
7, 11,12. Quaes seus salarios na parlecl'i
minai e policial. Decr. Reg. 1569, 3 Março
1855, art.. 39 a 45; de seus escrivães, art.
135 elc. Formulario para processo de for.
mação de cnlpa. - Vid. Av. (01"111.23 Mal'ço
1855 (Jom. 85). Mandou-se manler o arbi·
trio da presidencia, de mandar que a (orça
de que elles carecerem seja requisitada por
intermedio do chefe de policia, salvo em
casos urgenles. Av. 230, 20 Agosto 1855.
- Vid. DecI'. Reg. 2081, 16 Janeiro 18:)8,
art. 23. As nomeações de seus escrivães
são 'ubjeitas aO$ 5 % de direilos. Av. 2lJO,
22 Agoslo 1855. Não podem ser votados
para membros das aS$embléfls provinciaes,
deputados ou senadores nos collegios ele i
toraes dos dislriclo~ em que exercerem auto
ridade ou jUl'isdicção, sendo os ,/,tos OII1\OS.

Res.8lt2, 19 Setembro 1853, al't. 1, § 20.
Decl'. 1812, 23 Agosto 1856, art. 27. Seus
e<cri vães nos lugares em qLle não hOI) ver
e·tações fiscaes arrecadão sello. Av. 326,
260ulubro 1855. Av. 30 OUlubro 1855
(Jm·n. 308). Juizes de direito não po(lem
nomear escriviies interinos dos subdelegados
em lugar dos que forem suspensos. Av. .&06,
29 Dezembro 1855. O vereador mais vo
tado que se ache no exercicio de subd~le

gado não é competente p'lra supprir o im
pedimento do juiz municipal, não porque

UBDELEGADO

sejiio incompativeis, ma. porqllP lal 'up
plencia pel teuce ao exercicio de verea
dor. Av. 61. 30 Janeiro 1856. § I: como
del'e'l) subir inslruidas as repre'entaçõf's e
omcios dos s'ubrlele arlos E'Xpondo ao go
verno duvidas, oh taculos e lacunfls no Cod.
Cl'im, e do Proc. Av. 70, 7 Fevereir'o 1 :';6.
N~ pl'ol'iocia do Amazonas como coocede
ráõ e visal'i:lõ pa,saportes. Decl'. Reg. t 729,
23 F(wereiro 1856, art. 2, § 5: 11 U.
Seus officiaes de jllstiça podnm ser empre
~ados nas mediçi)es de terra ,-Vid. AI.
24 Março 1856 (Jom. 92). Na côrte v,>rifica
l'áõ o oljito dos pl'e.os da casa de delenção
e quando eeomo. Decr. Reg. 177lJ,2Julho
1856. art. 31. Suas obriO'açãe oos casos de
ineendio. na côrte. Decr, Reg, 1775, 2Julho
1856, art. 3[•. - Vid. D8C1·.Reg. 2587 dp1860.
Declarou- e não StH' nnUa e porque junta
de quaJi6cação apezar de ler. como não
devia, della feito {>arle supplente que se
achava no exerci cio de 51lbdelegado, - ido
Av. 295, 5 Selembro 1856. § 2. Cidadão
suspenso por sentença do cargo de subde
legado não deve ser excluirlo da li la dos
volanles. Av. 301, 13 Sctcmbro 1856. Só
lhes competem os salario do til. 2, cap. 1,
Decr. 1569. Av. 3á3, 18 Oulubro 1856.
Sobre validade de eleição presidida pelo
10 juiz de paz que ao mesmo tempo era
subdelegado de policia, etc.-Vid, Av. 379,
17 Novembro 1856. Os escrivães dellcs não
eslão pelo Decr. 18lJ,2 dispensados do ser
viço nas juntas de qualificaçã e mesas
pat'ochiaes. Av, 1.21, 22 Dezemhro 18ó6.
Em cada um do~ di. trictos de paz das
freguezias de San ta Rita, Sacramen to, e
Santa Anna na côrle creou-se subdelegado.
Decr. 1887, 14 Fevereiro 1.857. Mandou-se
dispensar do cargo de subdele~ado o ama·
nuense da repartição especial das lerras no
Amazonas por incompatibilidade. Av, 95,
16 Mar.o "1857. Que sel10 devem pagar os
titulos de nomeação de subdelegados tc.
Ord. 413, 18 Novembro 1857. Av. 3á2,
1. Dezembro 1858. E os dos eus escriviies.
Av. á72, 23 Deíembro 185í. Na côrte
ordenão COID o cbere de policia e deJep;ados
as patrulhas npce-sarias do corpo policial.
- Vid. Decr. Reg. 2081, 16 Janeiro 1858.
art. 22; e serão ouvidos para organisaçào.

9ú*
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SURJEICÃO,

das respecliva instrucções, art. 2ft. Man
dou-se que se abstive.sero de pedir instruc
ÇÕ('s obre suas aLLrihuições e devere,;
policiae' aos jllizes de direito e sé unica
mote aos cb fus de policia. Av. 35,5 Fe
vpreil'o 1b58. DI'dararão-se validas nomea·
ções de 'ubdl·le~adu e supplente feitas por
prt'sid ole sob pruro 'La do chefe u~ policia
indppend nle da do "espt'ctivo Jelegado.
Av.lt5, JOFevereiro185 . Approvou-seC[ue
us da proviocin do Rio d Janpiro prom~te 
sem alls a~p.lltes do recrutalllf'nto para a ar
maria ó1l?:rJtiflcaçflu do art. 18 do Rp~. 1089.
Av. 22 Fevereiro -1858 (Jorn. 63). Tiverão
uni fOI me. Opcr. 2220. 11 Agostll 1858. Por
ordem e cripta uu verbal dos sl1bdt'le~ados

fariio as rondêls do corpo policial da CÔrte pri
sões. Av. In:-l. 2~)1, 5 UutlJhro 1858. art. 5.
Suhdelel4arlo na côrte que altribuições rpce·
beriio a respeito da liulpeza das ruôlS, praias
e praças. Decr. COO Ir. 2;157, 16 Fevereiro
1859. 3.' Mtlndou-~e ter em vista as ordens
do ~o~el'D(l a r~speilo de nomcaçiio de
offi,-iaes dp linbll pflTH subdelt'~adlls. Av.
8 AlJril 1859 (JU7'll. 109). 2 Av. 11 Maio
18M.) (J01'1~. tá I). Declarou-se que o Av.
28 JlIllltl 18á~ s6 FC enLpnde ou ca o de
Sl'rem U~P(·ilClS os subdele~ados, clele~adus,

juizes mUllicip .. es, e l'espee\lvo supplclltp.s
no tprmo l'ill que se l1('har o chefe de policia.

v. 121, 19 Mêlio1859. Pur direltucoos
tiluido não se devem cu las aos suhdele
gados elc., pelos actos para al'I ecaclaç50 de
ber'lD ii. pOf{jl1e. Av. 128.25 Maiu 185,9.

obre aqn<lI'tel"lIJlento elD I'llrtaleza. de des
taCêlloPllto di· KlIlIrda nacioua s para auxi
li. r sllbdelrgCldu elll dili~pocias policiaes.
Av. 130, 27 Maio 1/'\59, § 1. Sllas altri
buiçõps a rt'~pt'jto de bens de dp!"untos e
au~el1lp . e vag"s. Decr. H..~. 24~;~, 15 Ju
nho 1859, art. 23, 26 a 31, 50. São COI1l
p~1 ole' para visar pass1tportes de eslrao
~eirus 4"e viajarem (jpolro do Illlperio.
D cr. 2á66, 21 Setembro 1859. Alterarão·se
O' Ii Ullt.. S dalÕ suh"ele~i1ciHS da I'r"guezia
d Santa Anoa na côrte. Decr. 25.44, 3
l\brçu 1860.

SUBDITOS porln~llPZf'S e bl'ilannicos de que
privil ..~ios aCI'ordnu-se li arem gozando.
TraI. 2", 19 Fevereiru 1810, art. 3, 7, 10,

12,25; 17 Ap;osto 1827, al't. 3 a 7: Argeli
nos. Trat. 13 Julho 1813, § 2, 9.11, 12. 14.
Fraocezes. Ajust. de'Julho 181ft em Porto
16 Selembro 1815 (Colt. Delg.). Trat. 6 Ju
nho 1826, art. 6,7,18. BrHsileiros e Por
guezes. TraI. 29 A~osto 1825, a!'l. 5. 6;
19 Maio 1836, art. Ú, 5. A ustriacos. Trat.
29 Novemuro 1827, art. 11. Prussianos.
Trat. 9 Abril 1828. art. 2, 3. Dioaonar
quezes. TraI. 26 Oulubro 1828, art. 8. 10.
Norte-Americanos. TraI. 12 Dezembro
1828. al't. 12 a 14. 25. Urll~uayoS. Trat.
1.3 O'Jtubro 1851, art. 1,2 etc. (Rel. Est,·.
1852, /J(fg. 1{)7). Da Coofederação Argeu~

tina. Trat. 29 AlJri11856, art. 6 a 8, anu.
Decr. 1781., 1á Julho 1856. Pal'a~uayos.

TraI. 8 Abril 1856, art. 3, 9 a 13, 15 a
17, ano. Decr. 1782, 1ft Julho 1856. Coov.
addiciuolIl 2ft Abrilt858. art. 17, 27, anu.
Decr. 2 t 55, 1 Maio 1858. Oltomanos.
Trat. 10 Abril 1858, art. 3 a 7, 10, ann.
Decr. 2226, 2 Oulubl'o 1858. Declarou-se
que a reducçiio de direitos concedida pelo
Decr. 11 Junho 1808 só aproveitava aos
subditos portuguezes e estranl';eiros nalu
rtlli~ados. Av. 11 Março 1817 (B. Carn.
add. 1). Subditos das províncias do Rio da
Prata permitlio-se que residissem na côrte
do Rio de Janeiro mediante vigilaocia e
oulrlls condições; e que outros que viessem
niio fossem admittidos a desemuarcar e sob
que pena. P"rt. 26 Jaoeiro 1826 (Coil.
Nab.). Boa te exige e é de praticá entre
nações amigas que mutuamente soccorrão
os respeclivus subditos em arrilJadas, que se
indemnisem as despezas com os soccorros
prestados, Av. 1°, 26 Setembrõ 1831 (Coil.
eit.). Brasileiros 00 estranf{ei 1'0 serão a como
prulegidos e auxiliados' pelos coosules do
Impprio. - Vicio Cidadãos. Rel!:. 1ú Abril
18311. ado 25 elc. (e mais art. 29, 58. 66 a
70, 77). - Vid. Estrangeiros, Cidadt:os.

SUBDIVISAo de terrenos de marinhas. - Vid.
Ord. 282, 7; Cire. 288, 8 Olltub,'o 1859.

SUBJEIÇÃO ao uso e pratica entre commercian·
las em mllteria de contractos quando se
presOlne. Cod. Com., art. 133. Subjeição
ás decisõe!' que se tomarem relativas á con
cordata obriga> a credores de dominio, pri-
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vilegiados e bypothecarios que tomarem
parte Das delib('rações relativas. Cud. cil.
arL. 853. Subjp-ição ás dividas contrahidas
anleriormenle ao fallimento aITeda os bens
que o fallido adquirir, não obtendo qui
tação. Cod. ciL, art. 8í2.

SUBLEVAÇÃO de Pernambuco. - Vid. Rehellião.
Decr. 2°,21. ALri11821, 7 Maio 181 í. Su
blev:!ção militar da Ilba das Cobras na côrte.
_ Vid. Av. 1°, 2°, 3°,7. üíl'. 7. Falia. Av.
1.°,2°,3°, ho, 6.° OIT.1", 2°,8,2°,9 Outu
bro 18;;1 (Coll. Nab.).

SUBORDIN Aç ÃO: insubordinação dos officiaes de
patente do exercito corno se mandou ata
lhar. - Vict Disciplina. Av. 3 Marçn 1812
etc. ProvidenCias a bem da subordinllção
das guarniçõe dos navios deguerra. - Vid.
A7'nwda, Av. 6 F ever.eiro 1833 etc. E dos
offici'aes da armada a bordo. Verbo cito Av.
1.2Julbo 1833. São puramente militares
oS cl'imes que oITendem a suborclin~çflO do
exercllo e armada. - Vid. Disciplina.
Provo :20 Outubru 18;~h. Devem os empre
gados da secretaria dos tribunaes do com
mercio aos s,.,cretarios. Decr. 738, 25 No
vembro 1850, al'L. hO: f"lta de subordina
çao cumo será punida, art. 48. Corno será
punid:! a falta dt>lla pelos offici:les da se·
cretaria da fazenda. - Vid. Slcretariade es
tado dos negocios da fazenda. Av. Rt>g. 25.&,
21 Dezembru 1850, art. 31. Subordinação
dos capellãesdoexercitoaos seus superiores.
Decr. H.t>g. 7ú7, 'l4 Dezetnbro 1850, arl. 12.
SuburdiLJação é ulJIa das qmllJdades que
conslitueUl merecime.nto militar para pre
ferir a . antigllid~de no provimento de me
lade du numero de vagas dos pustos de major,
tenen le-corunel e corunel. Oecr.Reg. 772,31
Março 18;)1, art. 13, n. 1. Nas escolas ele
mentares dos corpos do exercito se ensi
nará e cumo a ler e lranscrever os preceitos
exlrahidos do regulamento militar na parte
relativa á suburdmação e discip1Joa. Av.
Reg. 156, 17 Agosto 18~J4, art. 7; félhas de
subordinação dos alumnos como serão
punidas, art.1h. E como as das praças da
companlJia de aprenclizE's marinhelrf)s do
Parã. Decr. Reg. 151.7, !J Janeiro 1855,
art. 38: e da Bahia. Decr. 1543, 27 Ja-

neiro 1855. Subordinóção aos empregados
mais gracluados se dp.ve sempre guardar.
Ord. 31 Maio 1855 (Jorn. 1.85). Subordi
nação dos empregados da conladoria geral
da marinh~ ao contador. Decr. Reg. 1739,
26 Marco 1856, 3rt. 10: fall<ls de subordi
nação do' em pregados deHa como serão
punidas, ar!. 45. A rp.speito da insubordi
naçáo pratiCAda por a\uwno da escola mi
litar de applicaçáo apresent:lOdo-se direc
tamente a S. M. o Imperador a representar.
- Vid. Av. 8 Ahril 185ti (Jorn. 9~). Su
bordinução dos empre~ados da directoria
geral das rendas do lhe 0111'0 nacional ao
subdireclor.AI'. Reg. 151,22 Abril 1857,
at'l, 5. SlIbordlnaçflo dos (,fficiaes dn corpo
de saudeda armada. - Vid. Av. 19 Março
18!i8 tJm'n. SlIppl. 96). Av. Rp.g. 2;32, 27
Julho 1858, 3rt. 2,6, 50, 89, 97. SlIbOl'
dinacão de todus os iodividuos existentes na
colo~ia mililar do Ilapura ao sell director.
Decr. Rpg. 2200, 20 J unhu 18;')8, art. 8.
Sobre o fracciunamento da tropa de linha
existente em Pernambuco prejudicial á dis
ciplioa manduu-se e como occol'rer. Av.
21 Fevereiro 18;')9 (Jom. 6"). Subordina
ção dos emprt'gados do bospital maritimo
de Santa Isabel ao inspe(:tor de saude do
porto da côrte. DeCÍ'. 2h09. 27 Abril 1.859,
art. 55: 2416,30 Abril 18.19, art. 5. Aos
presidentes das províncias sào os comman
dantes de armas subordinados. excepto em
que ponto, e por que legislação. Av. 1.30,
27 Maio 1859 § 3. A bem da sub'lrdinação
excitou-se a Cín. 6 Agoslo 18hO para execu
ção do Av. 3 Março 1812. Av. 27 Agosto
1859 (JlJ7'n. 238). Subnrdinaçio das meias
de renuas de Ja/!,uarão e olltras ao inspf'clor
da alfandt-ga do Rio Grande. Decr. 2h86,
29 Selembro 1859, arL. 9: pi-lra cuja ex...cu
cão. laslr. em Av. 309, 19 Outubro i859.
Presidentes de provincia CUlllU dt>legados
lIo guverno lhe sào imtlwrliatamente ~ubor

dinados. OrLl. 315, 2h Outubro 1859.
Vid. Desobediencia, lnslLbol'dinoçüo.

I SUBORNO: toda a piralaria ou projp-cto della se
guido de oulro rilcln como 'educção, suoorno
ou qualquer combillação e trama a que
penal' suojeita o cursa riu brasileiro que as
commetter.- Vid. Corso. Alv. Reg. 30 De-
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zembro 1822, CAp. 5, arl. 6. Por suborno
~ã(J respon~i1l'eis os mini,:tros de eslado.
Consl. ati. 133, § 2, 1:$4; e como. L. 1.5
OUlubr'" 1827, ar!. 11 e § 2. POl' sa1.>or'oo
dá-~> cnnll'u os juize, de dir,iLo acç'o po
pular dentro de auoo e dia pelo proprio
queixo o ou qualquer do povo. Coo l. art.
1.'}í. Clld. Proc. 3rt. 7á, § 2. Deollncia de
subomo em eleição ou cooluio comu será
resolvida. - Viu. Eleição.Iosl. 2() Março
18:l!1, CHp. 2. § á. Decr. 157, á Maio 1842,
art. 2B. L. 387, 19 Agosto 1846, art. '111.
Suborno quem commetlel' como será pu
nido. Coei. Cl'im. <Il't. 133, 134. Os juites
de direito em correição procederáõ contr'a
os juizes l~Jnnicipa' , delt-lgurlos e subdele
~ados que ÜVCl'llffi absolvido ou conderu
nado por subllroo. L. 2ô1, 3 Dezembro
1841, art. 26. § 2. Re~. 120, 31 Janeiro
1.8/1-2, art. 206. Decr. Rp~. 8.3lJ, '2 Outubro
1851, arl. 31, § 5: 5.&, § 1. Deve-se pro
var e COlUO suborno allegado para anoulJa
((fio de eleição. - Vid. dv. 15 Dezembro
1848, § 5. (Dia1". 7977). Av. 19 NuveLObro
1053, ~ 6 (Dia?'. 9á, 185á). Terá baixa do
posto na guarda nacional o oOleial COI1
demnado civilmente em sentença passada
cm julgado por crime de suborno e Outl'OS.
L. 002. 19 Selembro 1850, ar'l, 66, § 1. E'
null., ., sentença com1l1ercial dada POI' su
boruo. Cod. Com. ad. 680, § 1 : 681.

SUBROG \ C O de bens in"lieoaveis exti nclo o
dcse~1bargo do paço pas ou aos i 11 izes de pr-i.
meil'a iII ·tancia e como. L. 22 SelplUbro
182S, al'l. 2, § 1.. Av. 2M>' 1.7 Novembro
1 53. Seus nOI'os dirc,itos. - Vid. .IV'ovos
rle. Decl'. 25, 'rab. 26 Janeiro 1 32, L. 2á3
30 O\'P III bro '181,1.. Ta b. § áá. O manda
tarie) nflo pó de suhrogar, saIo aulorisado.
C.od. c.om. art. 1á6. Subrogação do fiador
ljue pa[::a pelo dev dor. Cod. cit. art. 260.

i a cou a empcobad consi,:til' em titulos
de credito o credor que os tiver enlende-se
. ubro~ad pelo devedor e para que fim.
COll. cil., ado 277 (Dpc,'. n7, 25 Novembro
1. 50 ar!. 12). Pagador de leLra em que
ca O' fica sul rogado nos direi los e acções do
porlndor. Cou. eiL. ad. 397. Capitão de
navio quando pod I·á snbrogar ouLro para
tr.ln port da carga que tiver a hordo.

Cod. cil. art. 60á. Segurador que pagar
darono acontecido á cou a 'egura ficará su
brogaoo em t elo f)~ direi los e acções
do segurado contra lei ceiro. Cod. cil.
ar!. 728, ;Çl5. Snhrogaç' o do preço da venda
para pagamento de avaria grossa quando
ha ]ugar.- Vid. CoeL. cito ad. 7"5. Na
quebras as cou a serão eotre[ue ans cre
dores de domínio na mesma especie, ou
na em que exi.;lir tendo sido snbrogada.
Cod. cit. arl. 882 (Uecr 7:'7 cit. art. 625
626). E[ectuada a veoda judicial mercantil
~erá II preço depositado e fjC31'á subrogado
em lugar da cousa e como. Decl'. 737 cito
art. 359. O subl'ogado pócle prc. egnir em
execução sem habilitação junlando o tituLo
legal d:t snbrogação, provando a sua idenli
dade quando della se duvide. Decr. 737 cito
ado áOg. Nullidade dependente d rescisuo só
póde ser proposta por acção competeote pe
las partes conlractantes, successonis e sutJl'tl
gados. Decr. 737 cit. art. 685, § 5. As apoliees
da dil'ic!:t puhlica pertencentes a corpora
ções de mão morta são snbrogaveis confor,
me a Ord. L. 2, tit. 18, § á. L. 22 Setembro
1828, art. 2. Av. 2á8, 17 rJovembro 1853.
Av. 16 Janeir'o 185á (Dia?". 22). Av. 8 Abril
1857 (Jm'n. 105). Tran fereocia do direilo
e accão contra o deveclol' oão extio?;oe a
caus; por que passa o credito ao ~redor
subl'ogado COio todos os c1i.reitl!ls e acções
e privilegios <I elle aonexos. Ord. '120,
19 Junho 185lJ. Subrogação de acção
da companhia de cal'ri - de ferro na cidade
á Boa Vista na Tijuca. Der~r. ESl. 1777, 9
Julbo 1856, 3rt. á. § I. Subl'ogação de bens
de raiz etc. das ordens regnlares ao governo
e não aos juizes de 1" insl3ncia compele
licenciar. A.v. 8 Abril 1-857 (Rel. Jus! .1857,
pago 317 v.). Subl'ogaçào de liador de assig
nante de alfandega nos direitos, acções e
privilegills competenles á fazenda publica
quaodo se I'erifica. Decr. 2!J73, 24 Setem
bro 1859, ado 5.

SUBSf.RIPÇAO: voluntaria pdra despezas de
gncrnl. - Vid. Gllcrl'{l, Provo 2 J aoeiro
1.823; para acquisição de navios para a ar
mada. - Vid. A1'1nada. Decr. Pl. 2h Ja
neiro 1 23 etc. Producto da 3l'l'ecadação em
Mallo-G l'OSSO mandou-se applicar ás suas
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àcspezas. PrO'. 18 a]arçu 182ft (CoU. Nab.).
Sub;cripçiio da mélrinha e esl;ollla eql1e Ire
do Sr. D. P. 1. ~1l1 Goynz mandou-se co
brar pelos meios judiciaes. A". 5 Agosto
1851 (Dicll'. 8í68). - Vid. Dadz,'a, Donati
10S Snbscripçflo de n"me. - ido Assigna
taras, NOII es, Sobrenomes.

SUBSlDIOS: lillerario sobre carnes erdes.-
Vid. Canles. Suhsidio de aguardente da
lerra ;-·Vid. Agua1"{L~nte.Subsidio do asSll
cal'. - Vid. Assucl!1'. Subsidio milit,lr de
carnes \'erdes e secc"s.- ido Carnes. Sub
sidio de aS5ncar, la haco e militar perlen
cenle a carnes \erde em di"ersl s lugares de
Pernambuco em f:;lIa de arrem<ltanles man
dou se e comu admini ln 1'. Pro\'. 6 Setem
bro 1809 (Coll. Nab.). E lamhem o subsidio
lillerario em S. Panlo. Provo 6 Marco 18]1
(CoU. cit.). Pro\'. 22 Selembro 1812 (CoU.
cit.).11 nclimento do snhsidio liltcrnrio se
mandou e cumo 'llTecadar. OIT. 16 Janeiro
1812 (CoU. cit.). Sobre prisiio por exlravio
do subsidio lilterario.- Vid. Res. 7 .4.goslo
18~1 (Colt. cit.). Autorisou-sc a junta de
fazenda de S,lllta Calbarina parn arrf'ma
lar ou aoministlflr e applicar a renda do
subsidio liltt'rario. Pro\'. 9 Janeiro 1 22
(Colt. cit.). Sobre denuncia contra o anmi
nistraciol' (U subsidio mililar em Pernam
buco. Rr',. I', 28 elE'olllr;) 18:?:2 (CoU.
cit.). Res. 2", 30 ~osto 182A (CoU. cit.).
Corno se mandou <ll'recadar o subsidicl lil
terario da aguardente. - Vid. Aguardente.
lo-L, h Ft'vereir'o 1623, § 3, ele. Pari. 2",
16 Maio 1823. Suhsidio de senadort's tem

pçãll. Deer. 11 Fevereiro 1823 (Ind. Alb.
Subsidio). Snbsidio dos deputados á as em
bléa geral legislaliva. - Vid. Deputados.
Subsidio dos ~eoad(lres do Illlperio. - Vid.
Senado e ln tI'. ~6 Março 1 2h, cap. 9,
§ 4,. Mandou-se proceder <l re. peilo do sub
sidio lillel'<lrio oa côl'le como repre.entára
o &dminislradol'. POI·!. 1 ... eleUlbro 182h
(Coil. 11'ab.). Sobre procedimento íllegal
elllpregado pOI' juiz de fÓl'él contra exlravio
do subsidio litlerario em Campos. PorL 1',
2ft I uvembro j824 (Colt. cit.). Nep.ou-se
preslaçüo do suhsidio li Llertlfio ao seminario
de lló em S. P<lulo. PIlr!. 6 Dezembro 1 'lá
(Coil. cit.). Sobre indemni ação pedida por

arremé'lanle de subsidias nacionr.es no Ma
raoh~o. - Vid. Provo 7 Julb I 1826 (Coll.
cit.). Subsidio militar (la;: C3l"Oes em Per
namhnco dt'clarflU' se aholid" pelo Alv. 30
Maio 1820. Pro\'. 1f> Julho 1825 (CoU. cit.).
Sub,idio \'oluotario da::: be~las novas.
Vid. Anima s. Res. 2", 6 Dl,zembro 1825.
Ind ferio-se P"I' faha de' prol a arrematante
de. ubsidio pedindo indemni nção ou annul
laçiio de arrel1lnlação em all.enç50 a pre
juizos causlH]oS por gnerra civil. Res. 5",
5 Julbo 1827 (CoU. l'Vaú.). Providenciou
se como scrião pagos os professores de pri
me'ira letl'ns c gl'alOma!ica latina quando o
subsidio litl rario nflo IOl.-se hastanle. Decr.
26 ,ruluo 1827. Sllbsiclio nncional no Ma
l'aniJiio e Piauby rorão t>xtioetns. L. 15
No\'elJ'b,o 1831, arl. 51, § 3. Declarou·'e
qlleosubsicliol'olunlario das aguardentes es
ta\'a l"mhem abolioo pela L. ciL '1rt. 5t.
§ 13. - Vid. AUII~lnlelltes. Clrn. 30 Agosto
1 32. Dos ml'lTlbros das asscmbléns pro
\'inciaes. - Vid. Assembléas ditas. L. 16",
12 A~11SLo 183h, ai t 22 (' (·le. Declarou-se
que a Circo 21 F>::\'ereil'o 18~5'a respeito de
indt'mni.ação uos cofres gentes pelos sub
sidios dos membros das assembléa provin..
ciaes eôtava revogada. Ord. 113, 22 Abril
1852. Marcon-se o dos deputados á assem
])lea geral. Res. 672, 13 Sf'Lembro 1852.
Sub 'ídio no go"eroo da Republica Oriental
do CrUtrllny roi aulllfisado. L. 723, 30 Se
lembro 11'01'>3. SlIb.-idio dos \'illbos '"O) bene
ficio da Sanla Casa da Mi"ericordia do Rio
de Janeiro roi elevarlo e como. Res. t009.
25 Setembro 1858.

SUBSI TEl Clr\: - Vid. Aliml'11tos, Fm'inha,
Fome, Rações, Secca. Soccorros~ SllslelltQ.
Na pr(,vincia das A]agôa' mandou,se entre
gllr ao cbefe ele policia quall'ia para com
pra de farinha, para <er vendida á classe
meoo abastada dil capit,d e como. Av. 17
Dezembro 1857 (Jom. 359).

SUBSTABELECIMENTO: sell sei ln. - Vid. Seita.
Ord. 119,13 Setembro 1850; de poderes
pelus accioni~las Ja companhia A.çsocioção
SCl'gípensc dI' reboqoes por lapor. Decr. Est.
1510, 30 Dezembro 18M. Disp. Transit.
Subslabelecimenlo de procnração a que
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s~lari é ubjeilo. Decr. Reg. 1569, 3 Março
1855. arl. 87; qLlaes os substabelecimentos
aplld acla, art. 08, 146. Quem n~o p~de
fazer procuração de StlU punho nao pode
do IDe mo modo subslabelece-la. Ord. 74,
1.1 Abril 1859.

S ESTA elA: inquirição de lestemunhas é te~mo

IJU bsla ncial da formação da cu pa: e por I'SO

para indalJ'ação das c~us.a d~ ~allencia. de
que não porlew pre ClOdlr OS.lUlzes do com·
mereio na inslrucção lo proces o da que
hra.- Vid.Decl'. 1837. 8 ovembro 1856.
Substuncias veOf'nosas quando não lerão
d spacho. Decr. fieU'. 1914. 28 Março 1857,
:lrl. 2h, § O. Snbstancias ioflammaveis n?o
se depo 'ilarão a menos de 50 braças de dIs
tancia dos caTris da elilrada de ferro. Decr.
He~. 1930. 26 Abril 1857. art. 23.: subs
tancia subjeitas a explosão ou [,lcllmente
inOamIDaveis não se conduzem nos comboys
de viajantes, ar~. 79. Eslabelecerão-se penas
para os que em conlravençno ao regula
mento inll'oduzirem nas alfandegas generos
inflammavtli. Decr. 2361, 26 Fevereiro
1 5f1. SLlb.tancias que nevão serempregadas
na desiofecção dos navios. como, e porque
rrão propostas e approvadas. Decr. 2ú09,

27 Abl'il 1859, 3rt. 56.

S BST[TúICÃO: substituir: de recrutas. - Vid.
Rec1'(~t~ltnenlo. De juizes e autoridades e ou
tro empregarlos. - Vid. O 1'espcctivos I:m
pregos. No erviço da guarda nacional. -

ido GUll1'das nacionaes. Subsliluicão de
ministros e secretal·ios o'eslado 0'0 des
pacho. - Vid. RcgLLlamcnto do Despacho.
U cr. 2°, 23 Março 1822 elc. Os generaes
e chefes dos corpos podião permillir a subs
liluiçâo de um paisano por um soldado com
tanto que serviço não padecesse nas quali.
dades physicas e moraes do ubsliluto. Porto
28 Junho 1823; 26 Fevereil'o 2;; Selembro
182h (llepert. Cunh. l1at. Substituição). Os
substitnidus ficão servindo de fiadores dos
ubslitnlos. Decr. 29 Agusto 1 37 (Repl!1·t.

f/el'b. Gil. II). Sobre subslitutos de juiz
J'nlloicipal.- Vid. mais Av. 137, 15 Abril
1. 51. A respeilo de direito á. 5& parte dos
ordenados dos empregados que substituírem

SUBSTITUlÇitü

oulros. Av. 179, 6 Junho 1851. Havendo
duas varas crime. em uma comarca, a que
estiver vaga ser'á substituida, e Cr)mO, pelo
juiz municipal. Av. 10 Julho 1851. Sobre
vencimento de emprel?;ados que substitui
rem outl"OS em impedimento, l';ratiflcação de
sub ·tituto de procurador fi 'cal. porteiro e
correio. Ord. 151, 16 J unuo 1852. Subs
tiluição de empregados nas va~as do, 11111;ares
superiores. Ord. 1.63, 1.4 Julho 1853. Subs
tituição de cheCes de secção da contadoria
do thesouro. Ord. 227. 22 Outubro 1853.
Sub titnição de inspectol'es de thesourarias
pelos contadores ou cueCes de secção.
Ord. 228, 22 Oulubro 1853. Substituição
de nolas incumbe, e comn. aos Lhesoureiros
das tbesourarias e seus fieis. Ord. 284.
3t Dezembro 1.853, e ano. 23 Maio e 7
Junho 1845. Substituição dos generos da
companhia de seguro p,.evidcncia. Decr.
EsL 1415, 5 Agosto 185á, art. 13. Subs
tituição do cQntador geral de marinha. 
Viu. Decr. Reg. 1739, 26 Março 1856, art.
12. 1.3, § 5; dos cheCes de secção da conta
doria, art. 1á, 18; do porleiro. art. 21; do
carlorario art. 2h. Substituicão de direclores
da companhia do Anil par~ abaslecimento
da agua putavel na capital do Maranhão.
Decr. Est. 1755, 26 Abril 1856, al1L. iI};
do gerenle~ art. 20. Sub tituição dos em
pregados das intendencia' de marinha.
Decr. Reg. 1769, 16 Junho 1856, art. 14.
15, § 1: 17, 23, 26, 33, á3. Do gerente
administrador ela companhia dssociaçiío na
cional manttfaclltl'eira de moveis na cô rte.
Decr. Est. 1985. 7 Outubro 4.857. 3rt. :W.
21. Regularão-se os vencimentos dos em
pre~ados de fazenda nos casos de substi
tuição e exercicio interino. Decr. 1995, U
Outubro 1857. Substituição dos assistenles
do ujudnnle-gener;d como seria regulada.
Circ.4&7, 9 Dezembro 1857. Titulos de
substituição que seBo pagarião. - Vid. Sello.
Decr. 23 Lá, á Dezembl'o 1858. Substitui
ção dos empregados da companhia de es
trada de ferro de Tamandaré ao Una. Decr.
Est. 2321J.. 29 Del,embro 1858, art. 25, 37,
/tO, M. Dos empregados da administração
central da fazenda publica. Decr. 234.3.
29 Janeiro 1859, art. 8, 18, 41. Sobre
vencimentos dos empuegados de fazenda
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nos casos de substituição ou falta. Av. 29°,
3 Março 1859. Substituição do consultor,
secretario geral, chefes de secção da secre
taria do imperio. Decr. 2368 5 Março 1859,
art. 17 a 19. Substituição dos chefes do
tbesollro nacional. Av. 45, 18 Marco 1859.
Do inspector geral da limpeza n; côrte,
sells delegados o escrivão. Av. 1 Abril 1859
(Jom. Suppl. 96). Vencimeotos de empre
gados de thesouraria funccionando em arse
nal d marinha, nos casos de subslíloicão.
Ol'd. 73,11 Abril 1859. Determinou-.'e o
modo pGr qoe sel'ão admittidos os substitutos
a pedido das praç~s do exercito. Av. 108,
10 Maio 185\:). Decr. Reg. 2á78. 28 Setembro
1859. Sobre vencimento e legalirlade de exp,r
cicio de cscripturario de conla aria ele lbe
som'aria sCrI'indo na secretaria por substitui
ção. Ol'd. 16á, 7 J olho 1859. Sobre desconto
de notas do thesouro em substituição -depois
de expirar o prazo marcado. Ord. 180,
21 Julho 1859. Sobre accuIDulacão de ven
cimentos e gra tiGcação elc. no's casos de
substituição de empregados de fazenda.
Ord. 183, 25 Julho 1859. Officiaes que
sub tituião os ass-isten tes do ajudan te-ge
Deral que opção tinhão nos vencimentos.
Circo 222, 31 Agosto 1859. Substituição de
notas de 50:t/J etc. Ord. 286, 7 Outubro
1859. Substituição do lhesoureiro geral e
pagadores do thesouro. Av. 352, 10 No
vembro 1859. Substituição de notas de
500.]'1>. Circo 356, 1á. Novembro 1859. Am
pliou-se (lOS empregados do ministerio do
imperioo o Decr. 1995 de 1857 nos casos de
subslítuicão e exercicio inlerino com alte
racões. D·ecr. 2523,20 Janeiro 1860: e aos
da' guerra, Decr. 2527, 26 dito: e aos da
justiça, Decr. 2531, 18 Fevereiro 1860.
Providencias sobre snbstituicão de conlmis
sarios e escrivães de fazenda da armada.
Av. 9 Fevereiro 1860 (.fOl'lI. 51). Substi·
tuição do porleito uos audilorios que não
fôr vita licio. Decr. 2530, 1t> Fevereiro 1860.
Dos empregados dfl officioa de eslampllria
e impressão do thesouI'o nacional. Decr.
Reg. 2532, 25 Fevereiro 1860: art. 20, 28.
Dos emplegados do quartel-~eneral da ma
rinha. IDecr. Reg. 2536, 25 F6vereiro 1860,
art. 8, § h: 10, § 3: 11, §2: 1.2, §5: 1á,
S3: 15. Da ca&1I d-a meeda. Decr. Reg, 2537,

TV

2 Março 1860, arl. 9, 33, 1.: h5 etc.
Marcou- se prazo e processo da suhstilnição
das notas menores dp. 50:t/J na côrte e nas
proviucias. Decr. 2664, 10 Outuoro 1860.
A respeito de substituição de moedfl.-Vid.
Res. Cons. 30 Abril 1860 (Rel. Faz. 1.860,
pago 93).

SUBTERRAN EOS por baixo de estrada de ferro
em ousca de a~lJa, ou para exploração de
mina, ou abertnra de via de commuoicacão
ou para qualquer outro fim como se~ão
aherlos. Decl'. l\eg. 1930, 26 Abril 1857,
art. 126,127.

SUBTRACÇÃO: - Vid. Furto, Roubo. 1 ão e
considera nos termus do art. 66 do Re~.

26 Abril 18LJ4 () simples facto de re([uerer
se a qualquer repartição ou autoridade com
documentos não sellados. Ord. 28, 7 Marco
1850. De dinheiros ou fundos por depo it~
rios publicos, ou empregados em sua gua 1'

da, justifica, e como, extradição. Trat. com
Uruguay, 13 Outubro 1851., art. 1, § 2
(Rel. Estl'. 1852, pago 110, v.).

SUBVE çÃO: A spectaculos das companhias 1y
ricas c de baile no theatro fluminense.
.Res. 707, 3 Setembro 1853. Do governo á
associação central de colonisação no Rio de
Janeiro. Decr. Est. 158h, 2 Abril 1855,
art. 13, § 1; á companhia de navegação a
vapor no rio Jequitiohonha. Decl'. r.ond.
22h2, 1 Setembro 18:>8, 1113 a 1.6", 18", S 2;
a diversas ouLras associflçõf' e estabeleci
mentos. - Vid. As l'espectiva. denominações.

SUCCESSÃO activa e pas. iva de I'eli~ioso secu
brisado ou nfio.-Vid. Conventos. Res .• 26
Dezembro 1809 etc. Bens de defuntos. Res.
1a 23 Setembro 1826, etc. H eranca. Av.
1 Dezembro 1812. Sllccessão vitaiicia do
officio de sel/ador e meirinho do mar.
Vid. Alfandegas. Res. 28 Agosto 1812.
Successão em locações de terreno da fa
brica ela Lagôa de Freitas na côrle. - Vid.
Fabrica dita. Re .30 ,Tulho 1813. Esrolio
de bispo fa Ilecido entregue a seus succes
sore5.- Vid. Bispo. Provo 2", 6 Abl'iI1.81.õ.
Jl)eclaroll-se aunsiva nomeação de oUieial
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de um corp para commllndanle de outro
dp.v ndo os commllndos recabir por escala
d anli~uidi:1de. Porl. 2 Maio 182~, 15 Ju
lho 1829 (Rrpel't. Cunho Mat. SlIccessão).
Havendo ofllciaes [J~gre~lldos 00 graduados
.UI um posto. ubsliluem DO superior eífec
tiv no ca o de vncatura, ainda que existão
no corpo officiaes eITectivos mais antif;os
ao' poslos inferiores: os capitàE's graduados
majores servem em lugar desles, aindll que
nos corpos b"ja capitães mais nnligos ,
conforme. Res. 23 Maio 1791 em Av. 6
Agoslo dito. Porto 30Selembro 1823 (Repert.
e Verbo cito 1]). Sllccessão da cnrôa do 1m·
perio. - Vid. Corôa. Consto arl. 15, § 5,
('lc. Durant a minoridnde do Sllccessor da
corôa qunl será o seu tutor. Const. art.
130. Reconhecimenlo do Principe imperial
succelHiOl' do throno. - Vld. PrincljJl'. Res.
26 Agosto 1826. Successão do individuo
que fez viajl;em embarcado e de que não
houver nolicia, quando se abre.-Vid. Em
ba1·cações. Res. 15 Novembro 1827. Tent~r

directamenle e por factos nllerar a ordem
legitima da successão da coroa do Im
perio é crime e como punivel. Cod. Crim.
art. 87. Sello das successões ab intestato. 
Vid. Taxa. Oecr.19 Outubro 1833 pr. Suc
cessão I O'itima mandou-se seguir nos bens
de morO'ados e cl1pellas que deixassem de
er vinculados pela morte dos acluaes admi

nistradores legitimos. L. 56, 6 Outubro
1 35, art. 2. Direitos a uccessflo da coroa
do Imperio"perdidos e reconhf'cidos.- Vid.
Corôo. L. 90, 30 Ol)tobro 1835, elc. Or
dem de successi'to eslabelecida na Ord. L.h,
tit. 100 regula a trnnsmissão dos bens de
SI/a Alte7.a Imperial e quando e em que
ben . L. 166, 29 Selembro 181.0, art. 6. 8.
Successorrs legi limClmen le habililados quan
'do apparecerem receberáõ os bens arrecada
do- de defuntos e ausentes. - Vid. Bens
dito. Decr. Reg.160, 9 Maio 18á1, art. 2:
como sorão chamados, art. 15, 33. Suc
cessflo é as egu,'ada pelas leis do Imperio
aos slrlln~~iros n favor de seus legitimos
berdeil'os. Av. 29 Setembro 18á6 (Goz. Otr.
31, v. 1). ~uccessil no lerrenos Ilrrenda
do da fabrica da polvora da l~strella.-Vid.

FI/brica dita. Av. Reg. 166, 29 Novembro
18/,7, arl.16. Inst. 2G9, 6 Dezembro 1852,

~ CCES ÃO

nrt. 15. Declarou-se que o art. 35 Reg. 9
Maio 18.&2 nào comprebende mais que as
habilitllções dns berdeil'os e successores
dos mesmo's finados. - Vid. Ord. 30, 24.
Fevereiro 18ft8. A favor dos interessados
em queslão de successão póde ser Of'de
nada exhibição judicial de livros commer
ciaes. Cod. Com., arl.. 18. Livros commer
ciaes e quae5 fnem pro~a contra as pessoas
que delle forem proprietarios orii!'inalmente
ou por sllccessão. Cod. cil. art. 23, § 1. Suc
cessores do mand"lario fallecido que com
municacão deverão fazer ao commitlente.
Cod. cit'. arl. 161. Localario quando é obri·
gado a pllgar aos successores do empreiteiro
fallecido o valor da obra feita e materiae~ ap
parelbados. Cod. ciL. art. 24.0. Mestres,
administradores ou directores, morrendo O
preponenle, devem continuar a gerencia alé
que os herdei ros ou successores da quelle
providenciem. Cod. cil. art. 2/'2. Acções de
terceiro cunlra socios não liquidanles, suas
viuvas, herdeiros ou successores quando
prescrevem. Cod. cito art. 44ft. Corre
prescripção a favor do que por algum ti
lulo legal succeder na cousa depositada ou
dada em penhor e COIOO. Cod. cit, art. ftõO.
Os direitos e re~ponsabilidades civis dos
credores fallidos passão para seus herdeiros
e successores até onde chegarem os bens
daql1elles e não mais. Cod. cito art. 910.
Quando é noloria ou concludentemente
demonslrado o direito de snccessflo paga-se
por Ol'dpm expressa e immediata do jl;o
verno aos herdeiros o que a fazenda lhes
dever. - Vid. Av. 101, 22 A~oslo 1850. A
parte não commerciante é subjeita á juris
diçãu commereial sendo successor de pa
peis e litulos ele credito commerciaes. Decr.
7ft7, 25 Novembro 1850, <Ir1.12. Accão de
deposilo uão é con'pelenle conlra o; SllC

cessnros do deposital·io. Decr. 737 cil. l1rt.
268. Cllmo procedera.o deposilario quando
o deposito lhe fôr pedido por successor não
habililado e legitimo do depositanle. DE'cr.
737 cil. arl. 279. Herdeiros e successores
dos que assignarão compromisso COOlmer
cial que obrigações adquirem. Decr. 737
cil. arl. ft67. De quando se contão os Ires
dias para averbação do tilulo de acqllisição
ue dominio de predios por sllccessão etc.,



SUCCESSO'

( 751. )

SI;MMARIOS

c6n('01'lne o ad. 16 Reg. 16 Abril 1842.
Ord. 13!l, 12 Abril 1851. a côrte e per
mittida coocesssão de tel'renos dentro dos
cem iterios ;!eraes ás pe5soas que quizerem
fundar sepultu ra sua e de eus successores.
Decr. Re!1. 796,1lt Junho 1851, art. 5.
Terrenos neBes poderào e quando er adju
dicados a quem por direito pedenção, segun
a ordem de successão esta helecida no art.
8,9, por Decr. Reg. 1557,17 Feve
reiro i855, art. 106. Exame dos addidos
de legação comprehenderá a parte do
direito civil relativa ás pess\.as e principios
fundamt>otaes em materias de successão.
Ill~t. 20 Março 1852. art. 2, § 5, ano. DecI·.
9[10, 20 Março 1852. Sobre sllccessào dos
filhos de pl'Ímeiro mall'imonio nos bens de
sua mãi, ou nos de sen irmão prederunto
no C,ISO da Ord. L. lt, tiL 91. § 2. - Vit!o
Av. 13 Janeiro 185.& (Dia1'. 22). Sur.cessão
hereclilaria nas acções da compúnhia Em
preza municipal na côrte que eITeitos produz.
- Vid. Decl'. Est. 1577. J O Março 1855,
art. 7, :!3. E nas da companhia de llavega
çilo a vapur do Alto Paraguay. Decr. Est.
2216, 7 Agoslo 1858, art. 7. I~rejas, reli
giões, fabricas e mais corporações de mão
morta havendo bem por doação etc. ou
sllccessão, só os pel'dem passando o anno
e dia sem aliena-los. - Vid. Av. 94. 15
Marco 1858. Descendentes e ascendentes
legitimos e il1egitimos quando immediata
menle chamados a successão pela lei são
isentos de luxa. Av. 110, 3i Marco 1858.
Nas accões de bancos e semelhanle;. - Vid.
As l'e;pectivas denominações. - As viuvas
divorciadas de ofliciaes de marinha não lbe
succedem e para que fim. AI'. 80, 14 Abril
1859. Successão nos bens de uefunlos e an
sentes e vagos. - Vid. Bens ditos, c Decl'.
2lt33, 15 junho 1859, al'L. 5 J. Successão
dos filhos simplesmente naturaes, - Vid.
Filhos e mais. Ord. 125, 2lt Maio 1859.
Sobre cumprimento de uma depl'ecada
habililação de herdeiro e entre~a de hel'an
ça jacente. Ord. 132, 28 Maio 1859.

SUCCESSOn: - Vid. Successão.

SUCCESSOS: occorrendo successo imprevisto po
derá o commissario mercantil exequir o' .

mandato 15em ordem e instrnccõe- do com
miUenle etc. Cad. Com. art. 1.68. Succes
sos de mar ou de naver>acão interior seO'ura

l" • C"

a cOlllpan !tia de segtt1'oS mal,itimos e Ltwresll'es.
Est. 12 Março 1855, art. 3, ann. Decr.1724
16 Fevereiro 1856. r~ualmentea cornpanhi,l
Esperança. Est. 14 Dezembro 1857, ad. 2,
S 1., ann. Decr. 2273, 9 Oulubro 1858. '
Vid. Aball'oaçüo, Accidentes, A7'ribada, Ava
1'ias, Encalhe, Fogos. FOl'ça maior, Guerl'lJ.,
lncendios, I nnuvegabil'idade, 1l11wndaçâo,
Nauft'agio, Pel'das, Prejuizos, Riscos, Si·
nisl7'os, V m'ação.

SUETO: - Vid. Diasfii1'iados. Nas aulas diversas.
- Vid. As l'espectivas denominações.

SUFFRAGIOS: - Vià. Defantos. Acc. 20 Ja
neiro 1808.

S IClDIO: quem ajudar com conhecimento de
causa como sel'á punido. Cad. Crim. art.
196. Morte resultante de suicidio não se
gura a companhia Pl'evidencia, da côrte.
Decr. Est. 1lt15, 5 Agosto 185lt, art. 4;
nem a Tmnquillidade. Decr. E 'L, 1669,7
Novembro 1855, art. 4. Decr. Alt. 2101,
6 Fevereiro 1858, art. 33, § lt; nem a Jla
lua de seguros de vida de eSC1'<LVOS. Decl'.
Est. 2078, 16 Janeiro 1858, art. 22. Não é
pa~avel, e caduca, a pensão do monte-pio
do Instiluto Episcopal Reli~ioso ua córle se
o inSlituidor suicidar-se ou morrer de morte
procedida delle. Decr. E'L 2339, 1h Ja
neiro 1859, al't. 3, § 3.

SUISSOS colonos: - Vid. Colo7los.

SULPHATO de quinina: taxa que compete aos
seus vidros. Av. 363, 13 Outubro 1857. _
Vid. Fab7·ica. Res. .400, 5 Setembro 18h6,
art. 1, § 6.

S MMARIOS: - Vid. Aulos, Processos. Summa
riamente inquiria li juiz de direito leste
mu~has a respeito dos que pela imprensa
excllassem os povos directamente á rebellião.
- Vid. Rl!bellião. Proj. 2 Outubro 1823.
art. 25, 32, etc. Informação exigia-se so-
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hre ha\" r ri ouvidor do crime jllJ~ado im
procedC'nle um summario e não proceder
a novo processo, st>p;undo a praxe CODS
lanl!' ·01 taes casos. Parlo 2', 22 Setembro
1825 (CoU. N ab.) a lisla dos cidadãos
activos para eleitol'es não serão compre
bt::l1dido~ lIS pr'onunciados em summario.
Decr. 157, á Maio 1852. art. 3. L. 387,
19 A~osto 18.46, alto 53, § 3. (-Vid. Pt'o
nuncia. Consto nrt. 9.4 etc.). Summaria
mente devl'm .er proce.sadas todas as cau
sa comuJercilles em lodos ps juizos e ins
tancias de pJano e pela verdade ,;abida e
como. Cod. Com. Lil. uno arl. 22. Sum
marios dos livros das quebras lJue deverá
haver nas 'ecrelarias das juntas de commer
cio. - Vid. Quebnls. Decr. 738. 25 Novem
hr I 1850, art. 8:3, § 4. Tebtemunhas nos
sumfi13rins da formação da culpa de res
ponsabilidade onde serão inquiridas. Av.
21 Janeiro 1853. Summario de culpa como
sep;lJndo as leis devl'rá ser organ,isado.
Vid. Av.116. 30 Abril 1855. Contra réo
não pronunciado em quanto nào prescrever
o delicLo sustenLa se no'W snmmario com
uma nova prova; em Um Ulesmo summario
havendo diversos réos, dos quaes s6 algulls
inlerpnzerão r 'C\lrsn, este só a elles apro
veita e quanelo.-Vid. Ac. 396. 27 Dezem
bro 1~põ. Summarios em processos crimes
da alçada em que tempo se concluirão.
Av. 355, 14 Novembro 1859.

SUPERINTENDEl CIAS: dos novos direitos. 
Vid. Noras etc. Da decima urbana. - Vid.
DI!cimn. Alv. 27 Junho 1808. Res. 2", 9
l1"rçll 1ts1 Aetc. Decr. 15 Setembro 1818.
Porl. 2á J"neirll 1823. Re . 5a , 29 ovem
bro 1827 Lc. Hes. 11 Junho 1828. Gerd
do,; cOlltrauandos.-Vid. Junta do commel'
cio. Alv. 14 Agosto 1809.._. Vid. Contm
bandos e Res. 28

, 25 J uobo 1825 etc. Ba
cb"r I que creára a superin\endencia da
decima na côrte foi pur isso promovido a
de ('mhar~adllr com po se e \lencimeolo de
antiguidade, e exercicio no mesmo Ju~"r. 
Vid.Relução. Decr.1°, () Fevereiro 1.810. Das
lerras e "Kuas mineraes ero Cuyabá conti
nuou a tl'r por escrivão o do juiz de 01'

phãos. AI., 27 Julho 1818 (C()U.iV"b.). Ao

uperintelH]entt> e adminisLrador geral das
imperiaes fazendas equiotas e mandou pa
gar despezas feitas com ouras nas mesmas.
- Vid. Quintas. Oecr. 26 Setembro 1825.
Resalvas aos marinueiros do escaleI' da
supel'intendenci<l dos conlt'abandos. - Vid.
Av. 26 Março 1830 (Coll. Nab.). Su.perin
tendente da cOlD()anhia de estrada de ft'rro
em Pernambuco da cidade do Recife aLé o
rio de S. Fnncisco. - Vid. Decr. Est.
12.&6.13 Outubro 1853, art. 3, 15,25, 26,
33,3á.

SUPERIOR •. sl~perioridade: haver no delinquente
supenorldade em sexo, força ou armas 6

corno é circumstancia a~gravante. Cod.
Crim. art. 19, § 6; igualmente haver 00

offendidll a qualidade de superior do delin
quente. Coei. e art. cil. § 7. Superior que
tolerar, dissimular ou encobrir crimes e de
feilos officiaes de seus subordinados' cc m
mette prevaricação e como será punido.
Cod. cil. art. 129, § 4. E corno o que ex
ceder a prudente faculdade de reprehen.
der, corri~ir 011 casligar seus subalternos
ou dependentes. Cod. cito art. UI,. E o que
se constituir devedor de official ou empre
gado seu subnlLerno, ou o der por fiador,
ou com elle contrahir qualquer ouLra obri·
gação pecuniaria. Cod. cil. art. 1.á9.
S.up~rior hierarchico é o presidente de pro
VlOCla dos empregados publicas della. 
Vid. Off. 2á Outubro 183á. Superior ec
c1esiastico: em que caso a ·elle l'ie deve
recorr~r antes da corôa. Decr. 1911, 28
Março 1"857, art. 7. Digna de censura, além
das pena:; da lei, se torna a praça do exercito
que recorrer á iloprensa para provocal' cou
flicLos e desrespeitar seus superiores. Av.
273, á Outuhro 1859.

SUPPLEMENTO de idade.-Vid. Jdade. fie assig-
. natura de suns cartas que emolumentos

percebllrão os juizes de orplilãos. [)ecr.
Reg. 1569, 3 Março 1855, al't, i30; 6 os
escrivães, art. 132.

SUPPLENTES: - Vid. Os rupectives -emprtgos ,
cargDs.
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SUPPOSIÇÃO de nomes e partos. - Vid. E~tas
'palal'l·as. De n ornes de pessoas ou lU~;lres

em letras de cambio dando-se, ~Ó valeráõ
ellas como simples credilos.- Vicio Letras.
Cod. Com. art. 35h, S6.

SUPPRESSÃO de perindicos denuncia e dos pro
nunciados.-Vid. Imprensa. Proj. 2 Outn
bro 1823, art. 25,31, 32. L. 20 Setembro
1830,al't. 23, 2/"35, 36. Cod. Proc. art.
252, 271, 27á. Su ppres. ão e annulIação dos
lDOrl!aC!os e capellas sustentada depois da
L. 18;{5, incunlbe aos juizes de direilo em
correição. Decr. Reg. 83li, 2 Oulubro 1851,
art. lilJ, § 5. Suppressão, creação, annexa·
ção, e desaonexação, de officios de jusliça.
Res. Coos. em Circo 20 39,laneiro 185'6. Sup
pr!'ssi'lo, creação e oom!':lçào de empregos
municipaes. Av. 289,28 AgO'lO 1857. Sup
pres~ãoe creaçào de empregos etc. a qlle sec
ção perlpnce da secreLaria de eslran~eiros.

Decr. 2358, H) Fevereiro 1859, art. 9, § 1.

SUPPRIMENTO de cODsentirn'Pnto para casa
mento. - Vici. Casoml'nto. Seus novos e
velhos direi los. - Vid. Novos elc. Decr.
Tah. 25 .Janeiro 1832. L. 60, 20 Outubro
1838. Tab. §12. L. 243, 30 NlIl'pmbrf. 1841.
Tah. § á1. Urd.t05, li Abril 18;;5. A pro
vincias para snas nf'Spezas.- Vid. Desp'zas.
L. 2.& Ouluhro 1832, art. 8~, elc. Circo
1.5 Janeiro 18',2 0"0.97. 12 Agosto 18li2
ele. L. :317,21 Uull,hro 18lt3. art. 7, etc.
Av. 21 Dezembro '18~li. L. Mh, 28 Oulubro
1848, art. 53. Âcções por alilllenlos suppri.
dos a marinheiros m.'rCHDlt's quando pres
crev!'lll. Con. Com. art. M9, § 6. Suppri
DH'nlo de nlJllid~dps f'TlI pr"CPSM)S c..mllll'r
ciaes. - Vid. NulUdodt:s. Dl'cr. 737, 2;,
Novembro 1850, ad. 67ft a 677. St'liu rios
alvarás de snpprillll'lIlo fie comenso de mu
lherf's casadas. Grel. 200. 19 Julho 1851.
Sularios jueli('ines dlls lIharás fie S\lppli
menlo de Ji('ell'ra para casamento IIU de
aulorisação para pIle. ner.r. Re~. 1569, 3
Março 1855, &11. 30, 132. ~upprin'enlo a

J>aTliclllares, de qUites'luer arlllB'zen's da
marinA3 corno se lill·li. Av. 23 JUllho 1855
{Jorn. SuppL. 23f). Não siio perlllillidtls os
5nppriull~lIl(l1l do c(.frl' fZl'rlll ao pr·oviuciaJ.
01 d. 206, 16 JuDlj(~ Ib67. Supp"imen Los

á companhia de es·trada União e Industria.
Decr. Cond. 2505, 16 Novembro 18;;9,1",
2", elc. Suppri01enlo do cofre geral das
alfandegas para o das impllf;n3ções como
será feito. Circo 400, '15 i)ezelllbro 1859.

SUPREMO TRJBUN L DE JUSrrçA: foi creado
na capital do Imperio e COnlll e com que
attribuições. - Const., ar!. 163. 16lJ; exe
cutad'os pela L. 18 Selembro 1828. Allri
huio-se-lhe conhecer dos recursos e mais
objectos pertencenles ao oaicio de chancel
ler-mór em que inlervinha o Jesembargo do
paço, exc.epto as glosas ás cartas, provi
sões e senlf'nças que forão abolidas. L. 22
Setembro 1H28. arl. 2, § 9; nelle mandou-se
e como aposentar os mernbrlls da mesa da
consciencia e desemb'lrgo do paço que não
fos,em empref?;ados, :lI'L 3; para sua secre
taria pa'~aTão os livros. autos e papeis dos
ditos lribunaes exlioclos. arl. 6. Marcou-se o
dia de sua abert'lra e os das s ssõ!'s e por
quanlns Loras. Decr. 2 Jaof'iro 1829 (Cal!.
Nab.). - Vid. Decr. 161\f:oslo1tl31., illfi·a.
Cornmunicnu-se a pt1sse e juramenlo de seu
presiuPl'l a fim de receoe-Io dos demais
mel1l0rllS do tribunal. Decr. 8 Jaoeiro 1829
'(ColZ. cit.). Ref:llloll-~e sen expediente. 2
Res. 3·1 Agosto 1819. Sobre revistas exc1u
sivaml'ote. - Vid. Rer·istas. Deu-se solução
a respeilo da execução dos arls. 16. lJ, § 9.
L. 18 Setemllro, Av. 24 Setnlllbro 1829
(Colt Nub.). Porleiro no Lribullal mandou
se que taulbE'm o rosse da secretaria do
mesmo tribunal. Av. 14 Novemhro 1829
(Coll. cit.) reV(l~. Av. 1°,16 Mtlrço 1830
(CoU. cit.). Sobre obras na casa de suas
St'ssóes Av. 2°, h.1 flnl'iro 1830 (Cott. cit.).
Na casa fie 1>ua ~el:relaria SI" olandou p;uardar
DJoveis da 00 extincln desembargo. Av. 2°,
ti Março 1830 rColl. cit.). Guarda de papeis
e quat's do me"OlO triutloal se mannou ar
C'LJiVH r na liecret;,ria do SlJ premo tribunal.
Av. 3", dittl (CoU. cit.). Reru~ilrãn-seao su
pro'1II0 Lribun .. 1 papeis que á elle dirigira o
soprt'IDo consdho dI' Florellça e porque.
A... 1.°,14 l>ez-'oJbro 18;~O (CoU. cit.). Fize
rão-se dec1araç'ôes á L. 18 Setembro 1828.
Re~. 20 Dezembro 1830. Reoleltl'rão-se
lhe papeis para processar ollvidor da
comarca dê Sabará. Port. e Rei. 5 Janeiro
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183~l (Coll. Nab.). Commelteu-se ao seu
presidente a inspecção do resto da obra de
sua casa de sessões. Av. 1°, 31. Janeir01831
(CoU. cit.). Av. 17,19 Fevereiro dito (CoU.
ciL). Av. 2°, 10 M.aio 1831 (CoU. cit.).
Duvidou- e processar desernhetrgador sus
penso quando ouvidor de comarca e juiz. do
crime; pelo que resolveu-se fazer presente
a duvida á aS'emblea geral legislativa. Porto
28 Fevereiro 1831 (Coil. cit.). Exigia-se
de um de seus membros declaração dos prin
cipios em que fundava o seu direito de
naluralisaçãu segundo o qual se achava em
pl'e~ado no tribunal. Av. 3°, 25 Maio
1831 (Cal!. cil.) Declal'ou-se pertencer
ao seu secretario escrever todo o expe
diente, podendo tt'r os escreventes neces
sal'ios pa!!:os á sua custa, não bastando °
quI. a lei creou com ° nome de offi
cial de secrelaria. Porto 27 Junho 1.831
(Cott. cit.). Recommeodoll-se-lhe que de
slla parle désse o primeiro exemplo de
respeito ás leis accelerando os processos
e responsabilisando seus subalternos ne
gligentes ou prevaricadores. Circo 9 Julho
1831. Mandou-se tomar contas an seu por
teiro e recolher ao deposito publico quantias
que para revistas no desembargo do paço de
Llue l'ôl'a porteiro recebêra. Av. 3°, .4°, 1.
AgO~1 () 1831 (CoU. cit.), Declarou-se por
que rórma ser ião cobradas suas custas. Av.
1°, 5 Agosto 1831 (CoU. cit.). Mandou-se
cedesse a sala de uas sessões para as do se
n,\Jo, funccionando na dils da relação. Av.
12 Ago to 1831 (CoU. cit.). Alterarão-se os
di::!s de Sllas sessões. Decr, 16 Agosto 1831
(Cou. cil.).-Vid. Decr. 1468. 2 Nuvembro
18'It in/i-a. Quando pronunciaI' milital'es
como devenl proceder para cumprir-se o
ad. 2li da L. 18 Setembro para prisão. Av.
3°,2li Outnbro 1831 (CDU. cit.). Av. 5 No
vembro i 31. Mandou-se que o tr'ihunal
iuformasse sobre a idoneidade de preten
dentes ao lu~ar de 'ecretario va~o, Av. 1°,
26 Oulubro 1831. (CoU. Nab.). Informaçãu
exigio-se sobre justiça (lU não de denegação
de UUla re\'ista em virtude de representação
~o int I'essado. - Vid. Av. 7 Novembro
1831. Remetlerão-se informações para
processo do ex-presidente do Para. Ay. 1°,
'10 Novembro 1831 (CoU. Nab.). A.v. ,1°, 1

Dezembro 1831 (CoU. cit.) , Ficou-lhe per
tencendo o julgamento da antiguida,de dos
m:lgistrados. Res. 16 Novembro 1831. 
Vid, Reg. 62lt, 29 Julho 1849, infm. Ju
risdicção criminal do supremo tribunal foi
conservada. Cod. Proc. art. 8, A elle são
todas as autoridades judiciarias obrigadas a
dai' parte detodas as duvidas e omissões que
encontrarem no presente. - Cad. cit..
art 53.-Vid. Av. 7 Junho 1837, infra. Re
ceLe queixas e denuncias. Cod. cit. art.77.
§ 2. Forma culpa de responsabilidad.e aos
seus membros e das relações, empregados
diplomaticos e presidentes de provincia.
Cod. cit. art. 155, § 1 ; e como procederá,
art. 157, 158; continuào em vigor os pro
cessos marcados na L. 18 Setembro. Cod.
cit. art. 32li. Processos de responsabilidade
e appellações nas relaçães regular-5e-hão
pelas dnas especies de processo do su
premo tribunal. Disp. Prov, art. 18. Fi
carão pertencendo á l'eceita geral os emo..
lumentos que se cobrão no tribunal. L. 58,
8 Outubro 1833. art. 31, § 12.1. .40, 3 Ou
tubro 183.4, art. 36. Deve mandar proceder
e como contra os que derem causa a injus
tiça notaria e nullidade manifesta que au·
torisa revista. Av. 11, 24 Outnbl'o 1833.
Sello das cartas de seus membros. - Vid.
Sello. Inst. 14 Novembro 1833, art. 11, elc.
Seu secretario quando impedido como será
substituido. Av. 5 Fevereir'o 1.83.!i. Decr.
817, 30 Agosto 1851., art. 1. SolUÇão deu·se
sobre a maneira pOI' que nelle se deverião
finer exigencias pua quaesquer diligencias.
Av.i5 Março1g3lt. Ernolumentosseus passa
rão a ser arrecadados pela recebedoria do fill

nicipio. Reg. 6 Dezembro '183h, art. 1, §13.
Para levar-se porte dos autos expedidos
pelo tribunal. Av. 15 Dezembro 183ú.. Emo·
lumentos do seu secretario e official-maior
fixarão-se, Res. 97, 30 Outubro 1835, Re
metteu-se ·lhe exemplar de leis provin
ciaes. Circo 20 Junho 1.836. Enviará ao go
verno relação das causas revistas e dos
pontos de legislação r.eformaveis. Av. 7, 17
Junho 1837. Seus memb.ros devem com
pareceI' no tribunal, de beca e não de casaca.
Av. 5 Setembro 1837, Revista, não obstante
o!apso de tempo, concedeu·se das sentenças
das ~elações do Maranhão e quaes proferidas
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SURRÕES

ao lempo da declaração da ind"pendencia
e como. L. 67, 28 Setembro 1837. ovos
direito~ da!\ carias de seus membro>.-Vid.
Novos plc. L. 60, 20 Oulubro 1838. Tab.
S16. L. 2á3, 30 Novembro 1841. Tab.
S 2. Os rec ursos para elJe in lerpostos nas
causas que inleressr·m a fM.enda publica
como se processão. 2 Circo 22 Agosto 18á3
(Jorll. 2á1). É unico compl"tenle para con
ceder habeus-corpusaoillegalm ..nte preso pur
pre!'idenle de provincia. Av. 2·, 12 Janeiro
18.&lL Mandou-~e communicar-Jhe a expi
rarão dos 15 .. noos da conlencão com In
gJ;tPrra sobre commercio dé es~ravos e por
jsso a cessacão do direito de ,isila e busca
e mais conse·qnencias. Circo 15 Março 18.&5
(Jorn. 76). Estabeleceu·se como verificará
a antiguidade dos magistrados. Reg. 626,
29 Julho 18á9.- Vid. Dec7'. 149ô, 20 De
zemll1'o 185á, infi·a. Apresentara e como
relação de juizes de direito para nomeação
de desembargador. Res. 557,26 Junho 1850,
art. 3. Rf'guJou-se como devão ser proces
sados os delictos e erros de dEcio cujo co
nhecimento lhe pertença. Decr. 719, 20
Outubro 1850. Advogados quando compa
recerem nas audiencias do EUpn mo tribunal
para causa commercial como se conserva
ráõ. Decr. 737,25 NoveOlbr01850, art.711,
As sentellças nas causas commerciaes etc.
no supremo tribunal de justiça serão
sempre proferidas conforme o ar!. 232.
Decr. 737 cit., art. 737. Pl'ocessará e jul
gará os bispos e arcebispos nas causas que
não forem puramente espiriluões. L. 609,
18 Agosto 1ti51. AUf!;men1arão-se os ven
cimentos dos ,eus ministros. L. 6á7, 7
Áf!;osto '1652, art. 3. Declaron-se deverem
pagar 30 0/. ue novos direitos do aUll.mento.
- Vid. lVot'os etc. Av. 8 Janeiro 1853. Ord.
99, 15 Abril 1853. Snas fel ias determi
narão-se. Decr. 1285, 30 Novembro 1853,
ad. 2; durante ellas em que lugar devem
residir seus ministros, art. .&; obl'igações de
seu secretario durante férias, al'l. 5; não
gozão de fél'ias sem licença do seu presi
denle etc. os t<lbelliães, escriviies, conla
dores e distribuidores; distribuirá o ser
viço dos (\ffici~es de justiça e empre
gados do tribunal, arl. 6. Marcarão-se os
dias de suas sessões. Decr. 1!J68> 2 No-

vembro 1856. Estabeleceu-se o modo por
que deve proceder á re"i. ão da relação
nominal dos magistrados. Decr. 1á96, 20
Dezem bro 185.&. Concedeu-se grn tificação
de um conto de réis ao seu secretario. L.
939,26 Se lembro 1857, ar\. 19. Mandou-se
na execução de sentenças que absolverão
aJmoxarife do arsenal de gl1t'rra da Bahia
fazer a possivel opposição a IJm de em tem
po opporluno ser levada a questão ao su
premo Iribunal visto "erero aquelJas oppos
tas adoutrina da responsabilidade contida
no art. 12 Reg. 21 Fevereiro 18;~2. Av. 21
Maio 1858 (Jorn. 151). Pensão á viuva de
um minislro. Res. 987, 22 Setembro 1858,
1001, 22 Setembro 1858 ( - Vid. Pensão,
Re7l1unemçâo, Se?·viços).

SURDOS não devem os navios de transporte de
emigranles trazer para o Imperio. I!)ecr.
Reg. 2168,1 Maio 1858, art. 6.

SURGlDOUROS: accordou-se com a Grãa-Bre
lanha nelJes não receher quaesquer piratas
ou ladrões do mar. TraI. 2°, 19 Fevereiro
1810, arl. 30,17 Agoslo 1827, art.17; item
com a França, ti Junho 1826, art. 22. En
trada de embarcações em quaesquer surgi,.
dom'os acc(lrdou-se com a Franca. Trat. t5
Junho 1826, art. 11; Inf!;laterra: 17 Agosto
1827, arl. 10; P~rtugal.TraI. 19 Maio 1836,
art. 8. Capitão de navio é obrigado a per
manecer a bordo de~de o momento em que a
viagem começa, alé chegada delle a surgi
douro seguro. Cod. Com. arl.507.

SURPREZA no comroellimento do crime é circums
tancia a~gravanle. Coei. Crim. art. 16, § 15.
Declarou-se nulla eleição de vereadores e
juizes de paz peja surpreza usada pelo pre
sidente da mesa parochial para arredar
da urna partido adverso. Av. 26 Julho 1850.

SURRADORES e malhadores: a tal serviço no ar
senal de ~uerra dll côrle mandou-se appli
cal' os Africanos ao serviço da nação. Av.
2.& No\'€mbro 18.&9 (Dia?'. 8280).

SURROES e couros para envollnrio da herva
mate não podem considerar-se materias
primas para isençqo de àireitos. Ord. 170,
10 Maio 185.6.
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SPEICÃO.
S SPEIÇAO de 'cLallceller da casa da supplicação

ber'vindo de regedor: e do corregedor do
crime da côrle e ca a para deHe conhecer.
- Vid. Casa dita. Provo 1.a , 10 ovemLro
182õ. PÓ de pôr·se aos vogae dos conse
lhos ne guerra pejo mesmo modo que se
pralica com os juizes do fôro civil, ~ p~o

v:lda a suspeição I>eranle o conselho a au
toridade que nomeou o suspeito substitLle
oulro ameial em seu lu~ar. PorL. á Feve
reir 1825 (Repel'L, Cunho Mat. Suspeição).
Suspeição de cno5elheiros do conselho da
fazenda. - Vid, Conselho dito. Res. 2a , 13
Abril 1826, - Vid. mais Res. 2", 21 Feve
reiro 1827 (CoU. Nab.). Dos membros das
('xlincl<15 junla de jl\ liça mililar. - Vid.
Jllntasdejastiçacl,úninal. Res. 13 Outubro
1827 arl. 3. Revogou-se o Alv. 5 Janeiro
1757, oa parle em que prohibo possão ser
dauos de suspeitos os ministros ou offi
ciaf's d jusliça, fazenda e guerra. - Vid.
L. 25 Setembro 1827. Suspeição d verl\a
dores. - Vid. Camaras municipaes. L. 1 Ou
lubro 1828, arL 38, elc. Juiz de direito ou
de f<lcbo que julgar em causa em que a lei os
l Ilha d.eclarado suspeitos ou as parles os
hajão dado por taes como serão punidos. -

id.Jlliz dedireito,Jul'ados. Cod. Crim. art.
16:~. bre suspeição não aceita posta ao
CU';IIIl: ller da casa da supplicação. - Vid.
AI). 5" 27 Outubro 1831 (CoU. Nab.). Sus
jJeição de juizes em geral. - . id. Juzz. Av.
24 Jaueiro 1832, 12 Novembro 1.833: 23
JUllho 183á, 30 Selembro 18/,3 109 26
Abrj;} 18lJ9, 1& Selembro 1850. Juizes em
que C;l;;OS podem ser dados 011 devem dar-se
de u. pei los e como. Cod. PI'OC. art. 61 a
6 : do juizes de pn.. - Vid. Juiz dito. Cod.
cil. i1wl. 61, etc.; dos membros das xtinelas
juntas ne paz. - Vid. Junta dita. Corl. cito
a!'!. 67, elc.; dos juizes muoicipaes. - Vid.
·ht'l::: dito. Cod. cil. a'\'l, 70, etc.; Reg. '120,
31 Janeiro 18[12, art. '2á7, elc. Av. 18 Ou
lulro 1,8lt7. Dos juizes de direilo. - Vid.
Juiz dito. Cod. cil.• art. 70, etc. Av. 9
,1ul110 18lt2; de jurados. - Vid. Jarados.
Cod. Pro c, 31'1. 330, ele. Av. 26 Fevereiro
1 . 6. usp i .fIO d, desemhargador de
re!açOe:, - i l. Relação. Reg. 3 Janeiro
'I '3, arl. , 12: 63 li 70. em um em
prt>gado ervirá d pro urador de pa le na

su" pmçÃo

sua repartição. alvo dos a respeito de quem
haja suspeição. - Vid. Empregados. Ord.
Cire. 260, 10 Novembro 1840. etc. Dos
chefes de policia, delegados e subdelegado.
- Vid. Chefes. Reg. 120, 31 Janeiro 18lt2,
art. 2lt7, etc. - Delegados. L. 261,3 De
zembro 1841, art. 25, § 2, elc. Sllbde
gados. De membros do conselho de recurso.
- Vid. Eleições. Av. 53, 13 Abril 18&8.
Suspeição não ha nos membros da mesas
parochiaes para não \'otarem fundada em
parenles ou cuohadio com o. votanle ou
outro motivo. Av. 13t, 31 Outuhro 1848,
§ 2. SõJverão-se duvidas sobre o modo
por que as parles podem averbar de sus
peição os juÍ7es de paz, e gnal o juiz com
petente para julgar taes suspeições. - Vid.
Av.2h6,16 No,'embro 18li9. Excepção de
suspeição de juiz em causas commeréiaes
como ,.;erá processada. - Vid. Juiz. Decr.
737, 25 ovembru 1850, art. 74, § 1: 81 a
91, 9á, 95; le arbitradores. - Vid. Juiz
dito. Decr. 737 cit. arl. 195. Exc.epção de
suspeição suspen de a assignaçã,o de 10 dias
Decr. 737 cito art. 253, 25&. A pal'te cilada
para reconhecer o escriplo particular é li
cito antes do reconhecimento oppôr a ex
cepção de suspeição. Decr. 737 ciL art.
266. As acções summarias especiaes e exe
culivas são extensivas ás disposições sobre
suspeição etc. Decr. 737 cit, art. 320. E' ,
DulJa a sentença commercial dada por juiz
suspeito. Decl'. 73'7, art. 680, S 1. Parajul·
gameoto das s~peições postas aos juizes
munieipae' que substituem os lribuoae do
comm.ercio é competent.e o sell subsLiluto.
Av. 261, 29 Outubro 1851. Suspeiçã() de
proeuradol'es fiscaes. - Vi d. P11oceu'odol'es
ditos. Ol·d. 229, 5 Outubro 1851, arl. 2á.
E·m meml);'os de jnnta ele qualiGcaçào d
votanles. - Vid. AI'. ~18 .Janeiro 185ã. Sus
peição de jui7.es de Ca.ct.o. - Vid. .letrados.
Declarou-se que o art. 1 L. 553, e 4 !leg,
693, allt risa o soL'Lein de jlll'a..dos supp'Jentes
na hypolhese em que lendo-se instaurado
o ju·I'Y não seja possiv61 juti1:ar-sR algum pro
ces'o elD cooseqnencia da recusaqão ou
suspeição. Av. 31 Janeiro 1853. Suspeiçfio
de· lançadores de lleceheduria. - Vi.d. Rece
heM/lia. \v. 17 Fevereiro tl853. Susreição
pnce' a-se em féria. Decr. 1285,30 0-
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SUSPEITAS

Novembro 1.853, ar!. 3. SA. Não é licito a
juiz senir com empre~ildus seus parentes
denlro' dos grilos prohibidos. Av. 266. 3
Dezembro 1853. Emolumentos dos julga
men tos de suspeição quaes p~rcpberã() os
juizes de paz, dele~ados. subdele~ados e jui
zes municipaes. Decr. Rep;. 1569,3 Março
1855, art. A2; chefes de policia. art. 46.
Suspeição de relator de tribunal de com
mercio. juize!' especiaes delle. deputados
commel'ciantes, escrivães. Decr. Reg. 1.597.
1 Maio 1855, 3rt. 37, 38,78 a 81. Suspei
ção de juiz de orpbãos. - Vid. Juiz de Or
phãos. Dflclflrou-se e qlliles os juizes que
devem servir ne adjuntos nos casos de sus
peição posta ao jllÍ7. dos orpbfios da côrte.
Decl'.1676, 1.á Novembro 1855. Dos em
pregados da contadoria ger31 de mflrinh~.

- Vid. Decl'. Reg. 1739.26 Março 1856.
flrt. /,.7. Suspeiç~1CJ tE'm o inspector de the
souraria para eX3minar contas de um :.eu
irmão. Urdo 18-, 16 Janeiro 1857. Em ma
teria de suspeição sendo omisso o direito
militar, deve reger-se pelo commum
e qual. Av. 37, 29 Janeiro 1857. Jurando
suspeição o jniz municipal, seus supplenles,
e os vereadores. como se procederá. RE's.
Cons. 13 Março 1857 (Rel. Just. 1857,
pago 7D). Juizes de direilo tendo de funr.
cionar com promotores seus parentes, não
devem dar-se de sllspeitos, sendo antes os
promolores substituidos. Av. 211,26 Junho
18õ~. O Av. 28 Julho 18á3 se enlende no
caso de serem suspeitos os subrlelegados.
delegados. juizes municipaes e respectivos
supplentes no termo em qne se ache o chefe
de policia. Av. 121, 19 Maio 1859. Decla
rando-se suspeitos cm cansa civil e- cemmer
cial todos os juizes de paz dos diversos
districtos de um só termo, deve-se recorrer
ao principio geral eslahelecido no arl. 6 das
Instr. 1.3 Dezembro 18~2, e como. Av. 147.
20 Junho 1859. Suspeição dil-se entre juiz
municiplll para senil' com procurador fis
cal Sl:'u primo co-irmão. Av. 186, 26 Julho
1859. SODre suspeição de jurados, mais
Av. 193. 1 Agosto 1859, ~S .4, 5. AnnuUou
se processo de apprehensão em alfandega em
consequencia de 'suspeição por parenlesco
do in pedor com o feiror apprehensor.
Ord. 2â6. SI Setembro !1&5·9. Reso"verão-~e

rv

diversas duvidas a respeilo de incoml>ati
bilidade por suspeição entre juizes e seus
empre~ados. Av. 263, 30 Selembro 1859.
Suspeição dando lugar a suspensão. - Vid.
Suspensão. Av. h12. 21 Dezembro i859. De
t{uaesquer outros empregados. - Vid. Nas
respectivas denominações.

SUSPEITAS: de falsidade em moeda. - Vid.
Moeria. Decr.Reg. á Novembro1835. art. 76,
'i8. Ord. 3 Julho 18&5. Av. 2" ,raneiro 18t.9.
Notas. Orno 'H Janeiro 183ô. Ord. 3 Abril
18.4l!. Av. 29 Dezembro 1853. De falsificação
em rostos de autos. Vid. Falsidade. Port. 31
Março 18.46. De falsidade f'1ll dp.poimentos
de testemunhas. - Vid. Testemunhas. De
deserção.-Vid. Presúü:os. Decr. Re~. 750.
2 Janeiro 1851, al'L. 68. Jui1. ql1e proceder
a corpo de delicto colligil'á os instrumen
tos que encontrar e de que houver suspeitas
de. que ha.jão servido para perpetração do
CrIme. Av. fonn. 23 M.arço 1855. n. 4, Obs.
3a (lorn. 85). Isentas de suspeita devem ser
:lS lestemnnhas dlls conselhos de inquirição
de comportamento militar. Decr. Reg. 1631.
18 Agosto 1855, art. 6. Circo Reg. 285, 29
Setembro 1855, art.. G. Suspeita de legiti
midade de passaporte no Amazonas. Decr.
Reg. 1729, 23 Fevereiro 1856, art. 20. 
Vid. Decr. 1531, 10 J:meiro 1855, art. 7.
Não é permittido aos directores da com
panhia de seguros Nova Permanente tomar
seguro subre embarcação que jà lraga via
gem grande ou havendo suspeitas por tem
poraes etc. Decr. Est. 2080. 16 Janeiro
1858, ar!. 19, § 3. Suspeita contra man
dado do cerlificado de nacionalidade de
embarcações brasileiras e paraguayas que
procedimento aulorisa. Trat. 2á Abril-t858
art. 5, S1. 2: 11. ann. Decr. 2155. t Maio
1858. Suspeita de fraude de incendio como
removerá a companhia P1·ovitiencia. DecI·.
Reg. 2252,22 Setembro 1858. ad. 13. SÕ.

QUõlndo houver suspeita de fraudes em
volumes que se exportem deve tomar-se a
providencia do art. 159,30 Maio 1836. Av.
327 , 11 Novembro 1858. Suspeita de caso
não previsto no regulamento de saude do
porto, que providencias necessita a res
peiLO dI:' navio5. I!)ecr. 21109. 27 Abril 1859.
art. 49.
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SUSPENSÃO

SUSPEITO : -Via. Suspeição. Quando se tornem
. nspeilos subditos iuglezes e portuguezes ac
corduu-. e fossem mandados sahir do paiz e
como. Trat. 2°,19 Fevereiro i810, arL31.
lnclividuos snspeilos conduziráõ as rondas
de municipnes permanentes na côrte á pre·
Sf'llça de qualquer juiz. - Vid. Rondus.
losl. 29 ovembro i831, § 13. Aos juizes
de paz allribuio-se 10mar conhecimento
dos indivirluos que de novo vierem hahitar
no sen di lricltl. sendu suspeitos. e como.
Cod. Proc. art. 12. § 1,114 a 118 (passou
aos chel'es de policia, Jeleg,ldos, subdele
gados e juizes municipaes. L. 261, 3 De
zembro 18H. aI t. ll, § i, 5: 17, §~. Reg,
120, 31 J.meiro 18/'2 art. 2, § I,: 58, § 1:
62, § 1: 03. § 1: 6h). Termo de segurança
f,lrão os m -mos juizes assignar os legal
mente smpcitos. Cod, cit. art. 12, § 3;
121 etc. 133, 206. elc. (passou aos chefes
de policia, delegiirlus, subdelegados e juizes
muni ipaes. L. 261 cit. art. ll, § 1: 5, 17,
S 2: 91. Reg. 120 cit, ar\. 2, § 1: 58, § 3:
59, 62, § 1: 63, § 1: 64,111 a 113,128).
Cidadãos brasil iros pocleráõ viajar no Im
perio em passnporle, mas subjeitos ás in
dagaçãe confurme os arts. 115 a 118 do
Cod. Pl'Oc. quando suspeitos. Reg. 120
cito al'I. 67; quando vierem do estran~eilo

sendo 'uspeitos a qne procedimento fica
rflo subjeitos, ad. 81; e tambem os eslran
gf'iros. ado 82 a 8.&. Individuas suspeitos
se não cons ntiráõ nos presidias. Leopol
dina t' SilOla Isabel e á margem do Ara
~11<tYôl elO (;0YilZ. Decr. Reg. 750,2 Janeiro
1851, art. 55. Rnmocão de lator/~s e cura
dores .uspeitos inru;JJbe aos juizes de di·
reilo em clIrreiçãll. Decr. Rt>g. 83lt, 2 Outu
bro 1 51. ar\. 32, § á; e a das rneSflS regedoras
e officises de irmandades. confrarias etc. nos
meSlllo' CH. os, al't. áG, § 5. D"çào e remo
ção dI' lutores e cUI'"dores suspeilos pro
cessão-se t>1U férias. Decr. 128á, 30 N"vem·
bro 1853, art. 3, § 3. Su~peilo qnando
n~,() lór o e,tr'angeiro viajante que entrar
no IlIlperiú seUl passflporle, ou quando
o róI' como com dle se pl'ocederá. Decr.
1531. 10 Janeirll 1855. art. 7. Pas
sapol'ttllla provincia do ,\mazonas lorna-se
susfl .. itll pela falta do visto. Upcr. Reg. 17~9,

~3 Fevereiro 18M, art. 10; eslranieiro

que entrnr no Imperio com passaporte,
cuja legitimidaJe fÔl' duvidosa, a que pro
cedimento será subjeito, art. 20. 21. Quan
do aos chefes de policia parecerem suspeitos
e fallos dú confiança os escrivães e officiaes
de justiça do lugar a que elle se .transporte
em erviço, quaes poderá nomear. Av. 176,
12 Maio 1856. Junta central de hygiene
proporá ao governo regulamenlos em 'que
determine e como os casos em que os na
vios devem considerar-se suspeitos. Decr.
2052, 11 Dezembro .1857, art. 5. Adminis
trador de recebedoria corno procederá
com individuas que se tornarem su.peitos
aos interesses da fazenda. Decr. Reg. 2551,
17 Março '1860. art. 7I. Chefe de policia
não pôde exigir entre~a e fazer leitura de
carIas ás pe~soas suspeitas de criminalida
de. Av, 92, 26 Abril 1859.

SUSPENSÃO de camaras municipaes. - Vid. Ca
maras. Provo 1á Máiu 1811, etc. Av. 29
Março 183&: 76, 11 Julho 18&2. Decr. 369,
2 JullJo 18U. Eleições. Av. 72, 1.4 Abril
18á7. Av. 19 Novembro 1853 (Dia?'. 9.&);
de carcereiro.-Vid. Carcel·eiro.~. Reg. 120,
31 Janeiro 18!2, art. A8, A9. Av. 23 Janeiro
18h.4: de commandaotes militares. - Vid.
Commandantes de pl·ovincias. L. 20 Outubro
1823, al'I. 24, S 1.4, etc, de curadores, 
Vid, Curador. Av. 15°, 16 Janeiro 1838,
§ 2, 3; de Qesernbar~lIdorde relação. -Vid.
Rr.lação. Decl'. 1", 3 Julh~ 1828 (01f. 3°,3
Julho 1828. Ind. Alb. Suspensão). Porto 28
Abril 1&31, etc.; de empregos de Ihesoura
rias. publicos, civis, de fazenda' provinciaes,
ecclesia ticos,rnilitares, de ju"tiça, e alfande
ga. - Vid. mais Empregados. ParI, 2",30 Maio
1.823. Res. ia, 28 M'lio 1825, elc. 1., 6
Agosto 1825, ParI. ia, lá Outubro 1825,
ele. Res. i", 21 Abril 1828. Cad. Crim.
art. 58, elc. L. ! Outubro 1831, art. 12 etc.
L. lô', 12 Agoslo 183.&, art. 11l , S li, etc.
Av. 30 Selembro 183.4. L. 38, 3 Outubro
i83/" art. 5, S8, 9, etc. Av. 70, H Julho
18.&2, etc. Ord. 5 Fevereiro 1845. Av. 10
Mai,) 1845: 28 Janeiro 18"6, 70, 8 Agosto
18áo, 28 Dezembro 18!6, 31 Deztlmbro
i8!6, § 5, 31 A~Oiito 18/,7. 7 FeTereiro
1849, 5 Março 18á9. 9 Março 18li9, 27 Julho
18lt9, 11 Agosto 1849; de garantias coos-
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titucionaes. - Vicl. Gal"antias, e 22 Setembro
1.825 (Repert. Cunho Mal. Suspender); de
certos e determinados jui~es e tribunaes
- Vid. As 1'CSpcctú:as denominações. De juiz
pela orclenação.- Vid. Camaras. Pl'ov. 30
Março 1813; de juiz municipal. - Vid. mais
Eleiçõps. Av.72, 14 Abril18h7; dejuizde paz.
-Vid. Camaras. Av. 17 Julho 1828,6 Ou
tubro 183á; de jui~ do crime. - (Vid. Juiz
dito. Port. 28 Fevereiro 1831:) ele julgamen.
tos. - Vid. Camarás. Av. 6°, 11 Novembro
1.831: de leis.-Vicl. Leis; de licença.-Vid.
Presidenles. Av. 27 Junho 1835; de magis
trados. - Vid. Magistmdos; de officiaes de
Jusliça. - Vid. Officiaes ditos. Av. 23 Ja
neiro 1844

1
Ord. ti A~oslo 1855; de olIiciaes

militares. -- Vid. o,fliciaes ditos. Provo 16
Fevereiro 1830. Av. 31 Janeiro 1.851; Circo
8 Agosto 1851.; de ordinarias para festivi
dades. - Vid. Camams. L. 15 Novembro
1831., ::lrt. 32; de parochos.- Vid. PaI·OelLOS.
Res. 66, 25 Setembro 1837. Av. 17 Julho
1851. Culpa. Av. 10 Maio 18.45, etc.; de
passaportes. - Vid. Pa4saporles. Av. 21°,
28 Fevereiro 1842, 12 Julho 18.47. Suspen
são decretad" POI' presidente de provincia.
- Vid. P,'esidel1tes. Circo 17 Setembro 1827
etc. Av. 2& Outubro 1833. Av. 2 Julbo 1835
etc. Av. 28 Setembro 1843. Av. 23 Janeiro
18h4. Circo 9a, 29 Janeiro 18M. Decr. Reg.
399, 21 Dezembro 18M, ::lrt. 256, etc.
Av. 68, 13 Abril 18!t7, S3. Av. 59, 5 Março
18119. Av. 5 Marco 1850. Av. 8Junho 1850.
L. 602, Hl Sete~)bro 1850, ::lrt. 63. Ord.
212, 12 Agosto 185\.. Av. 12 J;tneiro 185.4.
Juiz. L. 6Junho 1831, art. 12. Mllgislrados.
L. 1!t Junho 1831, ar!. 17. Assembléas pro
vinciacs. L. 16a , 12 A~osto 183ft, art. 10,
S 11. Mesas. Decr. Reg. 30 Maio 1836,
art. 32. Alfandegas. Decr. Reg. 22Jnnho
1.836, arL 29; de procuradores de audi torios.
- Vid. P"ocuradores ditos. Av. 15°, 16 Ja·
neil'o 1.838, S2, elc.; do officio por eno,
dos officiaes que servião perante os delega
dos do'pLysico-mór. - Vid. Physico. AI•.
1°, 22 Janeiro 1810, § 2,!t. De juiz prove
dor dos residuos, orphãos e capellas por
~eoeraes e capitão-~eneral. - Vid. PrDvedor.
C. Reg. 5 Janeiro 1811. etc; de governa
dores de capitania pelo governo e capitão
general em Piauby. - Vid. Go.ernado,'. ç.
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Reg. 8 Março 1811, 9 dito; de juiz de róra
por governador e capitão-general etc.
Vid. Jlliz dito. Provo 23 Agosto t811 etc.
Decr.2·, 3°, 4·,3 .Tnlbo 1828 (OfT.!t·,
5·, 6°, 3 Julho 1828 (Ind . .Jlb. Sus
pensão l. Res. 28 Outu1)ro 1828. Paga
mento a ouvidor de tempo de suspen ão.
- Vid. Olluido,'. Provo 12 Julho 1813. Res.
1", 29Janeiro1825. Av. 20 Onlllbro 1827.
Port. 5 Janeiro 1831, etc. De ouvidor cor
regedor por membros de governo interino.
Pe,·b. cito Provo 28 Novembro 181á. Sobre
desembarque na B'lhia de official cheO'ado
em navio com bandeira p;ll'!amenta riao au-

. torisadopara propôr suspensão dearma~.

Vid. Porto 1",12 Setembro 1823(Coll. Nab.).
Suspensão das resoluções dos conselhos
provinciaes. - Vid. Conselho ge,·al. Consto
a rt. 101, S 4. Suspensão dos ministros e
secreta rios e conselheiros de estado resulta
-da pronuocia.- Vid. L. 15 Olltub,'o 1827,
art.17, S1. Suspensão de sentenças em
(]ue casos resulta da revista interposta. 
Vid. L. 18 Setemb,'O 1828, art. 7; dos em
pregados cuja formação de cnlpa incumbe
ao supremo tribunal de jnstiça resulta de
pronuncia.-Vid. St,pl·emoTn·bemal. L.18 Se
tembro cito art. 24, S 2; suspensão de
advogados e proclll·adore,.. - Vid. Advo
gados. Cod. Crim. ar!. 241. Av. 127, 10
Dezembro 1838; de officiaes de fazenda
quando poderáõ determinar os respectivos
chefes. 1..4 Outubro 1831, art. 1.07. Decr.
736,20 Novemhro 1650, art. 63. Orrl. 317,
3 Novembro 1858. Suspensão de adminis
h'adores de mesas de rendas. -Vid. Mesas
ditas. Ord. 123, 29 Outubro 1846. Sus
pensão de juiz de paz por sentença que
effeitos produz oos direitos eleitoraes.
- Vid. Elez"ções. Av. 31 Dezembro 1846,
§ 4 a 6: Av. 7 Fevereiro 1.849. Suspensão
de direitos politicos em conseqnencia de
sentença condemnatoria conforme o art. 8,
S 2 Consto que e!feitos produz. Av. 13 L,
31 Outubro 18!t8, S1. Os empregados sus
pensos em oelicLo de responsabilidade não
tem direito á porcenlagp.m. Ord. 173, 7
Julho 1849 e ann. 6 Julho ditd. Suspensão
de corretores. - Vid. Cod. Com. art. á3,
51,57,59, S3. Deci'. 738, ~5 Novembro
1850, art. 3, S 4: 18, S 6: 29; 51. Decr.

9.*
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Rl'g. 06, 26 J uIhu 1851, art. 7 a 9" 16,
22: 807, 808, 27. :l8, dilo, - Vid. Dec7·.
1597, m{ra. Suspensão de viagem e quan
do de embarcaQÕc: .... que ef1'eilos produz.
Cod. cil. lIrl. 6;H, 76á. § 17. Snspl'n ão
d execuções conlra o fallido. - Vid. Que
bras. Cod. I'il. act. 1:)38, 903. Sobrt-l vell
cílIlenLIl do eUlIIlUlnenlos por eUJpregadus
de sl'crelaria de !-\overno suspensos. Av. ,
211 Jlllho 1H50. Sospemãu da guarda na
cionnJ. - Vid. Guardas nacionaes. L. 602,
19 Selemill'o 1850, arl. 5; de officiaes della
art. 63. till. Su pensão de g-nardas de agf'n
tia de gado como será rem rliuda.- Vid.
Gado. Av. 7 Oulllblo 1850. SusfJeo~ão de
in. prcLores de lbesourarias por pl'esidenle.
- Vicl. P"csidente. Av. 31 Outubro 1850.
Su pf'n,ãu de I'c'po[)~aveís á faz0nda. 
Vid. Decr, 736, 20 Novellluro 1850, al'i:. 2,
SJ. Ord. 212, 12 ;\go~llJ 1851: 251. 15
OotoLI'o 1851. Decr. 870, i2 Novembro
1851, ar!. 1, § 4. Cal la de inquiriçãu cum
IDt'I'cial quando é suspen'ivH. Decr. 737,
25 Nuv mlHo '1850, al'l. 13lJ, 135, 136. Do
olancl"du de embargo ou arresto comlOer
cial. Decr. 737 cit. arl. 325, 669, S 17.
A~gravo em que caso cOll1merciaL não é
suspen ivo. Decr. 737 cit. arl. 3á7.Da delen·
çãu pessoal quando hu lugar. Decr. 737 rit.
arl. 348. De offir.iaes de justiça em materia
cOnlmercial. - Vici. OfTiciaes ditos. Decr.
737 cit a 1'1. 51á, 702. Suspeosão de seot... nça
cOIUOll'rcial por elDbdrgus quando se opéra.
Decr.737cit. art 577, 578. Adv()~adossus
pensos elc. pndl'lll agr:ra"ar. Decr. 737 cito
ar!. 6tH), § 10. Supenhão de escrivão COlll

mercial eOI qllf' casos haverá lugar. lJecr.
737 cil. art. 699. 'i01, 712; e dos tabelliães,
art. 700 701. Suspensão uos empregados
dêl' eCI elHrias do °lrihunaes de commel'cio.
Der. 738 cito art 31. § 9; á8. De spnlença
de declaração de faJlellcia.-Vid. Qucb7-as.
De 1'.738 cil. arl. H2. De empregados de
-ecrelaria deeslado dos negocios da fazenda.
- Vid. Secretaria dita. Av. Rpi;. 254, 11
D lo mbro 1850, arl. 31. De audilor's de
gllerra pelos presidentes. - ViJ. Presidentes.
Av. 18 Fevereiro 1851. Dos ellJpreO'udos de
repartições de fa.zellda da armada por seus
ch fes. Decr. Re~. Ti8. 15 Abril 1851,
~rt. 83. Do dirl::ctureli de escola e colle-
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gi s particulares na côrte. Decr.630, 17
Setembro 1851, art. 1, § /,. Suspensão de
juizes municipaes e de orpbiios, delegados.
subdelegados ejuizes de paz. promotores pu
blicos, e uos residuos, curadores il,eraes, e
tbesoureirus ue orpbãns, soliciladore de
residuos, tabelliães. escrivães, dislriboido·
res. conladores. parlidores, avaliadores, de
posilari~s publicos. officiaes de justiça, car
cereirlls, e purleiros que servirem sem titulo,
pelos juizes de direilo em correição. - Vid.
Juiz de direito. Decr. Reg. 834.2 Outubro
1851., al't. 26, § 1: dos escrivães da prove
dllria. Verbo e Decl'. cito art. 34, § 2; dos
officiaes deI Ia. Ve'l'b. e Decr. cito art. 39; dos
adlllinislradoresdeci'pel1as. Verbo Decr. cito
arl. MI, § i. Suspensão pena disciplinar em
que casos app\icaráõ e seus erreitos. Verbo e
Decr. cil. 3rt. 50, n. 3: 51. Dos agentes
de leilões. - Vid. Leilão. Dea. Reg. 858,
10 Novembro 1.851, arl. 10,15, § 1: 32,
36; dos adminislradores de lrapiches al
fandegados. De"r. 802, 15 Novembro 1851
ar!. 7: dos inlerpretes do commercio. 
Vid. DI'cr. Be.q. 863, 17 Novembro 181)1,
art. 7,19 a 25. O Cod. Proc., art. 145, § 4
não compreoeude a suspensão do empre
gado por acto do govel'Oo, e só a de pro
víncia; aquelle subsisle ainda annullado o
processo. - Vid. Av. 28 Janeil'o 1854 (Diar.
02). Av. 6ft. i8 Fevereiro 185.&. Suspensão
da execução da decisão presidencial sobre
medição de terras devolutas dá-se com o
recurso ao j!;ovP.l'Oo. - Vid. Rl'gistro. Decr.
Reg. 1318, 31 Janeiro 18á2, art. 52. Sus
penso não deve Jiear o primeiro recurso
crime com a inslauração e pt'ocesso do se
~l.od'l pela parle adversa e corno. - Vid.
Recll1'So. Av, 26°,31 Janeiro 185.&. Suspen.
são de juiz6S qUloOllo cessar devem ser in
formados os presidentes de provincia.
Vid. Pl'esidenci(),. Av. 31 J i.tllcirll 185á. Sus
pensão de escrivães dos subdelegarios in
cumbe a esles. - Vid. Subdelegados. Av.
54, 20 Fevereiro 1854. Suspensão do ge
renle e empregados da companhia de na
vef!;ação a vapor PerrtambUClLl1u. Oecr. Est.
1,413, 15 Julho 185.&, art. 28, § 2. Suspen
são adruillislrativa nàu importa perda de
vencimento ao respeclivo empregado. Ord.
i 77, 12 Ou louro 1854. FuncciQnar~o pu-
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blico indiciado pela pl'onuncia em crime
commum ou de responsabilidade fica sus
penso do emprego. - Vid. P,'OnUIlcz"a. Av.
201, 3 Novembro 1854. Suspensão de
exercicio como pena aos suhordinados do
córte de madeiras do Pará. Av. Reg. 223,
29 Novembro 185á, art. á, § 6. Do the
soureil'o da caixa filial do Banco do Brasil
em Minas Geraes - Vid. Dec,.. P1·Oj. Est.
1490,20 Dezembro 185á, art. 17, § 6. Sus
pensão por cusIas indebitas cobracias pores
crivães, tahelliães e mais officiaes é pena dis·
ciplinar. Decr. Reg. 1569; 3 Março 1855,
expl. Av. 911, 13 Março 1855. Como se de
vem ref;ular os presidentes dos lribunaes
e juizes para a sllspensão correccional dos
escrivães e tabelliães que perante elles ser
vem. Res. Cons. 2á Fevereiro 1855 ano.
Decr. 1572, 7 Março 1855. Av. 95, 13
Março 18M>. Suspensão de deliberação da
dirtlctoria ou conselho da associacão central
de colonisação. Decr. Est. 158h, 2 Auril
1855, art. 39. Aos tribunaes de commercio
incumbe multar os corretores e mais agen·
tes auxiliares do commercio e como. Decr.
1597, 1 Maio 1855, art. 8, § 3: 12, § 5; e
a dos empregados dos lribunaes, ad. 9,
§ 2. Do gerente da compauhia União Cam
pista e Fidelista. Decr. Est. 162á, 21 Julho
1855, art. 16, § 1; :?O, § 1. Imposta peias
assembléas provinciaes priva dos empre
gos duranle e11a, e de outros que são de
eleição popular. Av. 373,1 Dezembro 1855.
Suspensão de praça para representar ao
governo. - Vid. Av. 388, 21 Dezembro
1855. Juizes de direito nào podem nomear
escrivães interinos dos subdelegados e juizes
de paz em lugar dos suspénsos. Av. 406.29
Dezembro 1855. Dos empregados da fabrica
da polvora da ~strella. Decr. Reg. 1709,
29 Dezembro 1855. art. 3. Officiai de
guarda nacional suspenso por crime de res
ponsabilidade como delegado e juiz de paz
ficll-o tambem do posto. Av. 60, 29 Ja
neiro 1856. Suspells.ão de empregados da
contadoria geral de marinha. Decr. Reg.
1739,26 Março 1856, art. 45,46. Do ge
rente da companhia de paquetes a vapor.
Decr. Est. 1í61, 14 Maio 1856, art. 11.
Dos empregados das intendencias de ma
rinha. Decr. Reg. 1769,16 Junho 1855,
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art. 99, 100. Dos empregados da directoria
de obras militares na Bahia e Pernambuco.
Av. Reg. 252, 18 Julho 1856 art. 9. Sim
ples suspensão do emprego não inhabilita
para o exel'cicio dos:direitos politicos. Av.
301,13 Setembro 1856. Suspensão impos
ta ao empregado publico por crime de res
ponsabilidade não deve ser cumprida se
não depois que a sentença do juiz de di
reito appellada foi confirmada. DecI'. 1835,
5 Novembro 1856. Juizes de direito em cor
reição não podem suspender empregados
com titulo sem pagamento de direito, senão
depois de assignado prazo para elle; sus
pensão de empregados é maleria adminis
traLiva. Decr.188á, 7 Fevereir01857,art.t,
2. Suspensão pelos bispos ex in(onnata
conscientia não admitte recurso á coroa.
Decr.19H, 28 Março 1857, art. 2. § 2: o
recurso em que casos é suspensivo, art. 12.
13, ~ 1: suspensão Jos recursos, art. 15,
16. Dos empregados da directoria geral das
rendas. Av. Reg. 151, 22 Abril 1857, art.3,
§ á. Suspensão produz u recurso inter
posto da recusa da administração das es
tradas de ferro de passagem sobre os tri
lhos, Decr. Reg. 1930. 26 Abril 1857.
art. 18; do erpprego das locomotivas,
art. 67. Suspender se mandou e porque
impostos de aHandega.-Vid. Av. 16 Junho
1857 (Jom. 172). Suspemão de guarda
de mesa de consulado corno deveria ser
decidida por inspector de thesonraria.
Ord.208, 17 Junho 1857. Suspensão d6
posse de cargo de vereador não podem as
camaras IDllnicipaes decretar. Av. 215,
22 Junho 1857. Suspensão determinou-se
contra guarda de aJfande~a por desrespei
tar guarda-mór. Av. 6 Julbo 1857 (Jom.
199). De mestre da casa da rll'recadação no
arsenal de marinha da côrte. A.v. lnst. 259,
31 Julbo 1857, art. 3. Suspensão de ma
gistrado por assembléa provincial cessa pelo
perdão do poder mocieradnr. Res. Cons.
2 Outubro 1857 (Rel. Just. 1858, pago 38).
Suspensão de execução de sentença de morte
conlra escravos assassinos de senhores.
Av.3S8,27 Outubro 1857. De empregados
de praticagem da barra de S. Pedro do
Sul. Av. Reg. hOn, 16 Novembro 1857, arte
33; e dos das barras do Pal'ilahyba em
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Piauhy. Av. Rrg ll50. 11 Dezembro 1857,
art. 48 a 50, 52. Su:.pensão de publicações
de lei provincial. - Vid. mais ÁV. 416,21

ovembro 1857. Do director e empregados
da colonia militar de Santa Thereza em
Santa Catharina. Decr. Reg. 21~5, 13 Março
1858. 3rt. 02; da de Santa Anna de Parna
hyha em S. Paulo. Decr. Reg. 2126, 23 Março
1858. 3rt. 68. Suspensão de pagamento de

01do e quaesquer \'anta~ens a officiaes do
exercito nomeado para di[erenles commis
sões e que para ellas não se~uirem. Av. 138,
23 Ahril 1858. Dos administradores de de
pO'itos de aguardente na côrte. Decr. Reg.
2169, 1 Maio 1858, (lrt. 42. Decr. 219h,
19 Junho 1858. Do I!erente da companhia
Cenl1'o Agricola. Decr. Esl. 2193, to Junho
1i:l58, arL. HL Dos enfermeiros do ho pital
dl~ marinha nas provincias. Av. Reg. 232.
27 Jolho 1858. art. 85. Declarou-se que
certo vigario. em embargo de processos
em que fôra pronunciado, tioha direito á
congrua por não ter sido suspenso, e exer
cer seu ministerio. Av. 23 Setembro 1858
(Jorn.29.4). Procurador fiscal suspenso pela
presidencia e não processado vence orde
nado conforme a Ord. 66, 9 Março 1849.

v. 9 Novembro 1858 (Jorn. Suppl. 338).
Ord. 32á, 10 dito. Suspensão de magistra
do.~ c empregados de justiça a que secção
}>erteuce da secret:lfia da justiça. Decr.
_350. 5 Fevereiro 1859. art. h. S 5; e a
qual a dos officiaes da guarda nacional e
corpo poliei;]I da côrte. art. 6. § J O; dos
empr gados de secretaria, art.. 23 a 26: dos
juizes de direito, n~agistradose empregados,
sobre eH" são ouvidos 08 consultores, art.31,

5, 6. Suspensão de empregados da secre
taria dos opgocif)s estran~eiros. Decr. 2358,
19 Fevereir(l) 1859, art. 53 a 55: dos ela da
marinha, 2359 dilo, art. 27 ti 30: dos da do
imperio , 2368. 5 Março 1.859, art. 27, 28.
Dft mpregado.- do banco e semelhantes. 
Vid. as respectivas denominações. De empre
gados dn hospital m~ritimo de Santa Isabel
~ lazaretos. Decr. 2609, 27 Abril 1859.
3rt. á: 2â16, 30 Ahril 1860, art. 6, § 5.
De e crivães e curadores por falta de
nbrigações relativas a arrecadações de bens
de defuntos e ausentes e vagos etc. Decr.
Reg. 2433, 15 ,Junho 1859, art. 69,76, 75.

Mandou-se e porque pagar a certo empre_
gado de fazenda aposentado o respectivo
ordeo<ldo desde a data da suspensão. Ord.
190. 29 Julho 1859. Suspensão de venci
mentos etc. ordenou-se dos empregados
estranhos a thesoural'ias e nellas servindo
e para que fim. Circo 26 Agosto 1859 (Jorn.
Suppl. 253). Suspensão de empregados e
operarios da typographia nacional. Decr.
Reg. 2á92, 30 Setembro 1859, art. 36.
Approvou-se suspensão de exercicio de
praticante de recebedoria pronunciado
por crime de responsabilidade. Ord. 300.
15 Outubro 1859. Suspensão de execução
de .sentença crime da qual inlerpuzera
protesto de novo julgamento réo que eva
dira-se e fóra preso depois que pela l~i não
era mais admissivel o recurso. - Vid. Av.
373, 26 Novembro 1859. Suspensão de
escrivão de orphao.- e tabellião em conse
quencia de ser escrivão do jury um seu
irmão no mesmo termo declarou-se não
ter lugar. Av. á12, 21. Dezembro 1859.
Suspensão de empregados, operarias e ser
ventes da officina de estamparia e impres
são do thesouro nacional. Decr. Reg. 2532,
25 Fevereiro 1860, art. 3, S 3: 12, 28.
Dos empregados da casa da moeda. Decr.
Reg. 2537, 2 Março 1860, art. 30, § 29:
65, etc. Dos responsaveis á fazenda publica
em prestações de coo tas. Decr. 2548, 10
Março 1860, art. 2. S 3: 7, S 2: dos em
pregados da recebedoria. Decr. Reg. 2551.
17 Março 1860, art. 47: dos empr~gados

dos arsenaes de marinha. Decr. 2583, 30
Abril 1860, arl. 185, 186,188,191. etc.

SUSTA Ç10: - Vid. SlIstatorias.

SUSTATORIAS a bem de rnisericordia e hospital de
Lisboa.-Vid. Irmandade. Provo 2 a , 20 No
vembro 1810; ordem para sustação de todos
os procedimentos executivos nos casos de
ohtenção de moratoria commercial.- Vid.
Jforatorias. Cod. Com. arts. 899, 903.

SUSTENTAÇÃO de direito nojury.-Vid. L. 20
Setembro 1.830, art. 30. Cod. Prac.
art. 26õ. Decr. Reg. 120,31 Janeiro 1842,
art. 358; com que emolumentos para o.
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promotores publicos. L. 261, ~ Rezembro
f81I1 art. 23. Reg. 120 cil. a1'l. 472, § 2, 3.
Decr. Reg. 1569, 3 Março 1855, art. 85.
Sustentação de embargos civels nas relações.
.'- Vid. Embargos. Reg. 3 Janeiro 1833,
art. 58, Suslentação de pronuncia crime.
- Vid. Pro11uncia. L. 261, 3 Dezembro
f8ltl, art. 17, § 3, etc. Sustentação de em
bargos de restituição de menores. - Vid.
Menor. Decr. 737, 25 Novembro 1850,
art. 6fl4. Sustentayão deembargos ásenten
ça ou na execução por advogados que sala
rios lerão. Decr. Reg. 1569 cit., art. 70.

SUSTENTO da gente da tripolação ferida ou mu
tilada defendendo o na\'io é avaria grossa.
Cod. Com. art. 7M, § 7: e o durante a
arribud,l forçada. Cod. e art. cit., § 9; e o
si depois da viagem começada rôr obri
gado a suspende-la por ordem de potencia
estrangeira 011 superveoieocia de guerra.
Cod. e art. cit. § 17. 011 presos na casa de
detenção na côrte. Decr. Reg. 177.l. 2 Julho
1856. arls. 11 a 15, 22, 23, 25,26. 30,
40. Dos Africanos ao serviço dos emprega
dos da fabrica da polvora nào é prestado
pelo Estado, Av. 4 Agosto 1859 (Jorn. 229).

SYNDICANCIA àa moralidade e capacidade do!>
adminislradores de trapiches e armazens de
deposilos para conceder-lhes ou denHg'ar
lhes a patenle nào compete aos tribunaes
de commercio. Res. Cons. 21 Novembro
1857 (Rel. Jtlst. 18õ8, pago 35 v.). Av. !li7.
26 Novembro 1857. - Vid. Syndicancia em
residencil1. Hesidencia.

SYNDICOS de corporação de mão morta cujos
predios urbanos administrarem na côrte
são obrigados ao pagamento da dt::cima e
cumo; e quanto adecima addicionaJ; e em
ludo o Imperio quanto á decima dobrada.
- Vid. Decima. Dt'cr. Reg- 152. 16 Abril
1842, art. 12, § 7; 13, 19. Syndicos das
ordens lerceiras, irmandades e confrarias,
são sujeitos ás correições dos juizesde direi
to. - Vid. Juiz dito. DecI'. Reg. 83.1.2 Ou
tubro 1851, art. 8.

SYNOPSE - das resoluções de consulta da secção
de faz enda do conselho de e,taoo das deci
sões do nJinisterio da fazenda, e do tribunal
do tbesouro, como será or~anisado 00 the
souro nacional. Decr. 23á3, 29 Janeiro
1859, art. 45. E indice alpbal'etico dos
neg'ocios sobre que fôr consullada a secção
de justiça do conselho de estado e dos
seus pareceres e re.sllluções respectivas e das
leis ['l'lativas. Decr. 2350, 5 Fevereiro
1859, art. 3, S17 a 10: e dos estrangeiros.
Decr. 2358. 1n Fevereiro 1859, arl. 5, § 1.7
a 19: 14, § :): e da marinha. Decr. 2359,
19 Fevereiro 1859, art. 3, § 15 a 17: do
imperio. Decr. 23ô8. 5 Março 1859. art. 3,
S5 a 8.

SYSTEMA monarchico-representativo quem ata
car pt'la imprensa como será punido. L.
20 Setelllbro f8:30. art. 2, § 1; substituído
pelo CC/do Crim. arts. 85,86, 90. Projecto
sobre l11el1..\I)r or~anisaçi\o do systema ju
diciari., em ~eral recommendou-s~. Vid.
lJecr.ln3t. 3 Outubro 1833, art. 3, § V.
Syslema consular. - Vid. COllsules. Decr.
14 Abril .J 83lt. Syslelllas de medicina diver
sns - Vld. P01't. 57, 22 Fevpreiro 1854.
Sy,.;tema dos cllnselhos ac1ll1iuistralivos dos
corpos do exercito i1dop13do nos conselhos
ecolJornicos. - Vid. Decr. Rf.g. 16h9, 6
Outubro 18fl5. art. 14. Syslema homreo
palhico.-Vid. Porto 57 cito 1~ Junho 1856.
Syslema de aJrninislnçàodi~cip1iuar,forne.
fOl'necimento e p.scripluração dos corpos do
exercito. VIU. Decr. Reg. 11'l81. 31 Janeiro
1857, art. 1, § 5; para cuja expcuçilo. Av.
Inst. 93, U M.trço 1857. Systelll! de uni~

furme~. Av. lnst. 93 cit., <lrt. 17. Systema
de impostus se deve ou não ser modificado
incumbe ao direCllll' geral d..s rpndas exa
min;õr. A\'. Re~.151. 22 Ahril 1857, art. 3,
S i3. Sy,temas !D"diCIlS nos ho~pilae.; etc.
da armada. Av. Rpg'. 232, 'l.7 JulllO 1858,
arl. 107. Syslema d~ policia Iluvial enlre o
Brasil e Vellf"ZllPln. D"cl. 27 ln,lr, 31 Julho
1860 (Rpl. Eslr. 16M, p<lg. j 'l6 v.). Trat.
6 SeleuJLro 1859. arl. 9 ano. I)pcr. 2726.
12 Janeiro 18~1. Systellla p",t,d f'ntre a
França e o B.'asiJ. Reg. 7 Julllo 1860 (Rel.
tit .• pago 160).

.......
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TABACO: - Vid. Fumo. Estabeleceu-se novo
imposto no do Brasil. Alv. 28 Maio 1808.
Sobre arrematacão e arrecadacão de seu
dizimo na Bahia: Provo 1a, 22 'Novembro
1.808 (CoU. Nab.). Sobre a cobrança dos
direitos de 400 rs. por arroba na alfandega
da Bahia. Prov. 24 Novembro 1808 (CDU.
cit.). Sobre arrematação no seu dizimo em
Pernambuco e Parahyba. Provo 9 Fevereiro
1809 (CDU. cit.). Estabeleceu-se imposto
de 10 a 40 rs. de cada rô!o entrado na al
fandega da Bahia e outras. Alv. 15 Julho
1.809. Para arrecadação dos impostos di
tos. Porto 12 Agosto 1809 (CDU. Nab.).
Derão-se instruções pilra administração e
arrecadação do equivalente do contracto do
tabaco. Decr. Inst. 2°, 17 A~gosto 1.809 (CDU.
cit.). Seu subsidio em Pernambuco e da ca-

. pitania de llamaracá mandou-se adminis
trar e como. Prov. 6 Setembro 1809 (CDU.
ciL). Monopolio do tabaco mal'lufacturado
foi respeitado no Trat 2°,19 Fevereil'o 1.810
arl. 8. Sobre arrematação do contracto do
m:l'Oufacturado em Pernambuco. Provo 25
Setembro 1811 (CDU. Nab.). Mandou-se
arrematar eqnivalente do seu contracto
pelo conselho da fazenda e como. Av. 29
Novembro 18i3 ano. PI'OV. 2', 8 Janeiro
1823 (CDU. cit.). Quantias para despezas re
lativas a elle oa Babia se mandou fornecer.
Prov. 22 Setembro 18th (CDU. cit.). ReguJou
se contracto da renda do imposto de 400 rs.
em arroba de tabaco de rôlo ou corda no
Ri,o de Janeiro. Res. ta, Cond. 15 Maio
1818 (CDU. cit.). A respeito de sobreviven-

IV

TABACO

cia pedida do alicio de guarda-móL' da al
fancle~a do tabaco na Bahia. Res. 27 Outu
bro '1818 (CDU. cit.). Providenciou'-se a
respeito das falsificações encootradas em
rôlos enviados da Bahia. C. Reg. 24 Milrço
1819 (CDU. Nab.). Sobre isenção de direito
de sahida e entrada de tabaco rllcambiado.
Res. 2l Junho 1820 (CDU. cit.). E dos de
direito de consulado do exportado. Res. 7
Julho 1820 (CDU. cit.). Regnlou-se a arre··
cadação do seu dizimo e como. Decr. 16
Abril 1821. Maodou-se continuar e como
em arrematação o imposto de 400 rs. em
arroba. Res. 4 Fevereiro 1822 (CDU. ciL.).
Mandou-se á junta da fazenda de Pernam
buco arrecadar o que em dinheiro exis tisse
pertencente /la contracto de Lisboa. Prov.
9 Setembro 1822 (Coll. cit.). Pela adminis
tração de diversa~ rendas se m'mdou lam
bem administrar na côrte os ftOO rs. por
arroba de fumo, o equivalente do contracto
do tabaco e o subsidio, quando findassem
os contractos. Res. 3", 11. Dezembro 1 22
(CoL!. cit.). Admittio-se a despacho e como o
rapé estrangeiro e com que direitos. Decr.
30 Dezembro 1822. Como deveria ser 31'

recadado o seu dizimo conrorme o Decr.
16 Abríl 1821. Provo 1.a , 8 Janeiro 1.823
(Coll. Nab.). Guias ordenarão-se do que
passasse pelo registro de lta~uahy. Porto 8
dito (CDU. cit.). Arrecadação de impusto do
de corda regulQu-se n'a mesa do consulado.
Decr. Inst. 4 Fevereiro 1823, art. 30 elc.
Mandou -se que o contractadordo equi valente
de seu contracto dirigisse á administração das
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diversas r ndél~ guins da aguardente que
ent .... S5. Porto 3', 9 Junho 1823 (CuU.
Nob.). A respeito ele ra~éllnento de emp.'e
"ado. no exame do tabaco na Bauia. 51IS
pen o com a iudependencin da junta do
lahaco de Lisboa, Re. li", 18 Fevereiro
182" (CDU. cit.). Provo 28 di~o (CDU. cil.).
. ' f"bl'ica do ad~a preta da Bahin permittio
.e lISO de estampa contl'a falsificação, Porlo
1',10J1.In'irn1825 (CDU. cit.).Subreo es
lado d, di\ida antiga oa parle relalíva ao
dizimo elo tabaco lia Bahia. Provo 25 Se
lembro 1825 (CDU. cit.). Sua cullura na
provincia do Rio Neg;l'o mandou-se animal'.
Re•. 8 ovembro J825 (Coil. cit.). Sobre
arreIDiltacão dI) cootracLo do manufacturado
em Pern'amboco e dI:: pachll do rapé de
Porlugal. Res. 1", 1 Julho 1825 (CDU. cit.).
Prov.19 c.lilo (CDU. cit.). Para execllt;ão das
instrucções á Fevereiro 1823, ado ál, á2.
Av. 12Janeil'o 1827 (CDU. cit.). Suas mesas
de inspecção farão extioetas passando sllas
allribuições e como ás jusliças ordinarias e
juntas Je fazenda. C. L. 5 Novembro 1827.
Sobre execllçào das 1nsll'. para pall;amento
do dizimo do fUlllo, vislo o Decr. 16 Abril
1822. Res. 2', 26 Janeiro 1829 (Coil. cit.).
Subre sou despacho. OII'. 30 Janeiro 1829
(Ind. A..lb. verbo Despacho). Sobre arrema
tação de seus dizimos nos portos de ernbar
fJue e comu. Prov. 5 Junho 1829 (Coll.
Nab.). Res. 8n, 1.5 Janeiro 1830 (Coll. cil.).

egou- e estabelecimento de impuslo sobre
tobaco de corda que se comprava em Ser
gipe e porque. Res. 20 Outubro 1S30 (CDU.
ciL). Tara e quul mandou-se COIHel'var em

. Pedro do Sul em cada rôlo. PI'OV, 2n,

23 "~oslo 1 31 (CDU. ciL). Ficarão perten
cendo á ('ec ita ~eral os dizimas do tabaco
e fumo, L. 2ft Oulubro 1832, al'L 75, § 10.
L. 58, 8 Oulubro ~l833, art. 31, § 10: 
Passou a p,'ovincial. L. 40, 3 Untubro
1834, al'ls. 35, 3G, 39: e como arrecadados,
Decr. Rl'g. :W Março 1 36. art. áO, etc.,
ft5, li: 52, 53. Decl'. Reg. 30 Maio 1836,
al'l.125. SubI' arruamento dos fabricantes
de t baco na côrle. Res. 339, 26 FevHeiro
1 l!5. Subre leis provinciaes impondo em
lõlbaco de fumo não fabricado na propria
provinciA. - Vid. Av. 26 NOllemb1-o 18ft9
(.Dia7'. 8268). Avaria em labaco quando a

cargo do egllra<lor. Cod. Cum., ado 7H,
S8. Tabaco em pó, rama, fumo, chal'ulos,
cigarros e cFlchilllbos é absolutamente ve
dado na renitenciaria da côrte. Decr. Reg.
678,6 Julho 1850, art. 1ãO. Pessoas fu
mando não lerão entrada nos cemiterios
publicas da corte. Decr. Reg. 1557,17 Fe
vereiro 1855, art. 56. De fumo qualllu pa
gara pelo transporte na eslrada de ferro
de D. Pedro II. Coo tI'. 10Maio 1855, art. 36,
§'1, aon, Decr. Est. 1590, 9 Maio 1855.
Autorisou-se companhia Espe'l'ança Lllal'a
nftel/se do tubaco manufuctul·ado. Decr. Est.
1675, 14 Novemuro 1855. Avaria em fumo
como indemoisara LI compaollia de seguros
maritimc)s e terrestres na côrte. DecI'. Est.
1724, 16 Felereiru 1856. art. 11. Fumar
nos can'os das estradas de ferro é pr-ohibido
aos passageiros. salvo sendo nos para isso
designddo.,. Decl'. Reg. 1930, 26 Abl'il1857
art.10~, § ô. Quando houver suspeita de
frauJe em fardos ele tabaco exportado como
se devera proceder, Av. 327,11 Novembro
1858. Para exame em fardos de fumo em
folha recolhidos a lrapiches alfandegados
como deveráõ os juizes de commercio pro
ceder conforme o Decr. 512 de 1847. Ai.
411.,21 Dezembro 1859.

TABELLAS de direitos e impostos. - Vid. Os
l'especti'õo~: de soldos. - Vicl. Nos luga1'es
competentes: dothesouro.-Vid. Thesott1'O e
L. 4 Outubro 1831, art. 18,59; de generos
para os navios da armada. - Vicio Armada.
Decr.305, 2 Junho 18A3, etc., e Av. 62,
21. Fevereiro 1852; de comedorias dos offi
ciaes da al'mada. - Vid. Decr. Tab. 913,
10 Fevereiro 1852; de fornecimenlo dos
nbjectos precisos a bordo das barcas de
vapor do Estado. Av. Tab. 60, :20 Fevereiro
1.852; de direitos parochiaes e emolumentos
ecc1esiaslicos em Pernambuco. Decr. 689,
27 J ulbo J853; de droj1;as para as ambu
lancias da armada. Av. Tub. 188,17 Agoslo
1853; de distribuição d.e combustível para
sel'Viço de cozinha a bardl.l dos navios da
armada. Av. rabo 213, 29 Setembro 1853;
das L3.xas de sepulturas, armações, caixões
e vehicolos de condl1cção oa côrle e seus
sllburbios. Decr. Tab. 1557, 3 Fevereiro
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1855; de vencimentos. - Vid. Os l'especti
vos empregados; de fornecimento de viveres,
e munições de guel'ra e navaes aos navios
da armada. Decr. jÇl2J, 11 Abril 1857; de
preços de passageiros e freles da primeira
secção da f\slrada de ferro dePeuro II. Decr.
Tal). 201.4,7 Novembro 1857. Porlo Tab. I

2l2, 2fi Junho 1858.

TABELLIÃES: o mais anti~o delles servir:'! de
escrivão de medição e demarcação. Alv. 25
Janeiro 1809. § 4. - Vicio Alv. 11 Janeiro
1817 (CoU. Nab.). Alv. 3°, 3 Julho 1820
(Colt. cit.). Divisflo do do judicial e notas de
S. Salvador dos Campos, conferida a pro
priedade a nlH só individuo. - Vid. Res. 26
Maio 1809 (CoU. cit.). Duus crearão-se na
vilJa de Porlo Alegre em S. Pedro do Sul, e
na do Rio Grande de S. Pedro e do Rio
Pardo; e um na de Santo Antonio da Pa
trulha. Provo 7 Outubro 1809 (Coil. cit.).
Póde escrever o testamento e depois appro
~'a-lo. Ass. 342, 23 Julho 181'1 (CoU. Ass.).
Tabelliães que fizerem escriptura de com
pras e vendas de navios e embarcações sem
pagamento do imposto que penas have
rão. Alv. 20 Outubro 1812, § 4. Ouvidor
não podia concedei' provimenlos por mais
tempo que o da lei; suspensão dos que os não
apresentassem do desembargo do paço. Provo
1.0Dezembro181~ (Coil. Nab.). Idem quan
to ao juiz de fóra da Babia. Provo 15 Maio
1813 (Coll. cit.). Como procederáõ na ap
provação dos testamentos Ass. 3.)8, 10 Ju
nho 1817 (CoU. Ass.). Ao de Santa Calha·
rina concedeu-se servir juntamenle o ollicio
de escrivão da provedoria da fazenda dos
defuntos e ausentes. Res. ta, 2h Abril 1818
(CoU. Nab.). Segundo creou-se na villa de
Cuyabá. Alv. 27 ·Julho 1818 (Coll. cit.). Com
que pe SIlas deverião os escl'ivães c Lahelliães
inquirir testemunhas. - Vid, Provo 13 Abril
1820 (CoU. cit.). Segundo creou-se na villa
de Pitilngui em Minas Geraes. Alv. 2.& Abril
1820 (CoU. cit.). Creou-se mais um na villa
da Fortaleza no Ceara. e entre os dous di
vidirão-se as escrivania '. Decr. 9 Agosto
1821 (Ind. Alb. TabeUião). Sobre recebe
rem os escrivães e tabelliães cuslas sem pre
ceoer conta elc. - Vid. Provo 5 Janeiro
1822 (CoU. Nab.). Aos do Rio de Janeiro

TABELLlÃES

ordenou-se remp.ssa e como das relacões
das lrRnsacções faitas subjeilas a sisa. P·ort.
3'" 7 J 'loeiro 1823 (Coll. cit.). Governo pro
vincial não podia cl'ear offieio de 2° ta
bellifJo. Porto PI'OV. 9 Abri11823 (CoU. cit.).
Nos livros de not,,~ dos da côrLe se mandou
proceder a exame sobre as escripturas ub
jeitas a sisas. Port. 3", 15 Julho 1823
(Coll. cit.). Tabelliães na \'illa de Valença
creárão-se. Alv. 1°, 17 Outubro 1823:
e nil de S. Malbeus. Alv. 2° idem: e na
da Imperalriz. Alv. 30 idem. Concertão
cópIas authenlicas de eleiçno de sena
dores. Inst. 26 Março 182!c, cap. 5, 9.
E dos depnlados. L. 387, 19 A~osto 18h6,
art. 79. Senadores e membros das as
sembléas pr()vinciaes. arL. 8ú. Res. S.&~,

19 Setembro 1855, arl. 1., § 10. Decr.
1812,23 AI!0sto 1856. art. 23, 2!J, § 3:
26. Av. 396, 28 Novembro 1856, § 2, 3.
Av. á2, 3 Fevereiro 1857. OUlcio de se~un

do da vi lia de Magé concedeu -se e com
que anus. Res. ú"', 9 Se.lembro 182!c (Coll.
cit.). Em remuneração de serviço e pOl' Ín
di<Tencia coucedeu-se serventia vitalicia de
u~ da villa elo Rio Grand,~ que estivesse
vago. Porto 7 Murço 1825 (CoU. cit.). Sobre
o costume de escreverem os tabelliães na
quarta parte das acções novas em S. João
d'El-Rei etc. Vid. P,·OV. 1", .& Dezembro 1826
(CoU. Nab.). Nos juizos em que só um hou
ver não é necessaria distribuição. Res. 13
Selemhro 1827. Como lal sel'virá para ap
provar teslamentos no sen disLJ'iclo o escri
vão do juiz de paz. C. L. 15 Outubro 1827,
arl. 6. Mais um creou-se na Bahia para
conjunctamente fazel'em o pllnlo e protesto
das letras P. com que emolumenLo . C. L.
1.5 Novembro 1827. Farão ces.-ão dos co

nhecimentos de cI'edores rle dividas publi
cas. L. 15 Novembro 1827. nrt. 15. Man
dou-se reinLf'grar um do Ceará esbulbado
por divisão feila po~ ouvid\lr. Provo ~8 Ja
neiro 1828 (CoU. IVab.). Sobre essao de
camara em que funccionára membl'o estra
nho tabellião mandou·se J'{'corl'er aos
meios ordinarios. - Vid. Provo 7 Feve
reiro 1828 (CoU. cit.). Declarou-se não

poder um ouvidor e porque desanuexar o
officio de têlbelliflo do de escrivão de 01'

pbãos. Provo 29 Maio 1828 (Col!. cit.). Con-
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ceuel' faculdade ao escrlvaes e tabeJliães
para porlerem ler escrevenle jUl'ameotado
p rlence aos juizes de primpira instancia
e romo. L. 22 Setembro 1828~ 8rt. 2, § 1.
TabeIliães que quizerem podem o subdilos
americanos e brasileiros emp,'egal' nas suas
queslõesjudiciaes. Trat. 12 Dezembro 1828,
IIrt. 12. Sobre 'u pensflO de 'e~undo tabel
lião de villa incompetentemente nomeado
por juiz pela ordenação. Av. 30 Junho 1829
(CoU. iVab.). Livro de seus signaes lerão as
camaras municipaes. Porto 9 Setembro 1829
(CoU. cit.). 1scrivães de juizes de paz das
freguezias ou capellas f6ra elas cidades ou
villas serão tabelliães de nolas para fazer
escriplul'as, e como. C. L. 30 Outubro
1 30. Sobre as atlribuicões dos escrivães
de paz como tabelJiães c'onforme a L. cito
e ii 15 Outubro 1827, art. 6; e u o de -ignal
publico. Av. 7 Agosto 1S31. Creou-sc no
arrayal de S. Pedro d'EI-Rei em MllltO
Grosso. Res. 25 Outubro 1831, art. 2. E
nas vilJas do l'riumpho, S. José do Norte,
Caçapava. e Alegrete. Res. da mesma data,
arl. 6. Conhecimentos para escripturas
'l1bjeilas a sizas e meias sizas como se rão

feitos para que os escrivães e tabelliães os
aceitem. - Vid. Sizas, Escravos. Ref?;. 14
Janeiro 1832, art. 9. Decr. Reg. 26 Mal'ço
1833, art. .&2, § 1: que relações darão e
como aos collectores da transaccõe feitas.
Verbo H.eg. cito 1lI Janeiro 1832', art. 12.
Tabelliào creou-se na villn do Espirita Santo
do Serrito. Res. 6 Julho 1832, art. 3. E nas
viJlas de Puti, S. Gonçalo, Principe Impe
rial, Piracuruca, Jai~lIz. Res. da mesma
data, ad. 6. E df)lJS na villa de Larangeiras
em ergipe. Res. 7 Agosto 1832, art. 1.
E na de S. eba lião da Barra Mansa. Res.
3 Oulubro 1832, ad. 3. Determinuu-se seu
numero em viUas da provincia do Rio de Ja
neiro. Decr, 1. Mnrço 1833. Perante o juiz
de direito civel da côrte mandou-se escre
ve sem o lre tabelliãe do judicial e como.
Decr. 20 Agosto 183:5. SeBo de seus livro~

de nolas.- Vid. Sello. Inst. 1ft ovembl'o
1 33, art. 2,3. L. 3'17,21 Outuhro 18lt3,
art. J2, 2, n. 1: U. Decr. Reg. 355,26
Abril 1 lt.&, art. 21 , lti. 63. Av. 63. 13
Maio 1. lt , Dous mandou-se tivessem as
"iHas u!Limamente creadas em execução

do Cod. Prac. Da\;r. 30 Janeiro 18M. So
bre as relações qne os escrivães e tabelliães
devem remettel' das transacções e aclos subo
jeitos a sizas. Pnrt. 2 Outubro 183á (Man.
CoU.). Sendo os escrivães de paz lahelliães
pela L. 30 Olltubro 1830, e á vista do Alv.
3 Junho 1809, cessou o Alv. 30 Outllbro
1793. OIT. 23 Setembro 1835. Tabellifles e
mais officiaes de justiça devem escusar-se
do emprego de juiz de paz para que sejão
eleilos. Av. lá Março 1837. Reconhecerão
responsabilidade de escriplos impressos etc.
- Vid. Decr. 18 Março 1.8B7, ad. 6. Decr.
2lt Setembro 1837. Seus escriptorios são
subjeitos a imposto. - Vid. Lojas. Instr.
5 Maio 1837, art. 1, § 9: 3. Decr. Reg. 361,
15 Junho 18M., art. 2, § 10. Ord. 140, 9
Novembro 1848. Seus livros são subjeitos á
correição dos juizes de direito. L. 261, 3
Dezembro 1841. ad. 26, § 3. Re!!;.120, 31
Ja~eiro 1.8lt2, art. 207, 208. - Vid. Sello.
Decr. Reg. 355 cit. art. 63. Decr. Rer;.
834, 2 Outubro 1851, art. 6,22, 27, § 3:
30. L. 779, 6 Setembro 185.&, art. 16. Ta
bellião que servir perante os actuaes jui
zes do civel não está a ella sujeito. Reg. 120
cit., ad. lt87, revogo pelo Decl'. á28, 31
Julho 18!tf>. Perante os juizes municipaes e
de orphãos passárão a servir os escl'ivães e
tabelliães que servião com os anteriores á
L. 261. Reg. 122,2 Fevereiro 1.8á2, art.1.7.
1°, 2° e 30 tabelliães da côrte con
tinuaráõ a servir e como perante as varas
civeis. Decr.1.28, 12Fevereiro 1842, aut. 3.
Tabelliães que não guardarem as disposi
sições dI) regulamento da decima urbana
como serão punidos.-Vid. Decima 'lJ,rbana
elc. Decr. Reg. 1.52. 16 Abril 1842. arL1.8,
1g. Tabellião (: escrivão do jU ry não póde
exercer O cargo de subd,"llegndo supplente.
Av. 68, 4 Outubl'o 1843. Falta de sello nos
seus livros não prejudica os actos nelles es·
criptos, se estes o tiverem pago a que es
tflo subjeitos. - Vid. Sello. L. 371 cil. 21
Outubro 18lt3, art. 14, § 2. Tabelliães po
dem passar certidões de vida. Ord. 8 Março
IBM (Jorn. 70). Tilulos de segunda classe
e quaes que tiverem de ser lançados em no
tas de tabelliães não o serão sem terem
pago sello. - Vid. Sello. Decr. Reg. 355.
26 Abril 1844. art. 7, § 1. Sello de seus
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protocolos. Verbo Decr. Reg. cito art. 21.
Tabellião que lavrar escriptura no livro de.
notas sem estar pago o sello de que pena
será passiveI. Ve7"b. Decr. Reg. ciL art. 65.
§ 6. Os da villa de S. João da Barra man
dou-se servissem e como de escrivão de 01'

phãos, capel1as e residuos. Decr. 11M, 30
Setembro 18.45. Devem prestar aos collec
tores gratuitamente as informações e do·
cumentos necessarios para arrecadação e
fiscalisação das rendas publicas. Ord. 119,
30 Maio t8li6. 01'd.135, 7 Novembro 1848.
Mediante que formalidades e sob que pe
nas lavraráõ escripturas de compra e venda
de embarcações estrangeiras. Decr. li81,
24 Outubro 18.46, ado 6.-Vid. DecI·. Reg.
520, 11 Junho 18.47, art. 1.ft4.. Tabelliães
do registro de hypotheca tiverão regula
menlo. Decr. 482, 1lJ Novembro 18li6. 
Vici. Cod. Com. art. 285. Av. Circo 26 Se
tembro 1850. Tabelliães não podem accu
mular o olficio de partidor do juizo munici
pal. Av. 22 r ovembro 184.6 (Gaz. Of{. 75,
v. 1). A qual dos juizes de direito incumbe a
rubrica dos livros dos tabelliães da registro
geral de hypolhecas. Av. 30 Novembro 18.46
(Gaz. Of{. 79, v. 1). Designação de tabel
lião para o dito registro será como feita e
communicada pelos presidentes de provin
cia. Circo 30 Dezembro 184.6 (Gaz. Of{.
103, V. 1). Por el1es deverá ser feita procu
ração para regislro de nascimentos, casa
mentos e obitos de Brasileil'os em paiz es
trangeiro pelos consules respectivos. Decr.
Reg. 520 cit. art. 17h. Tabellião para ser
confirmado ordenou-se instruísse sua peti.
ção com os documentos indicados pela
Circo 17 Agosto 18A2. A.v. 1 Maio 18li8
(Gaz. Off. '101, V. 3). Sobre incomputibili
dadede serem vereadores. Av. 22 Novembro
1.8.48 (Diat>. 7956). Av" 2ô Abril 184.9, § 7
(SlIppt.). Av. 10 Fevereiro 1851 (Suppt.).
Credores do Estado quaes para serem pagos
devem apresentar procuração feita por ta
bellião. Ord. 82, 30 Março 1811,9, art. 1,
§ 1: quaes reconhecidas por eiles, art. li.
Delles se exigirão e como exames no~ livros
e autos para arrecadação de siza. - Vicl.
Siza. Ord. 182,16 Julbo 18119. A.v. e Circo
12 Setembro 1~51 (Dillr. 8799). Av. 156,
23 Junho 1852. Ord. 34.. 22 Janeiro 1855.

TABELLIÃES

Procuração sem dependeocia de tabellião
podem as casas de misericordia passar se o
compromisso facultar. Av. 25;~, 11 Dezem
bro 18ll9. Procuracões cios com merciante&
por elles feita's ou ~6 a'signadas leIO tanta'.
força como se por tabelliães publicas. Cod.
Com. art. 21. Protestos tle letras de cam
hio quando podem ser feitos por qualquel'
tabellião do lugar. Cod. cito art. h05.
Quando podem füzer cartas de fretamento.
Cad. cil. art. 569. Sáo incluidos na re
serva da guarda nacional. - Vid. Gctardas
ditas. L. 602. 19 Selembro 1850, art. 12,
§ J,. Decr. 722, 250utubr'l 'l850, art. 19,
§ li; recflOheceráõ a assignalura do impe
trante de reforma na gnarda nacional. Verbo
Decr. 722 ci t. art. 86. Ta belliães do re
gistro de hypotheca devem declarar a hora
em que O fizerem. Av. Circo 26 Setembro
1850. Declarou-se que nas villas em que
não houver fõro civil nem tabeHiães os es
crivães de paz gozão dos direitos. L. 30 Ou
tubro 1830, art. 1. Av. 25 Outubro 1850.
Tabellião que obraI' contra este regulamento
poderá e como ser suspensú e responsabi
lisado. Decr. 737, 25 Novembro 1850 •
art. 700, 701. Petições comrnerciaes devem
ter a assignatura reconhecida por tabeHião.
Decr.738 d,} mesma data, art. 1ft. Forma
lidades praticadas por tabellião e como deve
ter o registro de documento commercial no
registro publico do commercio. Decr. 738
cit. art. 61. Aos tabelliães de hypothecas
são applicaveis as disposições do art. 68 a
71 do presente. Decr. 738 cit. art. 101.
Escrivães de paz são competentes para ar
recadar o sello dos titulos que lavrarem como
tabelliães. Av. 1.87, 25 Junho 1851. Sobre
haver certo juiz municipal subjeitado á distri
buição pelos dous tabelliães os feitos civeis e
crimes. Av. 9 Julbo 1851. Do registro geral
de hypotbecas e de nntas como serão subo
stituidos em seus impedimentos tempora
rios. Decr. 817, 30 Agosto 1851, art. 5; e
como os do jndicial, art. 6, § 2: pretenden
tes dos lu~ares de tabeHiães como os reque
reráõ, art. 1.4, § L Por labellião declarou-se
dever constituir procuradol' a irmandade
de Santa Philomena por não ter compro
misso. Ord. 2llft, 8 Outubro 1851. Intervem
e como na cessão ou traspasso de acções da
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companhia de seguros. Bom Conceito. Decr.
Esl. 52, 5 I ovembro 1851, art. 15. De
clarou-se que emquanto e não punha á
v nda papel para seus livros era-lhe exten
sivo o art. 6° Reg. 31 Dezembro 1851. Ord.
1ô·, 2lJ. Janeiro 1.853. Juiz de direito não
pôde nomear tabellião interino um seu
irmã . Av. 176, 1 Agosto 1853. Contra os
que ftzerem sem pagamento de siza escrip
turas de compra e venda de terrenos foreiros
á camara Hlunicipal da côrte. Ord. 251,19

(l\'ern])ro 1853. Os tabelliães não gozão de
férius, salvo cornlicença dos respeclivog jui
zes e pre~identPs de tribunaes. De~r. 1285,
30 CJvembro 1853, ad. 6, § 1. Os juizes de
dir ito em corr içflf) exarninaráo se os tabel
liãos etc. reIDette6 o ás estações de fazenda
cerlidõe de escriptlH'a de compl'a e venda
d· bens de raiz; impondo penas e quaes
aos remissos. L. 779, 6 Setembro 1.854,
ado 16. Addit. pela L. 939, 26 Setembro
1857, art. H. Aos tabelliães etc. do juizo
eccle;ia lico é applicavel a O. L. 1, liL 24
§ 28 a 31, til. 79, § 15, para darem gra
tuitamente certidões de obitos aos procura
dores fi cae . Av. 5ú, 1 Fevereiro 1855.
Tabelliães de Ilotus qne cu las perceberáõ
dos actos que praticarem. Decr. Regim.
1569,3 Março 1855, art. 86 a 03: guaes os
do l','gistro de hypotbecas, art. QlJ.. Como
se devem regular os presiden tes dos tribu
naes e juiz.es para a suspensão correccional
dos e crivães ou tabelliães que perante elles
servirem. Decr. Cons. 1572, 7 Março 1.855.
Tllbelliães privativos do protestu das letras
e lÍlulos serão os escrivães dos tl'ibunaes de
cOlllmercio. Decr. 1597, 1 Maio 1855,
arl. 59. - Vid. Decl'. 163Y, intra. Sobre an
nexação do ufficio de escrivão do juiz. dos
feitos a um dos escrivães e tabelliães nu
Pará mandou-se eguir' o estabelecido nos
Avs. 8 Maio 1846, e 17 AJ1;osto 1.85it. Av. 2
Junho 1855 (Jom. 186). Só tem direito ás
custas de um protesto das letras de presta
çõe das quae- a primeira venceu-se. Av.
204,25 Julho 1855. Ord.21 , 6 Agosto
1855. Tabelliães privativos do protesto de
letr:lS e titulos pa sárão a ser os escrivães
de appellações e aggravos dos tribunaes de
commerciu. Decr. 1639,22 Setembro 1855.
Responsabilidade de varios por falta de sello

TABELLIÃES

em escriptura de hypotheca que foi revali
dado. Ord. 315, 17 Outubro 1855. Provi
mento interino delle; é subjeito a novos direi
tos. Av. 316,20 Ouluuru 1855. Os livros dos
tabelliães de notas que servirem separada
mente os oflicios ou accumulados com oulro,
que emolumentos pagaráõ pela rubl'ica. Av. 5
Dezembro 1855 (Relat. Just. 1856, pago 37 '
v.l. Intervem na procuração para adminis
tração e gerencia das transacções da com
panhia de seguros Providencia, da Bahia.
Decr. EsL 1688, 12Dezembl'o 1855, art. 11.
Podem extrahir publica-fôrma de docu
mentos não sellado,;. Ord. 361, 20 Novem
bro 1855. Quanto devem levar de lançarem
escriptos nas notas conforme o art. 86 Decr.
1569. Av. 23, 12 .Janeiro 1856; e quanto
dos actos constantes dos art. 87, !}3, 1.08,
25. Av. 58, 28 Jnneiro 1856; e qnanto re
relativamente aos do art. 86 e como sedeve
escrever as letras e auanto devem levar das
conferencias e concel:tos. Av. 6'1, 30 Janei
ro 1856. Quanto devem perceber os dos
registras das hypothecas pelas averbações.
Av. 116, 15 Março 1856. Estabelecerão-se
regras a respeito da creação, snppressão,
annexacão e desannexacão dos officios de
justiça: Av. Cons. n. 2~, 30 Janei.ro 1857
(Suppl.). Para procurações no presidio de
Fernando de Noronha o escrivão do almo
xarifado suppre falta de tabellião. Ord. 92,
13 Março 1857. Não necessitão reconheci
mento de assignatura e juramento especial
para cada um dos actos que tiverem de pra
ticar. Av. 251,28 Julho 1S57. Multas por
infracção do regulamento do seJlo commet·
tida por tabellião. Vid. O/·d. 26á, 7 Agosto
1.857. Carnara municipal não póde impôr
ao tabellifle' mais obrigaçõe; além das do
seu regimento nem comOlinar-lhes penas
ille[!aes. Purt. 348, 7 Outubro 1857. Não
podem passar attestados de fl'equencia aos
juizes ITInnicipaes. Av. 29 Setembro 1858
(J 01'11. 308). Escrivães e ta belliães conforme
o art. 1S& do Decr. 1569 não necessitão de
contagem para receber seus salarios. Av.
300,13 Outubro 1858. Aos de S. João do
Principe orden0u-se enviassem semestral
mente ao thesuuro mappas das transacções
cujas escripturas houverem passado ou certi·
dões negativas. Av. 1.9 Outubro 1858 (Jont.
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317). Tabelliães sob as penas do art. 88 do
Reg.l0 Julho 1850 a quem for presente lilu
10 elc. subjeito a rev3\idação como procede
ráõ.-Vid. Sella. Decr. 2lt90, 30 Setembro
1859, art. 15. E crivães de paz são compe
ten les para protesto de lelras e actos desses
offieios nos lu~ares em que não houver ta
bellião. Av. 12'], 25 Malo 1859. Declarou-se
como devião ser divididos os ollicios de es
crivão e tabellião publico da cidade deMibipú
e villa de Goyaninha. Av. 174. 18 Julho
1859. Av. 223, 1 Setembro 1859. Dous
cunhados podem servir os oflicios de tabel
lião c escrivão de orphãos no mesmo
termo. Av. 211, 20 Agosto 1859. Na falta
de talão da decima devem os tabelliães e
escrivães trunscrever ip.. is ve?,bú as certidões
passadas pela recebedoria. Ord. 343, 9 No
vembro 1859. Dous pnr ntes em gráo pro
bibido podem ser lauel1ião e escrivão de
orpbãos no mesmo lermo porque são ju izos
differentes. Av.lt12, 21 Dezembro 1859.

TABERNAS: seu imposto para o banco do Brasil.
- Vid. Lojas. Alv. 20 Outubro 1812~ S 2:
Provo 1', 2lt _ ovcmbro 1813, S 2, 3, Õ.

Res. 15 Novembro 1815, ele. R S. 7 Feve
reiro 1820. Res. 2a , 21 Maio 1821, etc.
Decr. Ins!. 4 Fevereiro 1823, § 2, etc. Podo
2a, 4 Dezembro 1824. Res. ia. 8 Março
1.825. Port. la, 15 Julho 1825 ele. Res. 2",
28 Julho 1825, 3', 11 Oulubro 1825. Provo
26 Outubro 1829. Reg. 1ll Janeiro 1832,
art. 1 etc. Reg. 6 Dezembro 1.834. art. 1,
S36, eLc.lnst. 5 Maio 1.837, art. i, S 4.
Decr. Reg. 361, 1.5 Juoho 18ltl~, art. 2, § lt.
L. 628, 17 Setem bro 1851., art. 44, S2. Em
quanlo abertas nellas se póde entrar judicial
mente á noite. - Vid. Lojas. L. Consto Porto
11. Outubro 1.822, § 1, etc. Penas contra os
nellas achados depois do sol posto.- Vid.
Botequim. EdiL 3 Janeiro 1825, S 7: contra
os taberneiros que admittirem nellas e como
e quando ajuntamentos. Edil. cit. S 8
(CoU. Nab.): e contra os que comprarem
a escravos objectos furtados, § 9 (CoU. cit.).
Prohibio-se passarem-se licenças na inten
dencia para e tarem abertas depois do sino
corrido, e declararão-se nul1as as já passadas.
Porto 2 Fevereiro 1828 (Ind. Alb. Tabe1·nas).
Cumo delJas se cobraria o imposto do Alv.

26 OutubrQ 1812. - Ord. ti Abril 1829.
A taberneiros se mandou commctter e como
prisão de capoeiros na côrLe. Port. 2a, 27

'Julho 1831(CoU. Nab.). Como deveria pro
ceder-se á cobrança dos direi Los de uma.
Av. 7°,3 Agosto 1831 (CoU. lVab.). Man
dou-se que aos collect3dos só se passassem
licenças mf)~trando pai!"0S 115 impostos ante·
rior'es. POI't. 2 Setembro 183 t (CoU. Nllb.).
Av. lt°, 5 dito (CoU. cit.). Tabt-'rna a que fôr
deslinada agual'dente, enlrada na càrle
mencionn-se nas ~uias. - ,'id. Aguar
dentes. Ord. 65, 18 Abril 1838, art. 5.
Tabernas de vender aguardente como pa
garáõ imposto de paLente. Verbo cito
Decr. Re~. 1.lt9, 8 Ahril i8li2, art. 2,6,
§ 1: 7. 8, 1.3 § 1, '2: 1lt, 1.5, 1í, § 1., 2. Decr.
Reg. lt15, 12Jtlnun 1845, art!'. 2,3, 5, 6,
§ 1: 1.1., 13, § 1. 5: 16, 15, 18. A's auto
ridades policiae:, incllllJbe manda-las fechar
em occasião de incenclio na côrte. Decr.
17í5, 2 Julho 1856, art.19, § 5. Deu-se
regulamenLo para arrecadação do imposLo de
aguardenle nellas vendida na corle. Decr.
Reg.2169. 1 Maio 1858, art. 3,1.3, § 1: 14,
31, 32: hlt, § 3: 52, 53, 56, 57. Deer. 2194.
i9 Junho 1858. Seu fechamenlo a horas de
vidas como promoverão as rondas do corpo
policial na corte. Av. losl. 29l, 5 Outubro
1858, arl. 3, § 2: e dispersar nellas os ajun.
lamentos, art. cil. § 3.

TABOADO como será despachado.- Vid. Alfan
degas. Decr. Reg. 22 Junho 1836, art. 182.

TABOLAGEM: - Vid. Jogos. Cad. Crim.
art. 281.

TABOLETA : - Vicl. Juiz de paz. Decr. 14 Ju
nho 1831 , art. 1. Decl'. 9 Julho 1.831,
art. 9. Inspecto?' de quartei?'ão. Reg. 14 Fe
vereiro 1839. Delegados, Subdelegudos. Decr.
58lt, 19 Fevereiro 18lt9.

TAÇA que percebia o o/licial-maior da secretaria
dos negocios do Imperio. - Vid. Secretaria
dita. L. 2lt3. 30 ovembro 184:1, art. 37.

TACHYGRAPHL\: mandou- e que rrequentassem
sua aula lodos os lachygraphos eom exer
cicio nas camaras da assembléa geral e sob
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que pena. Av. 3 Janeiro 1827 (Gatt. Nab.).
Supprimio-sp. despeza com os da camara
dos depu lados. ~.15 Novembro 1831, ar1.1,
§ 7: deu-se quota para individuo habilita
do ensinar tachygraphia. L. 70, 22 Outubro
1 36. art. 2. § 8. L. 106, 11 Oulubro 1837,
art. 2, § 3. Permitlio-se licença a um addido
de Lhesouraria e como para exercer lachygra
pb,i,a durante as ses ões da assembléa geral.
Av. 9Maio 18118 (Gaz. Olf. 105 •. v. 3). Foi
sllpprimida a aula de lacllygraphia. t. 668,
11 SE:lembro 1852, art. 1.5.

TACT1CA elftmentar dos corpos velará se observe
o deputado do ajudanle.gp.neral de um corpo
de exercito. Decr. Reg. 2038,25 ovembro
1857,. art. 7,§ 7.

T1l!LABAH:FES forão declarados contrabando de
p;uerra no Tral. corn a França 6 Junho
1826, arl. 21. Grãa-BI'etanha, 17 Agosto
1827, art. 1.5. Cidades Anseaticas, 1.7 No
,'embro 1827. art. 10. Portugal, 19 Maio
1836, art. 16.

TAtE TOS: todo o cidadão póde ser admitlido
aos cargos publicos civis, politicos ou mili
l(lres sem oulra dilferença que não seja a
dos S 'us talentos e virtudes. Const. arl,179,

1ll.

Tâ~HOS:~Vid. Cames.

a
TALLlÃO: - Vid. Cad. C,·im. 01't. 1.29, § 7, 2

pa be: 1.31.. 179, 1.89. Decr.. 22 Out,ubr@
1831. art. 12.

TALlJD~ das e·tradas de ferro dQlmperio. Decr.
Reg. 1930, 20 Abri'! 1857, art. 22, 27, § 3 :
30,53.

TAMBOR para companhia dos ~uarda·marinbas.

-.- id!o Academia de ditos. Av. 2.8 M.8~0 1808,.
M,a;n.dou- e que houvesse um em cada com
pao ia em tugar de dOllS e corn,o. Decr. 29
Dez mbro 1.810 (llepel't. F. Th. VCI·b. Tam·
bares, 33. Diec. Jltr. Per. S~. Verbo cit.).
Tal:nbore milicianos de Portugal goza vão
do. pril'ilegio do fóro. Ocd. 31. Janeiro 1826

(Repcl't. Gunh. Mato Tamb01'); da brigada
de artilharia da marinha. ~ Vid. Al'tilharia
dita. Decr. PI. 31 Jmeiro 1826. De corpos
estrangeiros.-Vid. COI'POS ditos. Res. 8 Ou
tubro 1831.; da guarda nacional. - Vid.
GUa1'das ditas, e Decr. 722. 25 Outubro
1850, art. 75: da estrada de ferro da cidade
da Bahia ao Joazeir·o. Decr. Com. 1615,
9 Junho 1855, art. 2, § 2.

TA,NOElaOS: a lanoaria do arsenal de marinha
do Rio de Janeiro foi creada por Av. 12
Maio 1.808 (Repert. Cunh. Mat. Tanoeiro).
Officiaes de lanoeiro embarcí\dos mandou
se considerar como se);undos calarates. Ord.
9 Fevere~ro 1.809 (Cott. Nab.). Sobre seu ar
ruamento na côrte. Res. '256, 30 Novembro
18lJ.1. Tanoeiro da armada que uniforme
tem. Decr. PI. 1829, á Outubro 1.856, X.

TANQUES: sua conservação e reparo incumbe
ás camaras municipaes. - Vid. Cama1·as. L.
1 Outubro 1828, art. 66, § 1.: de serviço da
limpeza das casas da cidade do Rio de Ja
Janeiro e do esgoto. das agllas plnviaes. 
'fid. Decr. Cond. 1929,29 Abril 1857: para
conducção de peixe vivo no Pará. - Vid.
Dec'F. Est. 1953, 5 Agosto 1.857, art. li.

TAPAGEM de fazendas: os iuizes de paz procura
rão a composição das contendas e duvidas
que se suscitarem a respeito,-Vid. Juizdito.
L. 15 Outubro 1827, art. 5, § 1lJ. L, 2úl,
3 Dezemhro 18á1, art. 91.

TAPINHQAM:-Vid. MadeÍ1'as.

TAPIOCA: seu diúmo cornos c mandou arrecadar.
- Vid. Res. 2~, 26: Janeiro 1829 (Coll.
Nab .). Reg. 31. Março 1832, arts. 1.2, 15,
20. Re~. 26 Março 1833, ad. lIO, § 7. Decr.
Reg. 30 Maio 1.836, aI' Ir· 99, § !J.

TARAS e carras: seus emolumentos na alfandega
da côrte. - Vid. Alfandegas. Res. 16 Março
181.0,7 Setembro dito. Av. 30 Junho 1831:
no algodão e saccas de café. -" ido Algo
dão, Cafe. Decr. Reg. 30 Maio 1836, art.
155; em caixas de assucar. - Vid. Assucar.
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Orrl. 75,7 Junho 1838, 197, 28 Janeiro
18lJO. Av. 62,1.1 .Tunho :l.8lJ5. Sobre aba
timento das taras e quebras nas alfandei!:as
deu-se f) Decr. Re~. 634, 28 Agosto 18/,9.
É relativa ao peso bl'ut0 e não simplesmente
ao do assucar. OreI .15lJ, 1á Maio 1851. A al
ler'acão das taras marc3das na nova tarif3 das
alfa~degas compete ao mini.terio da fazen
da. Decl'. Disp. 28 Março 1657, art. 19. Av.
328. 25 Setembl'o 1857. Commissões e qnaes
ordenou-se informassem sobre a tabella das
taras. Circo 271,18 Agosto 1857. Sobre as
taras da nova tarifa e verificação do peso
liquido explicações. Ord. 329. 331,25 dito.
Para o peso liquido das velas se compre
hendem os envolLorios de papel ou papelão.
Av. 350, 7 Oulubro 1857. Não se póde mo
dificar o estado dos envoltorios. Av. 351,
dito. A respeito da tara pal'a pomadas. Av.
355, 3 Outubro 1857. Qual compete aos
vidros com snlphato de quinino. Av. 363,
13 Outuuro 1857. Elevarão- e taras de cer
tas mercadorias e quaes. Circo 19 Outubro
1857 (Jom. 299). Av. Tab. 392, 29 Outubro
1857. Elevação da lara para as massas e
sobre verificaçiio do peso liqnido. Av. 381,
23 Outubro 1857. Circo 386, 26 dito. Aug
menta da do rapé. Circo 387, 27 dilo. Per
mitlio-se verificação do peso liquido real
das mercadorias sujeitas a direitos na razão
do peso, com o ab3tímento das taras mar
cadas na tarifa, e como. Decr. 203lJ, 25
Novembro 1857.

TARlF A das alfandegas. - Vid. Alfandegas, Re
gulamentos Ue tal'iras. De emolumentus con
sular'es. - Vid. Consttles. De tencas. - Vid.
Tenças. Dos emolumentos dos tri'bunaes de
commercio. Cad. Com. lit. uno art. 29.
Todas as especies de machados se despa
chão pela !al'ifa. Ord. 283, 31 Dezembro
1852: dos transportes na estrada de ferro
da .B.ahia ao Joazeiro. Decr. Cond. 1299.
19 De7.embro 1853, 2ga , 30. a J.)ecr. Conv.
1615 , Çl Junho 1855, arl. 7. Mandou-se
incluir na tarifa os chapéos de sol de al
~odão para senhoras e meninas. Ord. 1ll5,
27 Julho 185lJ. De transportes pela estrada
de fer.ro de D, Pedro 11. - Vid. Contr. 10
Maio 185'5. art. 36, ann. Decr. Est. 1599.
9 Majo 18'55. Em questão sobre applicação
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de tarifa não é admissivel intervencão dearhi
lros. Ord. 2lJ3, 2lJ Agosto 1855. Confir
mou ·se decisão subjeitando a despacho por
facturas vidros não comprehendidos na ta
rifa.Ord. 267, 19 Setembro 1855. Tarifa
dos se~U1'osmarilimos e de incendio da com
panhia Seguros Mal'itimos e Tel'1'est1'es. Decr.
Est. 172lJ, 16 Fevereiro 1856, art. 20. 36,
§ lJ. Dos transportes na estrada ue ferro
de Santos n Jundiahy em S. Paulo. Decr.
Cond. 175Y, 26 Abril 1856, 32." Na tarifa
das alfande~as mandou-se incluir o arroz.
Ord. 382, 18 Novembro 1856. Mandou-se
executar a nova tarifa das alfandegas do
Decr. 1911J. Ord. 155, 2/, Abril 1857. Ta
,rifas dos freles d35 estrada~ de ferro do Im
perio o que devem conter. - Vid. Decl'.
Reg. 1930,26 Abril 1857, art. 105 a 110,
119. Reclamação dos c.onsules de Hanover,
Baviera, Saxonia, Hambur~oe Bremen con
tra a nova tarifa das alfande~as. - Vid. Av.
16 Maio 1857 (JOl'1l. 1(1). Mandou-se crear
com missões para proporem allerações á
nova tarifa. Circo 270, 12. Circo 27/" 18
Agosto 1857. Sobre inlelligencia de artigos
da tarifa a respeito de chales etc. Ord. 319;
17 'Selembro 1.857. Correccão do art. 795
da mesma. Circo 320, :1.7 Setembro 1857.
A alteração das taras da nova tarifa per
tence ao ministerio da fazenda. Av. 328,
25 Setembro 1857. Sobre as taras da nova
larifa e verificação do peso liquido. Ord.
329, 25 Setembro 1857. Sobre a veri
ficação do dito peso e revogaçào do
art. 20 Decr. 1.385, mandou·se informar a
commissão de alleraçães de tarifa. Ord_ 331,
25 Setembro 1857. Assimilhação dos pa
letós de seda lião comprehendidos na ta
rifa. Ord. 333,26 Setembro 1857. Pela la
rifa se não podem conlar nas l'azendas dous
fios por um. Av. 334, 26 Sp,tembro 1857.
Sobre despacho de potes de louça importa
dos como envolturios do sal conforme ()
art. 3í6, 906 da larifa. Av. 336,20 Setem
bro 1857. Despacho de I nço~ de sl>·da e
algodão como de algodão. Av. 337, dito. E
de vidros para espelh-os. Av. 338, dilll. Ta
rifa especial das taxas de im portaçiio na
mesa de rendas de Albuquerque em'Malto
Grosso autorisou-se. L. 939, 26 Setembro
1857, art. 29, §fO. Parao peso liquido das.
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",:J:I;; se compl'eheodem os eovoltorios. Av.
350. 7 Outllbro 1857. Tal'a para as pomn
da . Av. 356. 8 Outllbl'O 1857. Qual a que
c:(Im\ ete aos vidl'oS com sulphato de qui
nino. Av. 363, '13 Ouwbl'o 1857. Dil'eilos do
mara. qlliuo engarrafado. Ord. 369.16 Outu
hro 1 57. l)r(lgooHs despachilo-se por fac
lUl'a. Circo 370,16 Outubro 1857. Elevaçõo
d' t,lra de certils mercadorias. Ord.1 9 Outu·
bro 1857 (Jorn. 299). Av. Tab. 392. 29 diLO.
Dp.spacho de velas de cOl1lpo-ição e respec
li\'os envulLorios. Av. 376, 20 Outuuro 1857.
Elevnção dctarn para massas e veriucação de
pe o liquido. AV. 381, 23 Circo 386. 26 Ou
tuuru1857. AlIgmentll de tara 00 rapé em
harris, barricas, caixas ou caixotes. Circo
387, 27 dito. De pacho de penLe- de chifl'e
pnfeitados de metal branco. Av. 393, 30
dito. E de fitas de vellndo. Av. 396.30 dilo.
Peças de JIl1\chinns que se devem de,pacha r
livres de direitos. Circo h26,25 Novemhro
1 57, e anD. Av. da mesma daLa. Despacho
de almofarizes de marmore c1assiucndos DO
• ('L, 55 da tarifa. Av. M3, 9 Dezembro 1857.
Despacho de capas de papel para chapéos.

v.lIfJ6, 9 Dezemhro 1857. Barricas ser
vindo de envoltorio á farillha de tri~o não
pag-ão direitos; intel1igencia do art. 66 da
tarifa. Circo 652, 11 Dezembro j 857. Di
reiLo dos garrafões empalhado. Ord, 658,
16 Dez.embro 1857. Despacho de machina
par'a imprimir. Av. .&68 21 Dezembro 1857.
De cestas ou condecas com batatas, e intel
Jig ncia do art. [16 da tal'ifa. Ord. 66!:l, 21
Dezembro 1857. Arados pagão direitos. Av.
h7lJ. 2lJ. Drzembro 1857. Cadeiras scm bra
ços comprehendidas na tarifa. Av.hJaneiro
1 '5 (Jom. 18). Imposição da tarifa sol)l'e
importação de embarcações é devida da
compra da me·mas. Ord. 6", 8 Janeiro
1 58. Ü Decr. 1939, art. 3 apenas suspen·
deu por lempo limitado a execnção das
nola ,7 e 129 e não o art. 1020 da Larifa.
Ord. 7", j 1 Janeiro 1 58. D spacho de Le
souras polidas ou JusLrHdas. Av. 13 Janeiro
1 5 (JOI'1I. 22). ! egou-se restiluição de
dir ito' pa~os quando vigorava o art. 668
d. larifa em ch:qJélls de feltro. Ord. 10·,
i3 Janeiro 1 58. Despacho de pennas
para Oôres e enfeites. Av. 23°,22 Janeiro
1858. Quando devem pagar direitos es-
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pecilles as ce;;ta~ ou condeças com baLatas.
Circo 33. 3 Fev<!l'eiro 1858. Despacho
de cnlca de casimira. Av. 37, 5 Fevereiro
1858. Tarifa de se~uros da companhia Fi
delidade. Decr. Esl. 2103, 6 Fevereiro 1858,
art. 6. Sobre apprehensão de varios objec
tos de ouro de uso de passageiro snblUet
tidiJS a pa~amenlo de direilos.- Av. 66,
10 Fevereil'o 1858. De cassa suis;;a. Av. 10
dito (Iorn. 51). Na conferencia da sahida
não ha lugar impugnação da mercadoria des
pachada. Ord. !J7, 11 Fevereiro 1858. Des
pacho de bolões e anneis não dourados. Av.
á9, 12 F'evereiru 1858. De livros de missa
com capas de madreperola, marfim e tarta·
ruga. Circo 72, 27 F'evereiro 1858. A pri
meira parte da nota Ui da tarifa não é
applicnvel ao vinho de Champar:ne engarra
fado. Ord. 91, 12 Março 1858. De appare
lhos de cobre e suas ligas. Av. 105. 26
Março 1858. De 1Ilpaca lavrada. Circo 106,
26 Marco 1858. Allerarão-se dil'eitos dedi
versos a'rtigos de tal'ifa. Decr. Alt. 2139,
27.l1al'ço 1858.-Vid. Decr. Alt. 2268,15
Setembro 1858 infra. Despacho de livros
de missa com capa de velludn.Ord. Circo
123,9 Abríl1858. De 1u.3tre de zinco. Ord.
12lJ.9 Abril 1858. Os envoltorios externos
de madeira não entl'ão no peso bruto para
pagamento de direitos. Ord. 125, 9 Abril
1858. Corrigirão-se dous erros nas altera·
ções do Decr. 2139. Circo 130, 12 Abril
1858. Despacho de cadarço de là e algodão.
Av. 13 Abril 1858 (lorll. 112). Tnrifa do
sel'viço de praticos. Conv. 2lJ Abril 1858,
art. 28 pubI. por Decl'. 2'155, 1 Maio 1858.
Despacho em separado de armação para
chapéos desoI, e das coberLuras. Ord.157,
6 Maio 1858. Sobre despacho de lenços de
alg-odão com mescla de seda. Av. 8 Maio
1858 (Jol'n. Sttppl. 138). Tarifas da estrada
de feno de Nictheroy a Campos. Decr. Est:
2175,19 Maio 1858, art. 18, § 7. Despa
cho nas alfanrlegas, das facas de ponta ap
parelhadas. Ord. 18lJ., 7 Junho 1858. Cabo de
arame de ferro considera-se cordoalha nào
classificada na tarifa. Circo 19t, 10 Junho
i858. Classificação dos chalys de Jã com
listras de seda. Circo 197, 15 Junho 1858.
Despacho de fitas, garças, ló, fumo, esco
milhas e semelhanles. Circo 214, 3 Julho
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18158. Av. 23 dito (Jorn. 255). Classificação
da avêa em gràa. Circo 239, 7 Agosto 1858.
Classificação das escovas de crina com alça.
Av. 259,1 Setembro 1858. Fizerão-se al
terações na tarifa das alfandeglls. DrJC?'. Tab.
2248, 15 Setembro 1858. - Vicl. Decl'.
2489.30 Setembro 1859,infi·(l. Conveniencia
de igualdade das tarifas foi reconhecida e
como no tratado com o Uruguay. Trat. 22
Setembro 1858, art. 10 pub!. por Decr.
22(j9, 2 Outubro 1858. Despacho de latas
envernizadas contendo polvora. Av. 278,25
Setembro 1858. Em qne occasião podem
aproveitar ás mercadorias subjeitas a des
pacho as alterações da tarifa. AV. ~8(j, 2
Outubro 1858. Circo :287, 2 dito. Deu-se
explicação ácerca da qualificação de mer
cadorias contendo sedas e outras waterias.
Av. 295, 7 Outubro 1858. Nos desp~chos

de baldeação e reexportação de mercado
rias não subjeitas a direitos de COO>U010 não
se deve exigir a caução do art. 240 Rtg.
22 Junho. Av. 305,19 Outubro 1858. Des
pacho de vestidos de cassa transparente.
Av. 27 Outubl'o 1858 (Jom. 321). De pe as
de fitas. l~V. 2 Novembro 1858 (JOTl!. Sllppl.
330). Tarifa de emolumentos do lhesouro
mandou-se e como observar na contadoria
da marinha visto o art. h9 Decr. 1739. Av.
3 Novembro 1858 (J01'l1. Sllppl. 330). Des
pacho de carrinhos de mão nas alfandegas.
Av. da rnesmadata (Jom. cit.). De gelatina.
Av. 9 Novembro 1858 (Jom. Sllppl. 338).
De apparelho deoova invenção para fabrico
de assucar. Av. da mesma data (Jorn. cit.).
Os instrumentos e utensilios destinados á
lavoura não pagão direitos de impurtação.
Ord. 334. 18 Novembro 1858. Tarifa de
commissão dI! banco central do commercio
na côrte. Decr. Est. 2388, 2 Abril 1859,
art. 18.27. § 6. Vasos de lJorcellana com
pomada como pagar~lõ direitos. Ord. 247,
:20 Setembro 1859. Classilicação dos cadar
ços de seda e algodão. A.v. 251, 25 Setem
bro 1.859. Alterou-se o <lrt. 1682 da tarifa.
Dlcr. 2489, 30 Selembro 1859. Panoo de
lixa assemelhou·se ao papel da mesma qua·
lidade. Circ.285, 70ulubro 1859. Distri
buicão das multas deve ser mensal ad insta?'
da de que tralão as disposições prelimina
res da tarifa. Av. 398,15 Dezembro 1859.

Mandou-se executar nova tarifa da. alfan
degas. Dec?'. 2681c, 3 Nove rntJ ro '1860 (Jorno
325). correcto por Circo Tab. 3 Dezembro
1860 Jom. 19. 18M).

TARIMBAS dos quarteis. prisões etc. mandou-se
substituir por camas de madeira com pés
de ferro. Circo 28lJ, 29 Setembro 1855.
Circo 2 Outubro 1855 (Jorn.275).

TARRAFAS para pescaria no Pará. - Vid. Decr.
Est. 1\)53, 5 Agosto 1857, ar!. 3.

TAXA: do sello do papel. - Vid. Sello. Taxt de
legados e heranças eslabeleceu-se e como.
Alv. 17 Juoho 1809 § 8, etc., para cuja
execução. Provo 25 ovembro 1809 (Cotl.
Nab.). Provo 5 Dezembro 1809 (CoU. cit.).
Mandou-se cobnll' o imposto no caso de se
haverem verificado as heranças e legados
depois da publicação do Alv. cito Av. 16
Março 1810 (CoU. cit.). Prov.1u , 24 Dezem
bro 1822 (CoU. cit.). Della foi isenta a santa
casa da Misel'icordia da côrte do Rio dê Ja
neil'o. Alv. 28 Selembro 1810. Igualmente
a de S. Christovüo de Benguela..\lv. 20
Maio 18'11. Declarou·se t:: como o Alv. cit.
17 Junho. Alv. 2 Outubro 1811. Certidões
e quaes ordenou-se que os juizes de contas
enviassem dos testamentos. comprehendidos
no Alv. 17 Junho ao thesouro. Decr. 2í l 0

vembl'o 1812. - Vid. P,·ou. 6 Marco 1823.
Porto 22 Junho 1825, infra. Prov'idencinu
se e como acautelando prejuizo que á taxa
poderllõ provir das cal'las de consr.iencia.
Vid. Res. 26 ,Julho 1813 (CoU. Nab.). Taxa
para os libellos, gabellas, provas, por escrip
turas e insinuações segundo a dispo ição da
Ord. Liv. 3, til. 30, 81c. 59, Liv. 4, tiL. 62,
forãu elevadas. Alv. 16 Setembl'o 181fJ. De
espolio de bispo declarou-se ser devida.
Provo 2u , 6 Abril 1815 (CoU. Nab.). Isen
tou-se della um legado á irmandade de
Nossa Senhora du Desterro cio Campo
Grande. Decl'. 8 Janeiro 1819 (CoU. cit.).
Sobre isenção de taxa aos filhos naturac, in 
tituidos herdeirlls.-Vid. Res. 2Julho 1 19
(CoU. cit.). Ajunta das Ala~ôas declarou-se
como deveria proceder na arrecadação do
imposto não contractado. Provo 27 Setem-

911'"
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1>1'0 18H) (eoil. cit.). Sobre distribuição dos
inventarios c contas entre herdeiros maio
res para pagamento da taxa, de cujo esbulho
se lll1eixava o pl'oprietario dos oficias de
inquiridor. contador e distribuidor do ~el'al

da côrte. Prol'. 13 Abril 1820 (Cott. cit.).
Sobre isenção peJida de pili\'a-la de dil'iuas
suppostas incobraveis carregadas em qui
nhão e por cobrança era re~ponsavel O les
tamenteiro.-ViJ.R1 s.1",21 Maio 1821 (CoU.
cit.). Taxas e condemnações dellas prove
nienles forão exlinctas. L. Coosl. Porto 5
Julho 1821 mando obseI'v. peja Res. 20
Outubro 1823, art. 2. Mandou-se que as
contadorias ~eraes procedessem á escriptu
ração do illposto e como desde Seu come
ço. ParI. 1a , 3 Fevereiro 1823 (CoU. Nab.).
Prol'. 6 Ma rço 1823 (CoU. ciL.). PorL 15
Abril 1823 (CoU. cÚ.). Porl. áB

, .4 Del.embro
1824 (CoU. cit.). Para cnmprimento do
Decr. 27 l ovembro 1812. Parlo Circo 22
Jl1nho 1825 (Coll. cit.). Porlo 1a , 1 Agosto
1825 (CoU. ciL). Av. 3°,22 ,Julbo 1828 (Gott.
cit.) _ApprovoIl-se a nomeação ue escrivão
da laxa em Sergipe. P(,rt. 2", 20 Setembro
1825 (CoU. cil.). Ordenou-se a averbação
no tbesouro e como do pagamento da taxa.
Porto 1 Oulubro 1825 (Cott. cit.). Foi o go
verno autorisado para conceder prazo de
seis mezes aos magistrados para apresenta
ção das certidões da decima. Res. 11 Setem
bro 1826. Isentas da laxa farão as apo
lices da divida publica. L. 15 Novembro
1 27, art. 37. - Vid. Bes. 2", 26 Março
1 28 (CoU. Nab.). Taxas de barreiras. - Vid.
Bal·reims. De uso ou passagem respeitantes
á~ ob.·as publi('as corno se imporão e como
prescrev m, qllaes as pessoas del1as isentas.
- Vicl. Ohas. L. 29 Agosto 1828 earL 14.
Taxas de qualqller qualidade accoruou-se
nào pagarem os consules, seus escravos, offi
ciaL's e pessoas addidas. Trat. com Eslados-

nidos, 12 Dezem bro 182 , art. 30. Quem
impedir pel'l:ppção de taxas lei\'itimamente
impn las como sera puuido. Cod. Crim. art.
287. Pnra arrecodacão da de cerla heranca
como e mandou lj'ue o deputado procun~
dor da fnlendn proced sse. Provo 2", 31
A,yosto 1831 (CoU. Nab.). De congruas re
clamada por herdeiro de cerlo padre se
mand u descontar taxa derida. Provo 2a ,
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3 Setembro 18:31 (CuLL. cit.). Declarou-se
deHa isento lel)ddtl ti casa de exposlos per·
tencente ti Mist:ricordia da côrte. Res. 2a,

13 Dezembro 1831 (CoU. cit.). Taxas de
passagem elD rios. - Vid. Barcas. Res. 25
Outubro 1831. Passagem. Res. da mesma
ubta. Para arrecadação da taxa de legados e
heI'3nçaS deu-:;e. Reg. U Janeiro 1832,
art. 1, 23 ele. 31, 33, 35, 37. Mud. 6, 7,
8. Modif. Reg. 28 Março 1832, arl. 2. Para
slJa arrecadacào mandou·se crea.' e como
solicitadores' de resíduos. Decr. 19 Outu
bro 1833. Taxa pelos legados de liberdade
mandou-se cessar por abusiva. Ord. 13 No
vembro 1833.-Vid. Ord. 119, 10 Setem·
bro 1847, illfm. Execução do Alv. 17 Junho
1809 regulou-se. Instr. 1ft Novem bro 1833,
art, 23 a 25. Paga o legado de usufruclo 6

porque. Ord. 23 J'lDeil'O 183lt. Quando se
deva arrecadar da herança jacente que es
pere apparição de herdeiro que p6de ser
morosa. Av. 28 Maio 183á, § ft. Não póde
ser recebida em prestações. Av. 10 Outubro
1831i. Port. 12 Março 1835. - Vid. P01·t.
15 Outubro 1836, infra. Approvou-se não
restituição da de legado para liberdade de
escravo de filba. Off. 13 Novembro 183&.
Na côrte mandou-se arrecadar pela recebe
doria do municipio. Reg.6 Dezembro 183&,
art. 1, § 1.. Sobre providencias para sua
arrecadação. Ord. 26 Janeiro 1835. Man
dou-se uetla proceder e como observada a
Porto ft Agosto 1825. Decr. 27 Novembro
1812. Reg. 14 Janeiro 1832, art. 27. Ord,
5 Março 26 Novembro 1728. Port. e 3 Av.
9 Março 1835. Não fui approvado expediente
de inleressar os sulicitadores de resíduos na
cobrança das taxas e ordenou-se a remessa
das certidões de testamentos ás lhesourarias.
OII. 26 Agoslo1835. Declarou·se que em vir
lude da L. 2á Outubro 1832, passou para
a receita provincial. 0tI'. 9 Setembro 1835.
OII. 25 dilo. OIT. 'lá Outubro 1835. Ord.
9 Dezembl'o 1836. Como deverá cobrar-se
dos legados de usufl'Ucto. Ord. 16 Novem
bro i835. Circo 18 dilo. Port. 29 Marco 1836.
Ord. 9 Julho 1836. Quaes as apoli~es a que
aproveita a L. 15 Novembro 1827, art. 37.
OIT. 29 Fevereiro 1836. Em certo caso decla
rou-se serem obrigados LI ella e porque a mu·
lht:r do fallecido, devedore!!, sobrinhos. Ord.
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20 Setembro 1836. Admillio-se e pOI'que e
em que caso pa~alllento elella em prestações.
Pnrt.150ulubro 1836.0rd. '18Agosto1837.
Ord. 6 Dezembro 18U (Jorn. 321). Man
dou -se não cumprir lei provincial de
S. Paulo considerando provincial a taxa de
herança de fallecido antes de 1 Julho 1836.
Ord.9 Dezembro 1836. Não pagão os dotes
para casamento de recolhidas da Santa Casa.
Port.18 Abril 1837. Nomeação de avalia
dores da taxa de usufruclo. Av. OIT. 19
Maio 1837. Para que os lançadores pelas
avaliações dos bens subjeitos á decima dos
legados e heranças e usufructo percebiío
p:ratiGcação e quol. Ord. 168. 5 Setembro
1839 elecl. por Ord. 200, 26 Fevereiro
18hC. Taxa de escraVOS. - Vid. Escravos.
foi o governo autorisado para melhorar lan·
çamento e arrecaJaçiJo da taxa de legados e
heranças. L. 21,3, 30 Novembro 18lt1, art.
17, execulada pelo Dec7·.Reg. 156, 28 Abril
18lt2.-Vid. Decl'. l!10in(ra. Na slla ilrre
cadação mandou·se observai' os §§ 1, 2
Alv. 26 Agosto 1801. Ord. 16 Março 18112
(Jom. 83). Louvados nos casos do Reg. 156
devem ser nomeados pelo administrador da
recebedoria. Av. 6h, 6 Junho 1842. Deve
ser paga no lugar onde e situaJa a casa que
se lega. O, fi. 116,4 Outubro 18112. Ord. lt
Março 1859 (J07·n. 79). Prorogou-se a ao
torisação ela L. 243, supra. L. 317,21 Ou
tubro 18lt3. (L7·t. 29. Cessou. Ras. 346, 211
li! aio I8h5 ; art. 1,' a ella são subjeitos os
eSlrangeiros, art. 31. Av. 101, 16 Setembro
18M. Ord. 30 Setembro 18lJ6, § 4 (Gaz.
O(f. 31, v.1). Decr. Reg. 855, 8 Novembro
1851, art. 3, lJ. Cobra-se e como dos bens
sitos nas provincias pertencentes a fallecidos
na côrle. Ord. 15 Dezembro 18lJ3 (Jom.
337). Mandou-se recolher ao thesouro a
import:lQcia de certo legado de que se não
pagára taxa, etc. Ord. 15 Janeiro 18hlJ
(J om. 31). Declarou-se que o art. 5 Decr.
156 supra 5Ó tem applicação no muuicipio
da cÓl'te. Av. 5. 0 Ord. 6",16 Janeiro 18á4.
Taxa se paga da lrétu'fel'en(;ia de legado
ou herança aceita, em beneficio de ascen·
denles ou àescendenles e purque. Ord. 26
Abl'il 18lJt, (Jom. 1.16). Declarou-se des
necessaria alteração no art. 20 Reg. 355,
sobre lestamento, por ser o imposto dos

legados provincial. Ord. 31 Julho 184ft
(Jorn. 206). Para não pólga-Ia como
deverão proceJer os fdhos 1l:\Luraes. Ord.
30 Março 1845 (Jom. 1:22). Addi tou-se o
Reg. 156. Dar. 410, lJ Jun!lo1 '1,5. De qual
se não deve com missão pela a1'l'ecadação.
Ord. 10 JonhQ 1845 (J01'11. 1SI). Na corte
pogão os legados pios nüo cumpridos e as
esmolas a pessoas pobres; nf\!) pagão todas
as casas de misericordia pelo Alv. :20 Maio
1811. Av. 90, 18 Ago'lo iSlJ5. Reg. 156,
lJ10, não tem cUl1lprimento nas provincias.
Ord. 2', Setembro 1845 (J07'?~. 28:2). sus
tcnlado e como por Ord. 30 Setembro 1845
(Jom.284). Devendo ser cobrada, guardadas
as leis gel'aes, a mela de da dil'ida aCliva das
rendas provinciaes antMiores ao 10 Julho
1836, assim deve applicar-se o Reg. 156.
OrJ. 122, 31 Outubro 18á5 sobre cujo Cum
primento. Av. lt Abril 18lJ6 (Jom. 137).
Decima annuaI de usufruclo em Casa na
côrte mandou-se e como arrecadar. Av. 5
Maio 18lJô (Jorn. 165). Das Leranças e le
gados em usufructo p6de er feito de promp
to por uma vez sómente. Ord. 151, 7 De
zembro 18lJ6. Direito da fazenda publica á
cobrança da taxa quando n~\sce.- Vid. Av.
103,20 Julho 18á7. Alfonia 00 doação de
liberdade feila em testamento não paga de
cima. Ord. 119, iO Setembro 18lJ7.- Vid.
Ord. 311. 15 Outubro 1855. Providenciou
se sobre o conOido que se pótle dar entre a
fazenda geral e provincial por occasião da
arrecadação da laxa. OrJ. 2)a. 16 Feve
reiro18lJ8. Av. 22 Janeiro 1855 (Jorn. 39).
Ord. 399, 27 Dezembro 1 '55. Isencão da
de heranças maternas de filbllS illegitimos.
Ord. 29", 23 Fevereiro 1848. Sobre a des
peza do fúrmal de partilhas Jo que tocar á
fazenda nacional para pagamento de de
cima das heranças; sobre a administração
dos bens que lhe Locarem lluando não se
al'l'emalal'em e a respeito do lançamento á
fazenda em moeda quando a herança fôl'
nessa e pecie. Ord. lJÇJ, 10 Abril 18lJ8. Não
paga fjlba nalural reconhecida por sua mãi
no baptismo e le'tamento. Av. i7 Abril 18l!8
(Gel'--, On: 89, v. 3). - Vid. Áv. 1 O, 13
Julho 18lJ9. Onl. 125 24 MJi" 1859. Sobre
serem isentas de taxa as apolices da divida
pubIica.-Vid. Onl. H 2,14 Sclemb7'o 18lJ8.
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Foi I) govprno alllorisado a reformar seu
re"ulamento. L. 51lJ, 28 Otttab"o 1848,
m't. áti. Sobre fórma dos inventarias de
h rança para pagamenlo da taxa. Av, 23

ol'emoro 18á9 (Dim'. 8270). Mandou-se
admillir pagamenlo, obrigando-se pela elo
u ufruclo ainda nflo recebido. Av. 7 Ja
neiro 1850 (Diar, 830á). Contratos commer
ciaes cujo valor não exceder de áOOg, po
dem provar-se portcstemunhas. Cod. Com.
art. 123. Taxas dI) caixões etc.dos enterros,
lia côrl·. - Vid. Hes. 583, 5 Sej.embro
1 5', "rt. 1, S 2. Decr. 901, 16 Janeiro
1.852, Sobre cobrar-se taxa das herancas
dos fruclos e r ndímenlos que ellas produ
zirem no tempo da factura e processo elo in
venlario. Ord. 163 l 12 Outubro 1850, 
Vicl. Av. 22 Main 1851 (Dia?'. 8706). Em
razão de não estar pre,;cripta mandou-se con·
lilluar uas diligencias precisas para arre
cadação da de cerlos legados. Av. 30 Janeiro
1851 (Dim'. 619), Taxas de cunhagem,fun
dicão e afinacão do ouro marcarão·se. 
Vi~l. Ouro. De~r. 770, 27 Março 1851, etc.
Taxa dos direitos das chitas, morins e ma
dapolões importados em reLalhos. Decr. Tab.
777, 15 Abril 1851. Dispensou-se pagamen
to da de dividas incobraveis comprehendidas
em h l'ança. Av. 5 Maio 1851 (Dim·.8690).
C"II.O se fara a inscripção dos lestamentos
para pro mover-se a arrecadação da taxa.
Ord. 209, 30 Jnlho 1851. Se ella foi paga
liscülisaráõ e verificaráõ os juizes de direi·
to em correição. Decr. Reg. 83ft, 2 Outu
bro 1 51 art. á9, § 1. Fazenda nacional
tem empre hypotheca legal e consequente
mente preferencia a respeilo de dividas da la
xa nos bens de que se compoem as heranças
e legados. Ord. 30 Selembl'o 1852, § 1 (Dia)'.
6,1853). Sobre arrecadação e escripturação
da laxa oa parLe pertencenle á renda geral.
AI'. 237, 1.~Oulllbro1852. De herança de
filllo adoplivo mandou-se e como receber
parle Ingo, e parle em prestação. Av. 28 Ou
tubro 1 52 (Dia,'. 91á9). Sobre cobrança
de taxa de escravos, que ficárão livres por
morte d lesladora, e como. Av. 23 Julho
1 53 (Diar. ~10). As adjudicações de
b os de raiz lnnçados em partilha para
pagam nto da laxa da herança eLe. á fazen
da provincial pagão siza. Ord. 233, 26 Ou-
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tubro 1853. Conlribuintes s6 se podem exi
mir do pagamenlo das taxas medianle conhe
cimentoem f6rmaecomo. Ord.238, 29 Outu
bro 1853, Producto de apolices da divida
publica transferiveis é e porque subjeito á
taxa, Av. 21 Dezembro 1853 (Diar. 367).
Subre taxa de bens herdadns por filhos do
primeiro patrimonio por morte de mãi, ou
de irmão predefunto.-Vid. Av. 13 Janeiro
185á (Dia1'. 22). Declarou-se que unica
mente tem direito ao gozo da isenção e favor
do i\lv. 17 Junho, §§ 8, 9 :IS ascendentes
e descendentes. Decr. 1343,8 Março 1854..
A consulta sobre luxa de heranças, por ser
imposto provincial absteve-se o governo de
responder. Av. 1.02, 16 Maio 1~54. Busca
para apprehensão de escravos occullos lan
çados ao lesLamenteiro para pagamenLo de
decima á fazenda nacional, legados el<:. Av.
173, 7 Outubro 1854. Taxas de qualquer
natureza não póde a companhia da estrada
·de D. Pedro II impôr pelo cruzamento de
outra. Contr. 10 Maio 1855, art. 25, ann.
Decr. Est. 1599,9 Maio 1855, Igualmente a
da esLrada de ferro de Santos a Jundiahy em
S. Paulo, Decr. Cond. 1759,26 Abril 1856.
10. 11 Igualmente a deTamandaréa Una. Decr.
Cond.19S0, 28 Setembro 1857, 13.'Igual
mente a de Camoci á Granja. Decr. Cond.
1983,3 OUlubro 1857, 21." Taxas cobraveis
nos casos do art. 132 do regulamento de ins
trucção primaria e secundaria ua côrte.Decr.
Tab. 1600, 10 M.aio 1855. Taxas arrecadará
e corno a directoria da companhia de carris
de ferro da côrte á Boa- Vista na Tijuca.
Decr. Est. 1777, 9 Julho 1856, art. 2!J.
Além dos im postos do ad. 1, § 1, Regu!.
1.5 Junho 18.&4 cobrar-se-ha na cidade doRio
deJ aoeil'o, Bahia, e Pernambuco e Maranhão
uma taxa que será fixada na tabeJla que o
governo fica aulorisado a orgaoisar, tomando
por base a imporlancia de cada classe de in
dustria e prufissão das comprehendidas no
dito Regu!., excluidas as que pela pe
quenez de seus creditos nào devão ser sobre
carl'ef!;adas. L, 884, 1 Outubro 1856, art. 3.
Taxa de 428 annuaes de cada predio autol'i
sou-se para cobrar a companhia de serviço
da limpeza das casas da cidade do Rio de Ja·
neiro e do esgoto das aguas pluviaes. Decr.
Cond. 1929,29 Abril 1857 , 2", §§ h, 5, 6.
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Taxas que se devem cobrar pela- matriculas
dos medicos e outros documentos do Reg.
828. Decr. Tab. 1959, 22 Agoslo 1857. Foi
o governo autorisado para reduzir as taxas
(Ie imporl<lção cobradas na me~~ de rendas
de Albuquerque em Matto-Grosso. L. 939,
26 Selembro 1.857, art. 29, § '10. Das taxas
estabelecidas para a recepção auxiliará o go
verno a companhia da estrada de ferro de
Tamandaré a ,Una. Decr. Cond. 1980 cito
23." Igualmente a de Camoci á Granja. Decr.
Cond. 1983 cit., 29. a Taxas iLinerarias da
companhia União e Illdust7'ia. Decr. Cond.
1998,2'1 Outubro 1857, 7" § 1.: 15', 16a ,

17. a Decr. Est. 2408, 27 Abril 1859, art. 7.
Decr, Cond. 250õ, 16 Novembro 1859, 6a,

7. a Taxa de concessão de pennas de agua na
côrLe e de heranças e legados na côrte po
dem ser cobradas no domicilio dos contri
buintes. Decr. 2059, 19 Dezembro 1857,
art. 1. Quaes os ascendentes e descenden,
tes isentos do pagamento da laxa. Av, 110,
31 Marco 1858. Taxa addicional de 40 rs.
sobre ~guardenle na côrte. - Vid. Aguar
dentes. Decr. Reg. 2169, 1 Maio 1858, art.
5,6, á7. Decr, 2194,19 Junho 1858. Pre
catoria para pagamento dfl taxa não foi cum
prida por estorem os bens embargados,
etc. - Vid. Av. 1 Julho 1858 (Jorn. Suppl.
1M). Av. 151, 27 Junho 1859. Habilitação
de herdeiros e quaes são subjeitas aos di
rei tos da L. 243, Tab. § 42. Ord. 30á, 18
Outubro 1858. Av. Ord. 132,28 Maio 1859.
Procedimento ordenou-se e qual a respeito
da lei provincial ue Goyaz autorisando taxa
itineraria pelas estradas de communicação
com as demais provincias do Imperio. por
serem impostos ácerca dos quaes as assem
Lléas não tinhão poderde legislar. Av. 28 Ou
tubro 1858 (J07'n. 321). Nas deprecadas para
levantamento da taxa perlencente á fazenda
provincial não se exigem os requisites dos
arts. 35, 36 Reg. 1.60. Av. 326, 10 Novem
bro 1858. Filhos simplesmente naluraes são
isentos da taxa conforme o Alv. li Junho
1809. Decr. 1343, 8Março 1.85á, e Circo 68,
ti Ft'vereiro 1856. Ord. 125, 24 Maio 1859.
- Vid. Av. 280. infra. Nem uma entrega
de bens de heranças jacentes se eITectuará,

'nem uma deprecada ou oflicio do juiz de,
orphãos para levantamento de dinheiros ou
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bens deltas será expedida ou cumprida,
sem conslar o prévio pag<lmento da taxa
etc. Decr. Reg. 2lJ33, 15Junho 1859,a1'Lti1.
Sobre isenção concedida pelo A.lv. 17 Junho
aos ascendenles e descendentes que são
herdeiros forçados em relação aos que por
affinidade se considel'ão taes. Av. 280, 6
Outubro 1859. Para <lvaliaç:',o de predios
subjeitos devem seI' prefel'idos na côrte os
lançadores da recebeduria. Av. 12Dezembro
1859 (Jom. S LLpp I. 58). Taxas quaes devem
pagar os ~apores da companhia brasileira
de paquetes. -- Vid. DecI'. ('ond. 2513, 1.7
Dezembro 1.859, 3.3 Taxas fnnerarias tive
rão na côrte regulamento. Decr. Reg. 2812,
3 Agosto 1861 (Jom. Suppl. 230).

TECIDOS: - Vid. Algodiío. Fabricas, Seda, Ta
rifa. Deu-se explicação ácerca da qualificação
de mercadorias contendo tecidos de seda e
outras materias. Av. 295, í Outubro 1858.

TE-DEUM: por occasião de eleições não é exigido
pela lei.-Vid. Eleições. Av. 97, 22 Agosto
1.848, etc.

TELEGRAPHOS: desde Cabo -Frio até á cidade
do Rio de Janeiro commnnicou-se acha
nm-se eslabelecidos, e que o ião ser desde
o outro extremo da Ilha Gr~nde até o mes
mo ponto. Av. 'lá Abril 1809 (Colt. Nab.).
Deu-se organisação e regulamento de dis
ciplina ao corpo deslinado ao serviço dos
teJegraphos. Reg. 5 Março 1810 (Per. Sz.
Dicc. Jw'. verbo .Telegl'apllOs; B. Carn. Extr.
1.°), Mandou-se que os nal'ios mercantes
usassem os signaes delle. Av. 17 em Edit.
21. Julho 1.819 (Ind. Alb. Teleg1'apho). Or
denou-se que os proprietarios de navios e
embarcações em geral dessem os nomes dos
mesmos ao director dos telegrn phos. Porto 4a ,

23 Janeiro 1823 (Col!. Nab.). Ordenou-se
que seu director, além dél participação ao
ministro incumbido das visi tas da policia,
désse outra á intendencia, das e embarcaçõs
que entr<lSSel.n e dessem fundI). Porto la. 10
Janeiro 182á (Coll. cit.). Privilegiou-se por
quatorze annos a impressão do systema
dos signaes telegraplJicos da barra da
corte. Decr. 1°, 31 Agosto 1824 (CoU.
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cit.). Determinou-se que o telegrapho
na côrte fizesse promplamente si~naes

dos paquetes. navios de gllerra estran
geiros, e al'iso á secretaria de estado da
marinha. Av. 3 Outubro 1832. Mandou-se
pô-los á di posição do ministerio da justiça.
A•. 10,12 Janeiro 1836 (Repc1·l. CI/Tlh. Mal.
Tclegrepho). Declarou se que a despeza com
livro, papel e bandeiras de signaes para enes
na BlIhia pertencia ao ministerio da justiça a
qUf'Ol seria paga, sendo taes objectos for
necid" pelo arsenal cle guerra, Av. 30 Ou
tubro 1843 (Jorn. 31li). Sobre angmento de
venciLDento dos emFregados dos da Boa
Vi. ta c Santa CrLl7., solLios das praças. Av.
9 JulhfJ 184l~ (Jom. 191.). A disposição de
seu director se mandou pôr soldado da com
panbia d artífices. Av. 29 .laneiro IBM
(Jon~.Sltppl.5J).Dispensou-'e de todo o servi
ç tia gual'da nocional certo individuo por
achar-se em pregado no serviço do do Caslello
na côrte, () que cedificaria e como. Av. 2 Se
lembro 18á6 (Gaz. Of{. 8. v. 1). Seu director
delellminou-se remeLter diariamente á Gazeta
OfTicial parte do movimento do podo, dis
pensado de o fazer o secretario da visita
de policia. Av. 29 Setembro 18á6 (Gaz. Of{.
28, v. 1). Determinou-se á ('amara muni
cipftl da côrte não concedesse, nos lugares
lllld,· os houvesse, erecção de edificio que
embargasso a livre e directa commnnicação
dos signaes. Port. 19 Dezembro 1846 (Gaz.
Of{. 97, v. 1). Quatro praças da compaohia
dt:l I'achineiro que e acha vão no seu serviço
mandou-se subslituir por outras tantas do
asy.Jn de iovnlidos. Av. 2t Janeiro 18á7
(G"z. Of{. 123, v. 1). Ordenança lIe caval
lal~ia ao seu director. Av. á Março 18á7
(Gaz. OfT.155, v. 1). Mandou-se supprimiI'
Il da fortale1-" de Villegai~non na côrte pOl'

inutil. Av. 3, á I ovembl'o 18lt7 (Gaz. O/f.
'1'56, v. 2). Da dita fortaleza se enviara ao
director dos telegraphos parle diaria das
emba)'cações entradas. Av. 15 Novembro
~8á7 (Ga=. O/f. 167, v.2). Mandou-se ar
reaI' o da dita forlaleza e den-se de tino á
casa. Av. 25 lovembro 18á7 (Goz. O/f.
f7'/, v. 2). Quando entrar embarcaçào
apr zuda com Africanos a visila o partici
pará logo pelo telegrapho ao auditorda ma
rinha eqnando impedirenlrada por suspeita.

TELEGRAPHOS

Decr. 708, 1á Ontubro 1850, art. 3. O g'>
vemo poderá fazer em toda a extensão do
caminho de ferro do Recife á Agua Preta
em Pernambuco as con.trucções etc. para
estabelecimen to de telegr'apho electrico,
responsabilisando e como por elle a com
panhiil, e a transportar gratuitamente os
agenles da telegraphia em serviço. Decr.
Cond. 1030. 7 Agosto 1852, 12. O mesmo
com a da cidadeda 13ahia ao Joazeiro. Decr.
Cond. n. 1299, 19 Dezembro 1853, 12."
Decr. Conv. 1615, 9 Junho 1855 art. 2,
§ 2. O mesmo com a de Tamandaré a Uoa.
Decr.Cond.1980. 28 Setembro 1857, iá.&
Providenciou-se para não ser ofIendido na
côrle por conslrucções o telegrapho elec
lrico entre S. Chrislovão e o quartel-ge
neral. Av. 17 Setembro 1852 (Diar. 9115).
Autorisou-se contractar a construcção de li
nha de telegraphos electricos do municipio
dacôrle á cidade do Recife passando pelas
capitaes das provincias intermediarias e
como. L. 719 28 Setembro 1853. art. 11,
§ 3, para o que decretou-se credito. Decr.
1286, 30 Novembro 1853. Telegrapho elec
trico entre a secretaria da justiça, secreta
ria da policia, quartel de permanentes, paço
de S. Christovão, Petropolis, arsenaes de
guerra e marinha, telegrapho da barra, paço
da cidade, quartel de permanentes em Nic
theroy mandou-se assentar e como. Av. 17
Janeiro 1.85á (Dim·. 43, át.). Telegraph?s e
estabelecl[oentos de te.legraphos electl'lcoS
tiverão quota. L. 779. 6 Setembro 185h,
art. 3, § 8. Tiverão credito extraordinario.
Decr.1.501,23 Dezembro 185á. Derão-se
instrucções provisorias para orgaoisação do
serviço dos telegraphos electricos na côrte.
Instr. 27 Março 1355 (Rel. Jusl. 1855. pago
135). Addit. por Av. e art. 19, Maio 1855
(Rei. Just. 1856, pago 19á). Telegrapho
eleclricu em toda a extensão da estrada de
ferro de D. Pedro II obrigou-se a companhia
a estabelecer e como. Conlr. 10 Maio 1855,
art. 15, 18. § 2, ano. ao ·Decr. Est. 1599,
9Maio 1855. O mesmo com a de Santos aJun
diahy em S. Paulo. Decr. Cond. 1759.26
Abril 185ô. 1P.i7a , S2. O mesmo com a de
Camoci á Granja. Decr. Cond. 1983, 3 <?u
h~bro 1857, 22." Autorisou-se credIto.
Decr. 1699, 26 Dezembro 1855. Regulou-
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se a admissão de praticantes para serviço
dos telegraphos eleclricos. PorL Reg. 5 De
Dezembro 1856 (Rel. Just. 1857. pago 211).
Mandou-se não ancorassem embnrcacões
sobre o cabo submarino lançado entr'e a
Ponta da Saude e Mauá na côrle. nem se
admitlisse pesca de marisco nos IUl1;ares por
onde passa. Av. 22Janeiro 1857 (Jom. 37).
Tele~rapho eleclrico haverá em todas as es
tradas de ferro do Imperio, DecI'. Reg.
1930, 26 Abril 1857, arl. 92. Telegrapho
eleetrico da esLL'ada de ferro de Nictllicroya
Campos. - Vid. Dec1". Est. 2175, 19 Maio
1858, art. 18, § 7. Telegl'aphos na secre
taria da justiça pertencem á quarta secção.
Decr. 2350, 5 Fevereiro 1859, art. ô, § 3.
Telegraphos electricos ti verão rel1;ulaOlento.
Decr.Reg. 2614, 21 Julllo 1860 (f01'l1, 295).
Av. Nat. 17 Julho 186'1 (Jom. 215).

TELHA: sobre imposição de 160 por milheirfl pe·
dida pela camal'a de Jagual'ipe. - Vid. Ca
lIW1·as. Provo 2a , 7 Outubro 1812. Sobre
contribuições qne na coele deverião paga r
os vendedores de telha elc. Purt. 11 Maio
1822 (CDU. lVab.). Concedeu-se privilegio
exclusivo para fazer e vender telhas etc. aper
feiçoadas, na côrte. Decr. 68LJ, 20 Julho
1850.

TELHADO: deixar beirada deHe para parte da es
trada de ferro não é permiltido. Decr. Reg.
1930, 26 Abril 1857. art. 5,8, 138, 139.

TELHEIRO para venda de peixe no Maranhão. 
Vid. Camaras. Res. 2 Agosto 1831. Conce
deu-se á camara municipal da cidade da
victoria o telheiro que outr'ora servia para
arrecadação do dizimo do peixe. Res. 791,
1lJ Setembro 185LJ. Terrenos de marinha
concedidos ii cOl)lpanhia de navegação e
co::nmercio do Amazonas para telheiras etc.
Decr. Cond. 1ftLJ5, 2 Outubro 185ft, 18. a

Decr. Con.d.1988, 10 Ouiuuro 1857, 18. a

Telheiras da companhia da estrada de ferro
da cidadeda Bahia ao Joazeiro. Decr. Conv.
1615, 9 Junho 1855, art. 2. Cond. 2.a Da
companhia de navegação a vapor entre
Monteridéo e o SalLo, e a Constitnição e
Uruguayana em S. Pedro do Sul. Decr.
Cond. 2/'01,9 Abril 1859, 19."

lV

TEMOR. - Vid. Medo. Temor fundado de ini
migo ou pirata é causa justa para arribada.
forçada e quando. Cad. Com. art. 7/,1.
§ 3: 7ft2, § 3.

TEMPLO: celebrar em casa ou edlficio qu'e tenha.
fórma exterior de templo ou publicamente
em qualquer! u~ar culto de religião que não
seja a do Estado é crime e como punivel.
Cad. Crim. art. 276. - Vid. Consto art. 5.
Av. 29 Outubro 1855, § 3 (Jo1·1~. 2/', 1856j.
Templos do vioculo do Jal1;uára extincto
que destino Liverão. Res. 306, 14 Oulubro
1843, art. 2. Prisão terá e como lugar nos
individuas que na côrte forem encontrados
dormindo f6ra de horas, por não terem do
micilio, nos adros do templos e lu~ares

semelhantes. Av. Insl. 291,5 Outubro 1858,
art. 2, § 17.-Vid.lg1'r:jas, Religzão.

TEMPO de serviço de soldado' voll1nlarios e re
crnlados. - Vid. necmtameJlto para o exer
cito. - Vid. 18 Novemb1'O 1810, 1.5 Fc
ve1'ei'l'o 18'l5, 28 Oulubro 1827 (Repert.
Cunho iliJat. Tempo). As p'raças que exis
lião oos cllrpus com falta de idade para
o alistamento farão mandarias conservar
sem vencimento de soldo elc. e tempo
até aos 18 annos. Porl. 20 ~ovembro 1810
e 7 Maio 1823: e HJ A~osto 182ll: e
Port. 12 Outubro 182õ (Repel't, e f/el·b.
cito II). Tempo de serviço de empre
gados diversos. - Vid, Serviços. Tem
po para que se diga que excede a memo
ria dos homens, deve passar de um se
culo. - Vid. Reso 19 ~laio em Porto 16 Ou
tubro 1820 (Coll. Delg.). Tempo de serviço
para rer.eber condecoraçõe-. - Vid. Bel"
viços. Tempo de serviço dos corpos do
exercito e artilharia de marinha. - Vid.
mais Res. 9 Dezembro 1823, 6 ~iarço 1835
(apenas cito no Repel't. Cunho Mut. Tempo III).
-Vid,Pt'ov. 7Dezembro1835, Tempo deser
vico aosofliciaes do exercito como -e conta.
Vid. mais OfTiciaes militm'es. Aos que tendo
baixa são readmittidos ao serviço conta-se
o anterior. Res. 9 Dezembro 1823 (Repert.
cit.IV). O c0ntrario disse-se a respeito de
um officiaI sentenciado il prisão e baixa do
posto que depois foi readmittido por per
dão do Poder moderador. Av. 30Dezembw
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183á (Rf'pel·t. cit. IV). - Vid. Provo 7 De
..emul'O 1835. Tempo de enlrega na locação
m rcanlil. Cod. Com. art. 227,228: do pa

gamenlo no penhor mercanlil, art. 272 :'de
durClção das sociedades mercantis, ar!. 335,
~ 1. 5: uLil para protesto de letras, art. 381:
Je pagamentos mercantis, art. h31: para
prf'scl'ípção de obrigações mercantis con
lralJidas e direitos adquiridos antes do
codigo art. h56: util para lançamento de
credilos ti guaes no registro do commercio,
art. h72 : de IH'ivilegio do preço da compra
de navio não pago e juros respectivos, arl.
h/h: de Cilfl'el'ar-se e descarregar-se em
Lareação afrelada, arl. 591.: de espera de
ordens do frelador e arreladores pelo capi
tão de navio. ar!. 610: dos riscos de navio
s guro, art. 667, § 8: 069, 702, 766, § 5 :
du pa~alllenlo de seguro no C3S0 de sinistro
arl·. 667, § 10: de apleseotação Je fallido,
llrt. 80'1, § 2: 823, 82lJ: de serviço dos de
pulados e supplentes dos tribunaes ele com
mercio, til. un. ar\. h: de prolissãohabilual
do commel'cio para ser- e valado deputado,
al'l. 15. Tempo de ser iço para accesso de
olliciaes do exercito. - Vid. O([iciaes mili
ta,·es. Decr. R g. 772, 31 Março 1851,
arts. h.5,9,1.1, 1Sa20.Reduzio-se a dous
anno o lempo de praça exigido pai a os
cadeles e sargenlo serem admiltidos aos
eXllm s ordenados por Av. 28 Fevereiro.
Circo 1119, 6 Maio 1851. Tempo de serviço
de chefe ou secrelario de le~ação e con
sules e qual que direilos confere. L. 61 á,
22 A~o to 1851, art.h, 7 alO. Decr. 9hO,
20 Março 18f>i, arls. h a 7,15,16,18, 19,
!l1 a á , h9 a 52. Por que lempo deveráõ
er suspensos sold os ás praças do corpo de

imperiaes mariulJeiros sentenciadas pelo
con elbo supl'f'mo mililar.- ido Provo á
Selembro 1852 (J)im·. 01l&3). Que lempo
ervirão no exercilo a praças que tiverem

pnssado do corpo municipal. - Vid. Ol·d. do
dia 136, 26 Sttemb,'o 1852 (J)im·. 9J10).
::)oure o tempo de que se deve conlar o juro
aos conectores que relem os dinheiros da
Iatenda publica. Ord. 167, 20 Julho 1853.
jnlerprelou-se o ore. h L. 585, 6 Selembro
1850, obre tempo de serviço de officiaes do
exercito para accesso. Res. í21, 28 Selem
bro 1853. Deu·~e inlalligencia ao art. 8 t..

TEMPO

fiM, 1852, a respeilo do tempo de serviço
para accesso e reforma de officiaes que ser
virão em Malta-Grosso. - Vid. Res. 5 Feve
reiro 1855 (JOl'l1. 192). Tempo de serviço
dos voluntarios e recrutados para a armada.
- Vid. RecrutomP.nlO pam a armada. Decr.
Insl. 1591, 1á Abril 1855, arl. 11, 12, § 1 a
3: 20,23, 2h, 28. Tempo, loçalidade e va
lor nas desapropriações para estradas de
ferro como serão allendidos. - Vid. J)ec/,.
Reg. 166fl, 27 OUlubro 1855, art.12, regI'.
h.· Tempo de serviço militar de um chefe
de divisão graduado mandou-se e porque
conbr da idade de 1!J annlls completos.
Av. 'lh Dezembro 1855 (Jom. 356). Tempo
de duração de cal'algadura de pessoa e bes
tas de bagal!em de officiaes do exercito.
Decr. Tab. 1878, 31 Janeiru 185í. Tempo
de in lerposiçãO de recu rso de corretor
condemuado por Iribunal de commel'cio
pará o conselho de estado. - Vid. Res. h
1\ bril 1857 (Jom. 10S). Respondeu-se a
duvidas proposlas sobre substilutos de pra
ças que pedem baixo, guaes seus dil'eilos,
e se podem ser aceitos o~ individuas que
tendo concluido o seu tempo ainda não fa
rão escusas. Av.282. 2lJ Ago to 1857. ln·
dultados nào perdem o lempo de serviço
anlf'rior á desercão. Av. 3L,2, 28 Setembro
1857. Praças da; colonias mililares quando
:finaJisarern seu lempo, os presidentes com
ifJform~ção dos directores respectivos pro
porfio á secret[lria de cslado a baixa, si a
merecerem. Circo 298

, 30 Janeiro 1858.
Tempo de serviço dos volunlarios ou recru
tados para o exercito. - Vid. mais L. 981,
15 Setembro 1858, art. h. Lapso de tempo
dispensou-se a certo negociante para en
trar com pa onos cuja venda contraclára.
Av. 30 Março 1850 (Jorn. 106). - Vid.
Lapso. Determinou-se como se pagaráó as
peça de farda menlo que se deverem a praças,
vencidas duranle o lempo que li verem ser
vido. Circo 78. 13 Abril1b59. Regulou-se
a liquidaçào dos lrinta annos de serviço dos
empregados de fazenda para concessão da
gralificaçiio do art. h2 necr. 23h3. Av. 119,
U Maio 1859. Declarou-se que as praça!!
de pret que passão a invalidas anles de aca
bado o tempo,'é o concluem como taes não
sejão engajadas nem venção gratificação de
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soldo dobrado, nem peção a5 vantAg,ms de
que estavào no ~ozo, não leudo lugAr a re
posição do recebido em boa fé. Av. 122,
23 Maio 1859. Sobre prisão de réo condem
nado em crime afiançave! depois de findo o
tempo da condemnaçào etc. - Vid. Av.
197, 6 Agosto 1859. Tempo rle serviço dos
substitutos de praças do exercito. - Vicio
Decr. Reg. 2ft78, 28 Setembro 1859, art. á,
7, 8, 9. Ueclarou-se o tempo em lJue se de
vem julgar va antr'S e devolo los P(l\'A o Es
t.ado os hens das hp.ranças. Av. Circo 289,
10 Outubrn 1859. Denlro de qual devem os
empregados de justiça tirnr seu titulo; que
antoridAde u deve marcar; e se fiono elie
fica a mercêsem eífeito. Av. 320,26 Ou
lu bro 1859. Tem po de praça dos colonos
milítarl's de Cazero,. - Vid. Decr. Reg.
250lt, 1.6 NnVtlOllwo 1859, arl. 17, 23. Sol
verão-se duvida' sobre o modo de fixar a
gratificação cllncessiv,·1 ao' empregado'>
das tllfandegas. conslllados e recebednrias
que liverem mais de 30 annos rie serviço,
relativamente ris porcentagens. Circo 366,
23 Novcmhl'o 1859. Sohre duvidas na li
quidação do tempo de serviço de inspector
de thesouraria aposentado. Av. 375, ~8

Novembro 1859. Reclll1lmendou-se obser
'ancia da Ord. 1.6 Julho pp. nu liquidação de
tempo de serviço dos empregados de fazenda
;lpusentados. Circo 38á, 6 Dezembro 1859.
Aos almoxarife; demi llidos se abona a gl'a
tificação durante o tempo que assistirem aos
inventarias e como. Av. 389, 9 Dezembro
1859. Gratificações aos empregados do mi
nisterio do Impcrio, e tando no caso de
aposentadoria, continuando em exercicio,
só são devidas pelo tempo de effectivo exer
cicio, Decr. 2522, 20 Janeiro 1860. - Vid.
loais Dt:c1'. 252á, 20: 2527: 26 Janeiro2535,
25 Fevereiro 1860.

TEMPORAL: navios empregados no lraflco de
escravos só receberão auxilio no Cabo de
Boa-Esperança sendo ahi impellidos por
temporal, perigo de mar, etc. :\ v.. 11 Dezem
bl'O 1818 (CoU. Nab.). Soccorr05 em occa
sião de lemporal prestaráõ e como as capi
tllnios dos porlos. Decr. Reg. 447, '19 Maio
1846, art. á9, W5 a 1.10. Temporaes se
mencionaráõ no diariu da navegação, livro

que as embarcações devem lrazer. Cod. Com.
art. 50á. Temporal que mudança operará.
no serviço dos vapores da companhia de na
vef!;ação entre a côrte e Niclheroy e S. Do
mingos. Decr. Cond. 1737,19 Março 1856,
arls. 10, 16.

TENÇAo. - ido Relr~~o. As. 3!cO, 26 M~rç()

1811. Decr. 5 MateI 18U. L. 17 Mlio 1821..
elc. Casa da s(tpplicação. Ass. 3[17, 6 No
v,~mbro 1813. Tençõ(>s escriplas em appel
Iações civeis e crimes e quaes se mandou
trancar. Decr. Reg. 3 Janeiro 1833, :lrt. 92.

TENÇAS concedida,; em vid.a Oll pnr mei! ri,> rc
nuncias: como se regula sua antignidade.
Res . .12 Marco Pu] Edil. 2lt Setemhro 1816
(CDU. Delg.J". Em quP. casos linha lugar' o
Decr. 3 Maio 1.803 sohre Sll:l antiguidade.
Res. Cons. 16 Março 1816 (B. Cam. Addit.
l°). Confirmações d\J tenças I'crteocião por
lei e pratica conslante ao desc'ob~rgo do
paço. Res. 'li Julho 1820, C'JI. 7' (CDU.
lVab.). Em remuneração cle sel'l'iço'.-Vid.
RCl1wneração e ltes. 1',30 Ag:oslo I' 'ti. Ser
'icos e PrOL 20 .r unho i8:!7. Ue. 3., 11
J~lho 1828. Applicação de quantias a seu
pagamenlo no 11lesouro. Porto i", 5 Dezem
bro 1821 (CDU. Nab.). Tença mandada as
sentar em algum dos altnoxarifados ou na
(.bra pia dependente da;; rúndas della.
Vid. Res. ô', 2· Setembro 1822 (Coll. cit.).
Porl. 31. Outubro 1822 (CDU. cit.). - Vicl.
Res. 2", 8Fevereiro 1823. Tenças concedidas
a Ulãis, mulheres e filhas de militares furão
consideradas su bstituiçào de monte-pio e
por isso como pag'.ls. Res. 2', 8 Fevereiro
1823 (Coll. Nab.). Quaes se pagarião men
s3lmenle, quaes no fim do aono e porque.
Vicl. Rcs. !la, 6 .·o.embl'o 1823 (CDU. cit.).
Tença concedida a viuva de desemball:)a
dor do paço iol~ndeote geral da ~olicia.

Vid. Res. 1 Aguslo 1825 (Coll. cito ). Diver
sas se mandou as -entar na fulha da Obra
pia. Res. 2', 1. Julho 1 26 (CDU. Nab.).
T 'nça cuja renuncia se não u1Limára não
pôde passar á filha Jo coocessionariu em
prejuizo dos direilos adquiridos pelos mai
herdeiros. Res. 11 Junbo 1827 (Coil. cit.).
Tença assenlada em Obra.pia desde 1.81G
mandou-se satisfazer. Yicl. Res. 2", 17 De-
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zembro 1827 (Coll. cit.). Res. 19 Dezembro
1830 (Coll. cit.). Mandou-se continuar por
mais um anno o pagamento suspenso de
lenCAS ele. Res. 21 Julho 1828. Res. 26
AgO'SlO 1830 prorogado ainda pela Res. 14
Outobro 1831. Sobre pagamentos a ttncio
Darios empregados publicos mandou-se ob
servar a Porlo 8 Mnrço 1825. Res. 17 No
vembro 1828 (CoU: Nab.). Sobre assenla
menLo pedido de lenças puras e correspon
dentes aos postos d capil~l'o de fragata e
brigadeiro conforme o Ass. 28 Maio 1790.
-Vid. Res. 2lt Março 1829 (CoU. cit.).
Graça de meio soldo á mulber ue sargenlo
mÓr de Iinba nào o inhabilila de requerer e
bavE'r teoça em sua vida. Res. 11 Julho
1829 (CoU. Nab.). Sobre reintegração em
posse de lença pelo cofre da Obra-pia con
e dida a Lellente-coronel do estado-maior
e su pel] a. Res. 18 Novembro 1829 (Coll.
cit.). lnd rerio-~e tença pedida por não
erem allendiveis os serviços e quaes alle

g~ldos. Res. 25 Junho 1830 (CoU. cit.).
A titulo de tença imposta na Obra-pia con- •
cedeu-se pensao. - Vid. Res. 1a , 2A No
vewbro 1830 (CoU. cit.). Certidão de que
nilo recebem tença etc. devem apresentar
os impelrante de meio soldo. Res. 6 Junho
1 31, art. 3. Jurisdicção "olontaria do
exlincto conselho da fazenda a respeito da
tenças etc. passou ao lhesouro. - Vid. L.
/, Outubro 1831, art. 6, § 8 j á contadoria
delIe a [armação da folba geral dos assen
tnmenlos de todas as lenças ele. que se hajão
d pagar, art. 27, § lt; igualmente nas con
tadorias de fazenda, art. 63. Nas contado
rias gel'aes das provincias e na de revisão
haver'á livro de assenL~mentodas tenças etc.
Insl. 26 Abril 1832, flrt. 65, annexas ao
Reg. da mesma data. Pagamento de tenças
teve quota. L. 24 Outubro 1842, art. 22,
S 9· pnssarào a ser pag-as pelo thesouro,
art. 33. Tre quartos delIas pertencem á re
receita geral, art. 78,S 13. L.5 ,8 Outubro
1 33, art. 31, § 13. L. !tO, 3 Outubro 183lt
art. 36,1.106,11 Outubro 1837, art. 11,

25. T oça póde o pre Idente e vice-pre-.
idente de provincia receber com os seus

vencimento. L. 38, 3 Outubro 1834, art.1!.
Tres quartos das lenças dos habilos das
ordens militares passarão a ser arrecadados

TENÇAS

na côrte pela recebedoria do municipio.
Reg. 6 Dezembro 183á, art.. 1, § 7. Nas
tenças concedidas a olficiaes militares o
desconto de vencimento quando haverá lu
gar. Res. 131, 13 OUlubro 1837. Sobre
transito das cartas para assentamento das
tenças etc. em remuneração de serviços
etc. pela chancellaria do 1m perio. Av. 23
Dezembro 1837. Os actos le~islativos sobre
tenças etc. como seráo impressos nas col
lecções das leis. Reg. 1", 1 Janeiro 1838,
art. 15. Concessão de tença a qoe novos
direitos é suhjeita. - Vid. Novos etc. L.
60, 20 Outubro 1838. Tab. § 2. L. 243, 30
Novembro 1841. Tab. § lt. Mandou-se ficar
em vigor no Imperio o assento do conselho
ulLramarino 28 Março 1792 sobre sua ta·
rifa. Res.181, 23 Junho 18lt1. Todos os
requerimenlos pedindo Lença em remune
l'nção de serviços por officiaes ou individuos
da nrmada subiraõ á imperial presença pela
respectiva secretaria de estado. Decr. 90,
31 Julho 18á8. Titulos que as concederem
forão comprehendidos na 3' classe da Tab.
A, L. 317, 18lt3, sobre sello. L. 369, 18
Setembro 18lt5, art. 11. - ido Ord. 1á-1,
22 Dezembro 18lt5, § 5. Declarou-se que o
arl. 23 ReF;. 225, 18áO, e Ord. 15 Novem
bro 18lt1, só é app1icavel ás pessoas qoe
tiverem de receber lenças etc. estando
fóra do Jm perio, ou não sendo conhecidas.
Av.5 Janeiro 18lt7 (Gaz. Off. 111, v. 1).
Ord. 12 dilo (Goz. cito 12:2.). Declarou-se
que a clausula unal do art. 3 Ord. 82,
18lt9, só diz respeito ás procurações das
que tiverem de receber tenças etc. Av.
21 Abril 1.8á9 (Dim·. 8093). Justificações
para as tenças etc. passnrem de pessoa a
pessoa se processão no juizo dos feitos, com
appelIação ex-oflicio. Ord. 102, 23 Abril
1849. Declarou-se como deveria proceder
certo official para se lhe fazer e:/fecLiva lença
concedida com mercê da ordem de Chl'islo.
Av. 22 Outubro 1850 (Diar. 8551). Voto s6
consultivo terá o thesouro sobre o que fôr
relativo a lencas etc. Decr. 736,20 No'vem
bro 1850, ~rt. 3, § lt; seu pagamento no
thesouro attribuio-se tI primeira pagadoria,
art. 29. Seu pagamento quando prescreve.
- Vid. Decr. 857, 12 Novembro 1851,
art. 3. Seu pagamento pelas pagadorias das
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tbesourarias. Ord. Iost. 287, 10 Dezembro
1851., art. 3, § 1,9. Tenças sem clausula
1'epartidamente como passão aos herdeiros.
Av.1 Setembro J853 (Diar. 250 Suppl.).
Ord. 2á Agosto IBM (Dim·. 316). OfficiaI
engenheiro servindo de presidente de pro
vincia só póde receber tença etc. Port.17b.,
22 Maio 1858. Tença a officiaes da armada
e classes annE'xas. - Vid. Decr. Reg. 2208,
22 Julho 1858, arL. 9, § b.. Sobre eUas em
presla a companhia Associação Coadjuvadora.
Decr. Est. 2392,2 Ahril1859, art. 5, § 2.
De seus recebimentos se encarrega e como
a Soet"edade Atlxiliado?"a. Decr. Est. 2399,
2 Abril 1859, art. 2, § 2.

TENENTES commandando companbia percebem
a respectiva gra tificação. Porto 1a, 23 J n
neiro 1823 (CoU. Nab.). Segundos lenentes.
- Vid. A lfcl'CS, Segu1ldos tenentes. SeBo das
patentes dos lenenles-g,eneraes, tenentes
coroneis, e tenenles. - Vid. Sello. Instr.
U Novembro 1833, art. 12. Primeiros te
nentes da arlOada.- Vid. Annada. Quando
são auditores.·- Vid. Armada. Res. '29', 12
Setembro 1834. Tenentes do exercito: col
legio para seus fjjhos. - Vid. Collegio.
Decr. Est. !.J2, 11 Março 18b.8, art. 1. Ven
cimenlos dos lE'nentes-gen raes, tenentes
coroneis, tenrnles ou primeiros tenentes,
alferes ou segundos tenenles. - Vid. O(fi
ciaes milital·es. Res. 260, 1 Dezembro 18b.1.
Tab. etc. Quantos deve haver no quadro
do eXE'rcito e armada. - Vid. Officiaes mi·
lital'es. Decr. 159, 25 Abril 1.842, elc.
Annada. Decr. 185, 20 Junho 1.842, etc.
Continencias, ~uardas de honra e salvas
devidas aos tenentes-generaes. Provo Tah.
8a , 16 Fevereiro 18b.)3, § 21; tenentes coro
neis, § 25; tenentes, § 27; igualmente aos que
tiverem as mesmas graduações na armada,
artilbaria de marlDha, segunda linha, orde
nanças, guardas nacionaes e empregados
civis, § 39. Comedorias de embarque dos
tenenles-generaes.- Vicl. Comedol'ias. Circo
AO, 11 Maio 18& 6, elc. Tenen te secretario
de governo de armas qne soldo teria.-Vid.
Res. 31 Agosto 18!.J6 (Goz. On. 18, V. 1).
Secl'eta7'io düo elc. Vencimentos, cavalga
duras e bestas de bagagem de tenente-gene
ral commandando exercito supprimirão.

TENENTES

L. 5U, 28 Outubro 18á8, art. 6, § 18. Re
gulou-se o accesso dos segundos tenentes
ou alferes, tenentes ou primeiros lenentes,
tenentes-coroneis, elc.-Vid. Ofliciaes mi
lital'es. L. 585, 6 Setembro 1850, arls. 3,4,
5, 6, §§ t, 2,3. Decr. Reg. 772,31 Março
1851, art. 3 a 8, 10,1.1, 25, ~8, 29. Av.
46, 9 Fevereiro 1.853. Cirurgiões primeiros
e segundos tenentes ha no corpo de saude
da armadll.- Vid. Decl'. Pl. 739,25 Novem
bro 1.850. Graduações de tenentes a capel
lães do exercito. - Vid. Decl'. Reg. 747,
'lá Dezembro 1.850, art. 3. 5, G, 11. Res.
82b., 18 Julho 1855. Vencimentos dos te
nentes commandantes oe companhias de
pedestres d.e Santa Catharina, Goyaz, Ma Uo
Grosso, Minas, Babia, Espirita San lo. Circo
70,17 Fevereiro 1.855. Fixarão-se os elfeitos
das licenças sobre anliguidade para accesso
ao posto de alferes ou segundo tenente etc.
Decl'. 1638,19 Selembro 1855. Teoeote
coronel commandando batalhão deve fazer
contincllcia a oflieial deinferiol' palente, mas
digni tario do cruzeiro ou official da Rosa;
lenente-coronel cOlUlDandando batalhão
interinamente tem continencia cio posto im
mediatamente superior. Av. 368, 24 N0
"embro 1855, § 2, 3. Comooandaote de
pedestres lem precedeucia aos alf res do
exercito e seF,unda linha, sendo considerados
tenentes mais modernos; e nomeião inferio
r-es, e tem ordenanca. Av. 111, 13 Marco
:1856. Transferenci~ de tenentes e primeir~s

. tenen tes de uns para outros corpos do exer-:
cito foi autorisada por um anno e como.
Res. 847, 28 Maio 1856, art. 2. Eta pa dia
ria dos tenell tes-generaes, tenen tes-coro
neis, e tenentes fixarão-se. Decr. Tab. 1877.
31 Janeiro 1.857. A tenentes-coroneis de
engenheiros em serviço de commis ão activa
quantos cavallos devem-de abonar. Av. 74,
2á Fevereiro 1857, S4. Emprego proprio
dos tenentes-coroneis de infantaria é o cooo
mando dos corpos da arma de caçador etc.
Av.2b. Outubro 4.857 (Jom. 300). Primeiros
e segundos tenentes e guaes se mandou
que para promoção a respectiva cemmi 'são
propuzesse. Av. 1á Março 1859 (Jom. 90).
Como se proverão vagas nos postos de lenen
tes etc. aonualmen·te nas armas de eavalla
ria e infantaria. Av.255, 2ôSelembro 1859.
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TENTATIVA dE' crime qmindo se v rilicA e como
~prá punid1\. Cod. Crim. arl. 2. S 2; tenta
tiva de entrac1a em casa do offendido com
iatento de commetler o crime é circums
lancia aggravante. Cod. cito ar!. 1.6, § 1.ll.
Tentativa a que nã oestiver imposta pena es
pecial como será punida. Cod. cito art. 3l1.
E como a complicidélde ela tentativa. Cod.
cil., art. 35. Tentativa de cnnspiraçiio. 
Vid. Cod. cito :lrt.1.07 a 109 (Vid. Decr. 1.8
Agosto 1832). Tentativa de fuga por presos
como será punida. Cod. cil. art. 127. Pena
da tentativa do crime será e quando im
posta na prevaricI:I<:ão. Cod. cil. ado 1.29,
§ 7. Tentativa dI' roubo é punida como o
mesmo crime. Cod. cil. art. 27l1. Tentativa
de crimp e quando subjeita seu autor <I Lp,rmo
rle segurança. Cod. Proc. arl. '12.". Reg. 120,
3LI aneiro 1842. art. ti 1 a '113. Suspensos
forflll ciesemh<lrgadores da relação da côrte
por haver admittido a prest:lr fiança réo de
tentativa do crimedoarl. 89 Cod. Prnc. Decr.
10 Março 1.834. Commandlmtes elas barcas
de vi~il\ das alfaudegas podem chamará falln,
deter e fazer vi ii ar as em barcaçães estran
~eil'as suspeitns ele lentar fazer o con
lrabando r como. Decr. H.eg.506 6 MArço
1857, art". 6, 7,8. Antores rie tentativa de
importação ille~al de Africanos. ão ') clono,
ca pitão ou mestre, piloto e contramestre c so
hrecarga do navio, e complices a equipagem e
os que coadjuvarem o c1esembarquf', occul
laç50, ou subtracção. L. 581. á Setembro
1850, art. ~; e punidos como, art. 4. Res.
731., 5 Junho 1.8511. art. 2. - ido Decr.
70 .1lt Outubro 1850. Aos juizes de di
reito compele conhecer dos recursos das
sentençFl dos juizes municipaes nos crimes
da Res. 502, 1850, ainda quando proferidas
por mera (I1nlativ3 desse crime, porque o
(fuecaracterisa!l juri"ciicção é a qualidade do
crime 00 a ai aua não a maior ou menor
~ulpabilid:tcJe com a tentativa ou complici
dade. Av. 211 13 ovembro 185'1. Den-se
inleilli~encia ás palavras spis mez('s do art.
!I1~ Re~. 120, qne Sf' referem tambema os
caso entre outros de tentativa etc., em as
<[uaes e porque {IS jui7.es d~ menor alçada
podem conhecer e julgai'. Av. 292, 15 De
7. mbro 1851, 2. Fianças se regulão não
pela pena de lpotativa ou complicidade, mas

pelo m~ximo da do crime e porque. Av.
lJ2, 27 Janeiro 1855. Av. formo 23 Março
1855, cap. 4, n. 33. Observo (JOI'I'I.. 85),
Perguntas fará ao juiz por occasião de cor
pos de delicto si se tratar de tentativa etc.
-Vid. Av. fOl·m. 23 Março 1.855, cap. 2,
n. 4, 12a regI'. (Jorn. 85). Explicou-se como
deve ser considerada a tentativa de sollar
recrutas e o facto de soltnra plena, e como a
esses factos se deve applicar a legislação em
vigor. Av. 360, 20 Novembro 1855. Ten
tativa de importação ou exportação fraudu
lenta accor'doa-se com o Paraguay quando
e como seria punida. Conv. 2" Abril 1858,
art. 21, ann. Decr. 2L55, 1. Maio 1858.

TENTOS de presença dos directol'es da estrada
de ferro de Tamandaré. - Vid. Decl'. Est.
232!J, 29 Dezembro 1858, art.!Ii.

'lERÇADO.-Vid. Espada e Decl'. 5.Junho 1822
(Repe7·t. Cunho Mat'. TerÇldo). Terçado
se dará a cada colono miJital' de Santa
Thereza na provincia de Saola Catharioa.
Decl'. Reg. 2125, 13 Mal'ço 1858. art. 36; e
aos de Sanla Anna de Parnahyba em

. Paulo. Decl'. Reg. 2126, 23 Ma~ço 1858,
<lrt. hl; e aos do Itapura na mesma pl'ovin
cia. D ·e!". Reg. 2200, 26 Junho 1858,
arl. lI3.

TERÇAS partes de olicios de justiça etc. - Vid.
O/ficios. De escrivão de provedoria de resi.
duos e ca pelIas. - Vid. P7'ovedor de fazenda
ele. Res. 17 Agosto 1.812. Res. i", 2!J Abril
i818. O premio que ao testamenteiro com·
pete, quando os testadorp.s não lh'o deixão ou
elle não fôr herdeiro 0\1 legatario, é de 5 '/.
da terça, depois de apuradas e deduzidas
as r1espezas do funeral e bem d'alma, con
forme Alv. 23 Janeiro 1.798. - Vid. Decl'.
Reg. 83/',2 Outubro 1851, art. 37, modif.
e como pelo Decr. H05, 3 Julho 18M.
Terças partes de soldo estando em campanha
ão vantagens geraes dos officiaes do e:vr

cito. Decr. Tab. 1880, 31 Janeiro 1857.
Obs. 1.'

TERCEIRO: aelo espontaneo de renuncia de di
reito prllticado por herdeiros não póde
prejudicar direitos de terceiro. - Vid. Res.
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ia, 21 Maio 1821 (CoU. Nab.). Contesta
ções entre mandataria e terceiro havendo,
como fica aquelle livre de responsabilidade.
Cad. Com. art. f 51. Com missaria como
responde pela perda ou extravio de fundos
de terceiro e quaes, art. 181. Terceiro pode
estimar preço na venda e compra mercautil,
art. 194. Quando e como respondem a ter
ceiro o!' administradoras e directores de
companhias, a.rt. 2~19 (-Vid. Decr. 575, 10
Janeiro 1849, art. 8). Acções de terceiros
como são admissiveis conll'!1 sociedades ou
socios commerciaes, art. 30á. Sociedades
em nome collectivo ou com firma COIDO
se obrigão para com terceiros, art. 316.
Relacões de terceiro com a sociedade em
cont~ de participação. Arl. 327, i328. Di
reitos e obrigações de soc;os mercantis com
terceiros, arl.333,33A, 338, 3á3. Sendo valor
oe letra furnecielo por lerceiro como se decla
rará, art,361, § 3;sendo S<lcada porcollta de
terceiroa quem incumbe a provisãO, art. 367
(D..cr.737, 25 Nuvembro 1850, art. 372,
S 1, lJ). Terceiro qUllndo é admitlido a
aceitar ou p,lgar Idra de cambio por conla
ou Lonra, art. 397. Opposição de terc~iro a
pa~umenlo de letra que eITeito produz,
art. 399. lntervencão de terceiro em aceite
Ou r"gamento de ietras que consequencias
produz, 'Irt. á03. Quando se prolesti"\o no
domicilio de tprrenll, art. 411 (Decr. 737
ciL. art. 372, §2.); solução feita por terceiro
quctDdo dt'sd)Ji~a o elevedor, art. f136; ac
ções de tercPlros contra sacias não liquida
dores, suas viuvas, herdeiros ou successores
quando prescrevrm, 3rt. ááá. Quando
comparles tem direito de preferir no freta
lamenlo a qualquer lerceiro, art. á90. Pro
prlelarios e compal'les de nélvio,; quando e
comu são responsaveis por prejuiz.os que o
C:lpilãO caUSilr a terceiro, ar!. ligá. Estando
elllbarcaçilo frelilda por inteiro si o capi
tão recebl:'f car~a de terceiro o afretador
trID direito a f"zê·la desembarcar, IIrt. 522.
Carla de fretamenlo quando não dará di
reito contra terceiro, art. 569. Capitão
quando não lerá acção pnra exigir paga
lDento do carregadur ou afrelador, provando
este (Iue ca rrpgou as fatendas por conta de
terceiro, arl. 620. Fretes e aVarias grossas
tem hypolheca tacita e especial nos efIeilos

da carga si anles de ao dias não houverem
passado para o dominio de terceiro. ad. 626
Nem um passageiro póde transferir a ter
ceiro sem consentimento do capitão o 6eu
direito de passagem, art. 630. Se~uro por
conta de terceiro, art. 667, § 1. Nos casos
de preza constando que o navio foi retomado
antes de intimado o abandonu, não é ad
missivel, salvo si etc. os efi'eitos seguros li
verem passado a dllminio de terceiro, art.
758. Cumpra de bens em nome de terceira
pessoa lorna fraudulenta a quebra, art. 802,
§ o. Devedur domicilia rio que puzer bens
em nome de terceiro dá lugar a embar~o ou
arresto. Decr. 737, 25 Novembl'U 1850,
art. 321, S3: 322, S 2; emb rgo de bens
que estiverem em poder delerceiro, ad. 32ô,
341 ; em poder de tercei ro se depositaráõ
os bens embargados, IIrl. 328; como se pro
cessaraõ os embargos de lerceiro ao arre to,
art. 32Y, 330. Execução de senlença sobe
acção real, cousa certa ou em especie con
tra lerceiro, art. 572, 573. Senlença de ha
bililação não é necess<tria, si a parle con
fessai' os artigos POI' termo 1I0S autus e não
houver opposição de terceiro, art. á05. Em
bargos á execução opposlos por terceiro
sendo julgados provados que eIl'eito terãu,
'Irt. 652.

TERÇOS que forem procl~sionalmente que con
tinenci:ls, guardas de hunra e salvas rec('be
rilõ. Provo Tab. 8". 15 Fevereiro 1843,
§ á.

TERMOS de comp:lrerimento no jury para ac
cusação. - Vid. Acção, AC(/1saçáIJ. D"ntro
dos quues se pode dar a~gravo ele petição e
instrumento. - Vid. Aggravo. De interpo
sição de appellações.-Vid. Appellação. De
cidades e villas. - Vid. Cidades, Dil'isão,
rilLas. De conciliação. - Vid Conciliação.
Como correm no processo de contrabando.
-Vid. Cont1'abando. Quaes e comu se as
si~não no processo de responsabilidade. -
Vid. Empregados. De fiança como se lavrão.
- Vid. Fiança. Quars e como se assigoão
e correm na liquidação da multa criminal.
- Vid. MLl[ta~. Pal'a cumprimento de pe
nas. - Vid. Penas respectivas. PllTa interpo-
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sição e prot sto por novo julg~menlo nu
jury. - Vid. Protesto. De provincias que
de.vão unir-se. -Vid. Provincias. De mani
I~ lação de ,·evista. - Vid. Revista. Termo
de mar. - Vid. Alijamento. Rel?;. Aval'.
Appr. pela Res. 30 Agoslo 1820, arts. U,
15. - Nos recursos á corÓa. - Vid. Abuso.
L. Consl. Porto 21. 1aio 1821, § 2,3: etc.
Termo.-Vid. 22 Ab7'il 1823 (apen. cito
no Repert. Cunho 111at. Tel·mo). Nos proces
sos de prezas. - Vid. Conselho supl'emo.
Decr. 21 Fevereiro 182lL. elc. Para embar
gos á senlença do senado conlra ministro

conselheiros de e~tado. - Vid. EmbcL7'gos.
L. 15 Oulubro 1827, arl. lt9, 51. Para
julgamenlo de demanda POl' juiz de paz.
- Vid. JlLiz de paz. L. 15 Outubro 1827,
art. 5. § 2. Termos de bem viver obrigaráã
os juizes de paz assiO'nar e a quem. - Vid.
L. 15 Oulubro 1827, art. 5, § 5: i2.-Vid.
Av. /,0, 16 Selembro 1831. etc. inf7·a. De
desobediencin. -Vid. Dasobediencia. Termo
dr. audiencia ao indiciado cl'iminosojulgavel
pelo jm'y. - Vid. Res. 31 A~oslo 1829,
art. 1. : para razões interposta revista.-

ido R.azões. Res. 31. Ago lo 1829, arl. 6.
Termos de multas de jurados. - Vid. Mul
tas. L. 20 Outubro 1. 30, art. 76 elc. Man
dou-'e a requerimento de m~li obrigar seu
.filho a a signar lermo de bem viver por
attentado que contra ella praticára. Av. 4°,
16 Setembro 1831 (Coll. Nab.). Procedi
mento igual por insultos commellidos. Av.
5°,18 Novembro 1831 (Col!. cit.). Termos
que emprep;ados judiciario devem ter. Cod.
J>roc. art. 5. - (Vid. L. 261, 3 Dezembro
IBM e Reg. 120, 31 J aueiro 1.8lt2.) Termos
quando se reunirão. - Vid. 1m·ados. Cod.
Proc. ad. 7, elc. e Re~. 122, 2 Fevereiro
1842, art. 2, 7. Decr. 276, 24 Março 1.843.
A que juiz'6s incumbe e como e com que
recursoS processar os lermos de bem viver
e segurança. Cod. cil. art. 12, § 2,3, 121
a 130, 293. L. 261 cit. arl. 4, 1: 6, 6,
17, 2: 69, 1. elc. 91. R~g. 120, cito: art.
2, '1:58,2,3:62. 1:ô3,S1:6lt,65.§lJ
(- Vid. At,. 2lJ6, 16 'uvembro 18/19), 111 a
113, lJ38. 1: lJltO. ele. Divisão dos ler
mus selTundo o Cod. Proc. art. 3, corno se
mandou fazer. Instr. 13 Dezembro 1832,
art. 1. -Das comarcas em termos. - Vid.

TERMOS

Comm·cas. Nos termos haverá e corno dele
gados de policia.- Vid. Delegados. L. 261
cit. art. 7, etc. Reg. 122 cit. art. 3. Rela
ções que os subdelegados e dele~ados en
viaráõ ao chefe de policia devem conter os
termos de bem viver e segurança assi~nados.

Reg. 120 cil. art. 185, § 2. Termos de re
cursos crimes. Reg. 120 cito art. 443, há5.
Em quaes haverá juizes de orphãos e muni
cipaes, separados. - Vid. Juiz dito. Reg.
1.20 cito art. á7lJ. Nos em que houvesse
juiz de direito civel accumulando funcção
de juiz de orphãos e lDunicipal e quaes se
limitaria. - Vid. .fuizes ditos. Reg. 120
cit., art. lJ76. Dando-se reunião de lermos
conforme os arls. 20 e 31 L. 261. que
escrivães serviráã pernnte os juizes muniei·
paes e de orphãos. - Vid. Escrivães. Re~.

120 cit., art. lt82. Termos do processo ci
vil e quaes e como fal'ão os juizes muni
cipaes, de orphãus e direito civel observar.
- Vid. Processos. Reg. U3. 15 Março 18lJ2,
art. 11.. Termos reunidos em S. Paulo. Decr
1.62 10 Maio 18á2, 2M 6 Novembro 18li2'
2792 Abril 18~3, 3á6 A 13 Abril 18ál/
/,02 5 Fevereiro 1.8M, áli6 '; Abril 1846'
70019 Setembro 1850,76822 Março 1.81>1'
938 20 Marco 1852. 138á 26 Abl'iI185li'
1396 3 Junh~ 1.85á, 1lJP 2 Outubro 18M.'
tálJ8 dilo. 1liá9 dilo, 19M á Julho 1857,
1958 1á Agoslo 1857, 1. 969 29 dito, 1970
dito, 20187 Novembl'o 1857 .209lJ 30Janeiro
1858,20976 Fevereiro 1858, 2211. 23 Julho
1858,22726 Oulubro 1858, 2áá9 3 Agoslo
1.859,2707 15 Dezembro 1.860: no Espil'ito
Santo, 166,11 Maio 18"2,2013 á Novembro
1857: na Bahia, 170 15 Maio 184~, 202 18
Julho '18lt2.21S 21 Agostoi8lt2, 280 3 Abril
18á3, 299 21. Maio 1843 3121 Julho 1843.
325 2011tllbro1.843.3381i Janeiro 18há,359

J unho 18M. 37á 30 Julho 18áá, lt53 25
Junho 1816, 56á 18 Dezembro 1.8á8, 57028
Dezembro 18lt8, 08ô 2á ,J ulho 1850.121820
Agosto 1853. 1.5205 Janeiro 1.855,2177 22
Maio 1858, 22áO 1.8 Agosto 1858: Pemmn
bllco j 711.5 Maio 18li2, 31.3 2J ulho 18lt3, 358
20 !VIaio 18áll. 66622 Janeiro lR50. 10li8
5 OutuDI'O 1852, 1.8613Janeiro 1857, 2603
13 Junho 1860: Ca(L7'á, 172 dito de 18li2:
Decr. 306 10 Junho 18li3. á72 29 Ap;osto
18lJ6, 56928 Dezembro 18li8, 809 30 Jolb(}
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1851, 1.G53 10 Onlubro 1855,1673 10 No
vemhro 1855, 181.913 SE'lembro 1856,1999
21 001111>1'0 1.857, 200021 Outllll!'O 1857,
21.81 29 M"io 1858, 2:16528 M<lrço 1 ~(iO:

:11 arllllhii.o , 173 de 18~2: ()ecI'. ;)00,
27 Maio 18á3, áOO 18 Saneiro 1865,
165510 Ouluhro 1855. 1977 2R St'lell1bro
1857. 213020 Março 1858, 2195 19 ,Ju
nho 1858: A lap. ÔflS , 1.7á de 1H42, 290 5
Mai'l18f13, á32 27 Splemhro 18M>, lili3 8
Ag;oslo 18lJ(;. 936 19 Marco '1852. 132710
F~\'t'reíro 18M. 136615 'Abril 185li, 1623
23 Ag-oslo 185li. HWO 10 SeLemhro 1857,
2;-,012 NO\'ClI1hro lS59,.2687 1lJ Nnvembro
1860: SlIlIla CIIlharilla, 180 25 .Jllnb01862,
272 2~ Fevereiro 1863, 60622 AhrillbM),
2!JlJ1 1 g Julho 1~59: PItI'á. 207 1 \gosLo
18á2,307 11 Junho 18li3: 612 20 '~laio
18á\:), 17á7 16 Abril 18;'6, H);,5 8 AC;nslo
1857, 22211hAgo::loJ858: Piallhy, 217
21 Av;oslo 18li'2, 317 6 A~osLo 18á3,
h37 14 Oul.llbro 18á5, 1109 29 Jélnei
)'0 1.853, 1370 18 Ahril 185li, 197~

23 Selco.[)ro 1,857, 2á40 13 Jlllho 1859:
llio Gnmile do Aorta, 221 6 Splembro
18li2, 652 2á N"vemhl'o 18M.), 2509 8 De
zembro 1859: PlIl'ahyba do NO/'/e. 236 2li
Oulubro 18á2, 318 7 AgosLo 18á3, 50710
l\1arço 18li7, 1678 2!J. Novelllbro 1855,
20M~ 9 Dezemuro 1.857: da cidade de lIIalto
Grosso, Decr, 2liO, 5 Novembro 18á2,
art. 2: Minas Ge,'urs, 243 6 Nllvembro 18áz,
30913 Juollo 1843, 327 70utuhro 18h3,
h06 1;) M~rclJ 1.:-!J5, h63 2li Janeiro 18L16,
hi>O 2 Junho 18á6, 552 18 Março 18li8,
5/)1 10 Fevcreiro 18á9, 623 2á Julho
18/10, 85025 OuLubro 1851, 93li 15 Março
1852,13213 Fe\ereirll 1. '5á. 1610 i No
vemlll'O 1855,167210 dilo,19571úA~o~lo

1.857,1 \163 22dilo, 1975 t 9 Setelllllro 1857,
2173 15 ~Jnio 1858: Rio de Jal1ú"o, 253 28
Novembro) 18liz, 2611.0 Jar\(~iro 18á3, 277
29 ~1arco 18li3, 368 30 ,/nllllo 18M, á7h
19 Seler;dJro18li6. A\', 7° 18 Janeiro 1850,
~)29 9 Março 1852, 1516 3 Janeiro 1855,
1604 H Maio 1855, 186517 Janeiro 1857,
1891 19 Fevpreiro 1.857, 1961 22 A~ oslo
1857, 220710 Julho 1858. Nos lermos que
se rennlrem que jusLiças civís deve haver.
Decl'. 27(i. 2h Marco 18li3. Termos reu
nidos em ~e'·gipe. I>ecr. 319 25 Agoslo

IV
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18la3, 4lJla 2~ Jnneiro 18á6, D cr. 1320
3 F'everei'ú 1~5lJ: 16flh 10 Oulllhro1855,
1992 10 Ouluhro 1857, 2270 2 Ollluliro
1858. 2483 28 Setembro 1859, Termos
de nascimenlo a bordo pelos escrivãe- dos
navios de ~uerl'a Oll cilril~IPs ou meslres
dos mercanLes. - Viu, COllsl/les. Decl'. Re~.
520 11 Junho 18li7, ~rt. 118 a 121: de
obiLo, <1ft. 122. Termo de enlref;ia de corpo
de sert-'nis,imos principes impel'iaes. - Vid.
P,illcl/JeS, T 'rm. 13, 1li Junho 18á7, ele.
Soure divisflo do termo cm dislriclos con
forme a L. 1 OuLnbro 1828, art. 55.- Vid.
mais Av. -131, 31 OLltU!J,'O 1Hh8, § 3. Os
procuradores podem assi~l)ar os Lel'lnos de
tr"n~ferencia de nJlolices, illleninnoe como
correl.or. -Vid. Pror.ur(/ciío. Av. '1.0°,5 Fe
vereiro 1850. ele. Ter~os de abertura e
encerrampnLo em livros de commercianLes.
- Vid. Urros. Cod. Com. arl. 13 (Decr.
738, 25 Novemhro 1850, ad. !-I5). Termos
de fieis deposilar\os as,il{nnráõ e cOOJO os
trapiebeiros e administradori'S ele armazeos
de dt'posi to. Cod. eit. arl. 87. Tprmos ge
ntricus nos cooLraclos e obri~ações mer
cantis como se enlc>nderaõ. coa, cito
art. 1.32. T.-1'mo do lug-ar oorle o aceile
ou pill?amenlO de lelra rôr exigivel.
Vir!. Lp/ras. Cod. cit. art. 37h. A pres
cripção commrrcial inlprrompe-se da data
do ultimo termo judicial para p/JeiLo de
cilaçntJ em di<lnlc. - Vi I. Prescripção. Cod.
cit. 3rl. h53. Nas veodas jlldiciaes de
em harcações exli nglle-s~ a 1'espnusa bili
dade destas desde a dala do LerlDo da
arremalac3o. C(,d. cito ad. á77. Termo
de voltar' ao lU1!ar finda a vi,'gpm assig
nará o capililO de navi.) embargado eLc,
por dividas parliculaJ"(-s do armador e quan
do. Cod. cit. arl. llSI. TerOlo de reclamação
de navio spguro aprezado 011 arre::lado. 
Vid. S''!JI/I·o. Cod, cil. arL. 72:\, 724. Tel'
mos dd escriplul'ação e c(lrrespondencia
mercanlil quando detel'min~1O ii lluel>ra cul
posa. - Vid. Quebt'a. Cod. cil. nrl. 80l,

.§ 1: de apreselltaçao de fllllido.-Vici. verbo
cit. (od. cil. .. rt. 805 j termo leg:,l de sua
exislencia.- Vid. v(·1·b. e Cud. cito arl. 806:
lermo qual assil-(naril o deposilario de bens
ele fal i.lo. - Vid. 1)/'l'b. e Cod. cil. 3rt. 8th
(Oeor. 738 cil. 3rt. 131, tá7) ; de exame de

iDO
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livros, inquirição de testemunhas e sua con
testação e Jualquer diligencia por occasião
de qll bra.-Vid. vel·b. e Cod. cito art. 818,
(Decl'. 738cit. art. 121); termos qoaes as
sil';oaráõ 00 dilO processo o curador fiscal,
adminislradores e credores presentes. 
Vid. verbo e Coe!. cit. art. 843 ; lerroo para
dccluccão de dirp.ilo sohre contestacão a
re-peilo de validade ou classificação d~ cre
ditos.- Vid. t'erb. e Cod. cito art. 8ôO:
termo de contestação e respusla dos cre
dores e impetrante de moratoria. - Vid.
M01·ato,.ius. Cod. ciL art. 900. Termo para
aggravo das decisões de jui'les cOllJmis
sarios commerciaes.- Vid. Juiz dito. Cod.
cito alto 907. Termo essenciaes e quaes
se devem guardar nu processo comUlel'cia!.
- Vid. Pl·OC/'Ssos. Cod. cit. lil. uno art. 22.
Tt'l'mo para addição ou declaração de li
bt'lIo oo~ processos da L. 562 1850.- Vid.
Pl·ocesso. Decr. 707,9 Outnhro 1850, ad.7.
Cilação para delltro do lermo em causas
commerciaes. erá feita por mandado. Depr.
737,25 Novembro 1850, art. 42. Termos
rogalorios do stylo devem as precatorias
cOlllmereiaes contH. Decr. 737 cil. al'[. á4,
§ 4. Termo para contestação da acção or
dinaria é de Jez dias. Decr. 737 cil. art. 73.
Termo de apr seotaçflO de excepções. Decr.
737 cil. art. 77, 80, 87, 1)9. Termos [Ias
contC',tações de acção. Decr. 737 cito
art.97, 99, 100,102. Na reconvenção. 
Vid. Reconvellcão. Decr. 737 cit. art. 103 a
107. Na oppo~ição. -Vid. Opposição. Decr.
737 Clt. al'I. 1i1. Por lermo lem Il1gar a
confis ãn. -- Vid. Pl'ovas. Decr. 737 cit.
3rt. 162. T("I'mo de suspeição no arbitra
menlo. - Vid. Decr. 737 cito art. 1H6 ; do
arbitra mento deI em ser claros e precisos.
Decl'. 737 cit. arl. 199,202.204: de alle
Raçõ s finaes. Decr. 737 cito art. 223, 22/t.
227. 22 ,229. A termo se reduzem e como
e quando as allegações, reqoerimentos
orae' e depoimento' de testemunhas nas
accões ummarias. Decr. 737 cit. art. 2ú1.
T ~m() para embargos na acção de deposito
Deer. 737 cito 31'1. 2'77. Pura contestação
Da acção de solcladas.-Vid. Soldadas. DelI'.
737 cil. art. :296. De abandono de objeclos
segurados. - Vid. Segm'os. Decr. 737 cit.
ad. 301,303: das acções executivas. Decr.

TERMOS

707 cilo arl. 3l2, 313. A termo se redu
zem os depoimentos uas testemunhas para
detenção pessoal. Decl'. 737 cito art. M5:
das para prisão do sacado que não entrega
lelra.-Vid. Letras. Decr. 737 cito 3rt. 378.
Inlimações a pessoas que morarem no
lermo em caso de protesto de letra. _.
Vid. Lr.l,'as. Decr. 737 cito art. 383. Ter
mo de confissão nas habilitações. - Vid.
Decr. 737 cito art. lJ05: e para confis
são de sens artigos. Decr. 737 cito art. lJ07.
Termo de compromisso.- Vid. Juiz arbi
h'o. Decr. 737 cito art. lJI6, 426. Termo das
execuções seguirão as penhoras e quando
no juizo arbilral. - Vid. verbo Decr. 737
cito art. 433; termo de deducçáo de in
tenção no dito juizo. vel·b. Decr. 737
cito art. 4ú5; tel'\Oo probalario no mesmo
juizo. l·erb. Decr. 737 cito art. lJ53, lJ5ó.
Termos do processo quando o anDllllão:
termo para contestaçãu do!; embargos. 
Vid. Processos. Decr. 737 cito art. 580,
587. 590, 6LJO, 672, § 2: 673, 67á, 676,
678. Termos nas pl'eferencias. - Vid. Pre
ferencias. Decr. 737 cito art. 61á. 61!).
Termo de inlerposil,'ãO de appellação com
merçial. Decr. 737 cito arl. 647 a 6LJ9. Re
tenção de autos por advogados além dos
termos assignaJos que e.lfeilos produz. 
ViJ . .D"cl'. 737cit. art. 713, 71ft. Ter
mos de vista para diversos fins como cor
rerão. Decr. 737 cil. art. 724, 725, 728.
Termo de appellação interrompe o re
curso de embal'gos. Decr. 737 cito art. 733.
Dentro do termo se póde variar de recurso.
- Vid. RI'CttTSOS. Decr. 737 cit. arlo 7M.
Termos em dobro em acções commerciaes a
qlle pessoas se concedem. Decr, 737 cito
art. 739. Livros de t"rmos commerciaes ha
verá DOS respectivos tribuDaes. - Vid. Li
vros. Decr. 738, 25 Novembro 1850 art. 50,
S 7: 83,§ 3. Termo de vista para embargos
;) declaraçãu de faHencia etc. - Vid. Que:"
bra. Decr.738 cit. art. 113, 114. 'I'ermo
de presença do fali ido. - Vid. verbo Deer.
738 ciL. art. 126, 129, 143. Termo de
rompimento de sellos em bens de fallido.
- Vid. verbo Decr. 738 cito art. 149, 151.
Termos lia secretaria de estado dos nego
cias da fazencl'a. - Vid. 8ecretM'ia dita. Ord.
-Rl(g. 254, 21 DezembrQ 1850, art. 5. § 4 :
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U, § 5. Termos reunidos em Goyaz. Docr.
851, 25 Outubru 1851. Termos de execu
cões e arrematacões em cau~as da fa
~enda publica COt~O Stl s~guiráõ sel'undo
oS 2h Alv. 20 Junho 177h.-Vid. Insir.
31 Janeiro 1851, art. 21 (Dim·. 8639).
Termos de aberlura e encerramenlo de
livros de comllJercio que emolumentos
pagão. Av. 26 Abril 1.851. Termos de fiança
em liVl'o de reparlições puhlicas.- Vid. Li
111'OS. Av. 166, 'lh Mflio 1851. Termo de
transferencia de acções da companhia de se
guros Recupe7'adol'a, - Vid. Seguros. Decr.
Est. 791, 30 Maio 1851, art. 11. Termos
as °ignaráõ e quaes os impelrantes de em
prestimo do banco do Brasil. Decl'. Est.
SOl,2Julh0185t,art. 67,S 1, 5. Termo
para cOI-relor alleg,lr defesa. Decl'. HeR.
806,26 Julho 1.851. art. 18 a 21: 807,808,
27, 28, dilo. Como se devem contar as cus
tas dos termos que se lançi\o em autos. Av.
28 Julho '1851. Chefe de policia é incom
pelente para formar culpa a individuos não
domiciliarios e nem criminosos 00 termo da
capital de provincia, ou no em que Actual
meote estiver em serviço. A\'. 20 Agosto
1.851. Vereador eleito que mudar,se do mu
nicipio só recupera o emprego tendo nova
mente dous Annos de domicilio no termo
e porque. Av. 18 Setembru 1851. Termos
de visitas sanitarias. - Vid. Junta Centml.
Decr. Reg. 828. 29 Setembro 1851. art. 65.
Livros de termos de fiança são subjeitos á
correição.- VI(l. Livros. Decr. Hel'í' 834.2
Oulubru 1851, art. 27, § 2. Igualmente o
de lermo~ ~eral.-Vid. I.'crb. Decr. 8;~h cit.
Art. § h. Igualmente os de termos de ordeu
terceiras, confrarias. irmandades, hospitaes,
albergarias. Verb. Decr. e art. cito § 10.
Que exame farào na cscripturação dos ler
mos. Decr. Rt::g. 834 cil. arl. 28; como
conuecerão doI' despachos obrigalorios a ter
mos de bem-viver e segurança. Decr. Reg.
8M cil. art. 31., § 5. Termos e quaes re
ceberáõ os agentes consulares eslrangeiros
dos capitães de navios de sua nação. Decr.
Reg. 855, 8 Novembro 1851, art, L Termo
no processo para imposição de multas con
forme o art. 89, 90. Cud. Com. - Vid.
Processo. Decr. 862, 1.6 NovemlH'o 1851,
art. 5. Livros de termos de fianças nas'
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lhesourarias por quem seriio rubricados.
Vid. Livros. Decr. 870, 22 Novembro 1851,
art. 37, § 8. Termo assignado pejos pro
prietarios e armadore' de na vios corno será
trasladado e autuado para imposiçãO da
multa do art. 463 Cod. Com. Decr. 879,
29 Novembro 1851, ar!. 1, h. Termo de re
curso de qlle trata o art. 512. Cod. Com.
- Vid. RecuI·so. Decr. 916, 2h Fevereiro
1.852, arl. 6,7,9: termo de apresentação.
Vel'b. Decr. 916 cil., art. 11, 14. Termo
de recu a de jurar bandeirlls quando e
corno lerá lugar. Provo 5 Outubro 1tl52.
(Diar. 9141, 91h2). T('fmo de segu
rança assignado por senhures de escrll
vos contra os guaes e tes houverem de
posto em juizo. - Vid. Av. 263, 25 No
veu,bro 1852. Termo de ,Jceitação de
doação de credito por particular á fazenda
nacillnal. Vid. Ord. 51. 1á Fevereiro 1853.
Re~istro de bypotheca feilo em um termo
não se renova ainda quando esle passe para
oulra comarca.- Vid. Regist"o. Av. 9 Abril
1853. Assignatura de lermos por occasião
de mediçi\o de lerras. Av. 9 Abril 1853.
SeparaçflO de lermos na provincia do Ama
zonAS. Decr. 1235.28 Setembro 1853. Có
pias dos termos de fiança presladas exigi
rão-se das repartições subjeitas ao minis
terio d guerra. Circo 28 Novembro 1853;
perdão de queixas só é valioso por termo nos
assignados ou por escriptul'a publica.
Vid. Av. 285, 31 Dezembl'o 1853. Delega
dos de policia para cumprirem o art. 28
Reg. 1318 não n cessilã/l percorrer o ter
mo. Av. 31 Julho 185.& (Jom. 272). Sello
de termo de conciliaciio. - Vid. Sello. Av.
138, 19 .Julh~ 183ú.' Exigencia da~ cópias
dos termos de fiança ordenada pela Circo
273, 1.4 Dezembro 1853 excitou-se. Av. 24
Janeiro 1.855 (Jorn. 39). Termos de -epul
taçflo.- Vid. Decr. RI'g. 1557, 1 í Fevereiro
1855, art. 61. A que emolumentos são sub
jeitas as senlenç~s yue obriF(arem a termo
de bem-viver 011 segurança. Decr. Reg.1563,
3 Março 1855, art. 4h. Termos dos pro
cessos crimes qlle devem ser julgados pelo
jury livcrão formularia. Av. formo 23 Março
1855 (lorll. 8~). Sobre processo e julga
men lo dos tel-mos de desistencia de appel
lação ou recursO peranle as relações. -
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-Vir], Relacão. Av. 130, tltMnio j8~5." .r J lOO rlt~ IHIILe.lo de divers".ls l,,(rns das
qna s s6 uma vpneicla que emulumentos
paf:3. Av. 20h, 25 JIIILJo 1855. Av. 227,
16 Agosl(I 1855. T rlllos dos cnnSl-'lhos
d inquil ição creadus pl'la L. 260 live
riio J'lIlulUJa"io e qllal. Decr. Reg;. 1631,
18 AgosLu 1855. Circo Reg. 285, 29

l IIlbro 1855. E.cl'ivnes e aflieial's dos
juizes e tribun"es Ilào podem denl(lrar
a expedição ele lenllos ex-uffjrio 011 a
r qlH>rímenLu dos lise"e.~ da fazenda pnr
não ral!àmenlo de snhrios. A.v. 2!'5 Se
lenlbro" 1855 (Jorll. 281). Informações e
<tunes pxigirão-se a re~peito d.. divis50 dos
comarC,IS em lermos de juizes muoicipaes
e d"s anil os sob jurj dicçno dos jlli1.es
sllrplellles. Av. Ci,'c. 27 OuLubru 1855
(Rel. Just. 'J 856. pago 82). Enlendeu-se o
art. 46 • .&8 Derr. 1597 qu,.nlll ao Lermo
em que o vencido deve oppôr embargos a
aceord50 de tribunal rie clllTlmercio. Av.
li05, 2\J Dezcmhro 1855. Aos officiaes da
inleucieucia da marinha commellru-se la
vraI' lodus os termos de Cjllalqut'f naLurpza
que sf'jão. Decr. Reg. 1769, 16 Junho j 856,
art. 18: lel'lI10S de rXf1me·. de ~l'neros nos
armllzens e casas de c/rp<,siIO, art. 2.4, § 2:
62: lermos de posse e juramenLo d"s em
prp~ados, art. 58, 62.-Viu. a.1'[S. 75, 76,
83, 8li. Juiz municipld do lermo a C)ue ac
lualulcllte perlencer o IU~flf em que o crime
tiver 'ido commellido é (I cOlllpelpnle para
execoção do réo. Av. !J Novembro 1856
(J01'1/. 317). lnquiriçflo de l sle01l1nhas é
lermo es. eucial da formação <.Ia culpa, se
gundo Cod. Proc. L. 261, e nresLos elos
Iribllna :. Decr. 183', 8 Novembro 18b6.
Livros de I rmo e conl;) COrrp.nll'~ dos cor
po inspeccionndos. - Vid. Av. Reg. 107,
2 Ma, ço 1857. nrt. j 2. Termo de ()bri~a

çno de menor aprendiz do 'IrsenaI de ma
rinha da cÔrle. Vid. Av. Rpg. 315, 16 SP.
lembro 1857, arl. Ô. Av. lnst. 332, 25 Se
I 111 bro 1 57, arI. 2. Livro de lermos de
perda 011 ncalho de navio e occurrellcias

xli nordinarins na prnlicll~cm da barra rie S.
Pedro do Sul. M. R~g. 1.09, 1.6 Novembro
1857,ar\. '12. 5;~: len:no de consumo, art.17,
18. Como devem os Iri bunaes de com mercio
proceder para admissão dos adminislradores

ele IrapiclH' fi nssign:H' termn de fiel deposiM
lalio ('flnf" , me o arl. 87 rio Cod. do Com,
AV. /127, 2(i Nuvem bro 1857. Termo de exa.
me rle praticos da bnrra d,) rio Parnahyba
em PiaulJY. Av. Ref!;. !J50, H DeZellJbro
1857, art. 11; dt,Paranagllá. Av. Re~. lI3,
8 Ft'vereiro '858, art. '11. Termos do jura
menlo dos oaiciaes da armaua pod'~Jn ser
pre~taJos e quando pejos comllHlntfanles
das estações conforme o ar!. 101 Decr.
1í69. Av. 31 Dezembro 1857 (JM"n. Sllpp/.
13,1858). JUl'isdicçfw de juiz municipal e
dele~ ado de pl,licia em villa separada do
sen lel'mo ce~sa, devendo·se e como pro
ceder. Av. 150, 28 Abril ,] 858. Termo
de conll'act s par<l constl'ucçào de qual
quer navio no estabetecimeolo da Ponta
da Arên que condições devel'á encerrar.
- V,d. Av. li Dezembro 1858 (lorll.
SlIppl. 58, 1859). Tel'mo de transferencia
das acções da companhia da etlÍxa hypo
tbecaria e de desconLos no Rio de Juneiro.
Decr. Est. 2385, 2 Abril 1859, arl. 4.
Termo de subjeição elc. aos usos do banco
de S. Paulo assip:mriÍ e como o que deve
reeI-bel' empresLimo s<.bre penhor. Decr.
Esl. 2386, 2 AbriJ 18M), arl. 15, S 1.
Mulla sali~fei.la em dillheiro pelo reo que
condemnaJo pelo jlJry eUI um termo cum
prir a pena em onll'o, perlence á IDunici·
p.,lidade do ll>gal' da condemo<>çno. Av.
1lr1, 11. Juoho 1859. Livros de lermos de
leilflo dos hens de defulltos e ausHntes e
vagos. - Vid. DCCI·. Reg 2li3~J 15 Junho
1859, nrl, 13,15. Declarando-se suspeitos
todos os juizes de paz ,de diversos dislriclos
de 11m s6 lermo como se proseguirit. Av.
1lr7 , 20 Junho 1859. Termos deprecalil'os
devem lel" 3S preca lorias ela fazenda pro
vincial á geral. - Vicio Av. 151, 27
Junho 1859. Vananrlo omeio de escrivães
de lermo eXlinclo, deve-se considl'rarlam
bem exlinctn o ditu officio. A.v. 175,19 Ju
lho 1859. i\ão ha iocompatibiliuade em ser
vir o procurador fiscal no mesmo termo em
que é juiz municipal seu pl'ímoco-irUlão. Av.
186, 2(}·J 1IlhlJ 1859. Termos ou declara
ções por volunlal:ios ao serviço do exercito
nâll se pagão ao!! escriv:ies. Av. 9 Aoost.o
1869 (Jom. Suppl. 253). Termos das decI
SÕtlS dos chefes de estações IIseaeS' sobre du-
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vidas Oa arrecadação do selin. -- Vid. Ord.
313,20 Outuhro 1859, art.1 (' § 1 : 2, 5,
8.11. Livro de lerlllnsde medição edemar
cac~o na coinni" militar dA Cazeros. Decr.
Reg. 250Lt, 16 Nnvetuhl'o 1h59, arl. 23.
Dous parentes em gl'áll p,'ohihido podem
exercer afficio de jusliçcl no mesmo lermo
sendo de juizo Jillt::renlll. Av. li1.2, 21 De·
zembro 1.859. Separação de termos na
provincia de S, Pedro do Sul. Decr. 2626.
22 Agosto 1860.

. TERRAS, TERRENOS-Ierrpnus da fazenda de
Santa Cnn e ootra . - Vid. Faze.ncLlIs. Ter
renos arlificiaes. - Vid. lJar. Terrenos de
marinhas. - Vid. Marinhas. Terras puhli
cas, sua repartição. medição etc.- Vid. Re
gistt'o elc. Rep(l7'tição etc. Tel'l'enos dados a
camaras 1lJ u nicipaes. - Vicl. CtlllW1'as. Ter
renos na pI'aia da Gamhôa e Sacco do Al
feres na côrle se maodou afot'ar Ou arrendar
para edificllçào de lr.. piches. Decr. 21 Ja
neiro 1.809...- Vir!. Res. P, 2", 13 Setem
bro 1820 (Coll. Nab.). Res. 12 Abril 182(
(Coll. cit.). Terrenos baldios na Ilha da Ma
deil'a. - Vid. Baldios. Desapropriação de
terrenos etc. para fabl ica d pohora da
Lagôf1 deFreÍlns.-Vid. Fabricct dita. Ter
reoos abuodante6 de nul'o em S. Pedro do
Sul: manduu-se c~ssar sua exploração. PI'OV.

12 Maio 1812 (Cott. Nab.). Fóros de terre
nos da fazeoda da Lal?:ôa. - Vid. Fub1'iw da
polt01'a. Res. 5 Julhll 1812. -Sobre pl'iV<lçao
de 50 Lra~as a titulo de balciio e sua cun·
cessáo a -o~llrem.- Vid. Baldios. Provo ia,
27 Fevereiro 1813, etc. Terrenos de for
tificações elc. - VlcI. F01·lificaçõ/·s. Res. 19
Julho 1813, etc. Terrellos tOI't'iros a ca
rnell as pagão df'cima.-Vid. (U11Wl'(lS. Res.
tu, 9 Março 181Lt. Para cultura de paúp.s.
Vid. Baldios. Alv. 11 Abril 1815 etc. Paúcs.
TerI'(Is dos loliios no Hjo Grande do Norte,
etc. - Vid. Indios e mais Aldeiamentos.
Provo ia, 2",8 JulLo 1819'. Dl'cl·. 462, 24
Julh') 18li5, ado 1, § 3 ti 5, 11 a 1.5, art. 2,

{

§ 2, 1.4, 18. art. 3, § 6. Tenenos ncces
sarins para a edificaçi10 da villa do Alfere~ e
nas logradoul'os mandou-se e como medIr.
Provo 2:1, 27 Setembro 1816 (Coil. Nab.)

·Alcaidaria concedida com a condição de
lfondar villa em suas terras e afor~r terreno.
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- Vid. A 7.caida7'l·as. Meuição de datas de
terras e repartição de llguas se mandoll sus
pender em Minas. r\ V. 30 Março 1817. Fóros
dos lerrenos rle fOllificação p"rlencião á ins
pecção do cooselhn da razench. Res. 19 A~os

to 1~17 (Rcpel't. Cunh. Mat. Terreno Ir). Ter
rllS dadas em 'e~mfl ria. - Vid. Sesllta1·ias.Ter
teoo 00 campo de Sanla Alll1a na côrte se
mandou comprnr, fOl'eil'o ii ClHuara, para nso
publico. Decl'. 'lO Setetll!Jro 1817 (Colt.
Nab.) Res. [) .T unho 1.818 (Coll. cit.). fi oLo
risarão--e conlractos de alorameoto por par
ticulat' feitos a OllLr'lS fJUI~ se rectlsárào ao
pagamenLo das pensões e como reduzidas
a escriplo. Provo 26 Fevereiro 1818 (Cot!.
cit.). Medição de terrenos a casaes de lIbéos.
- Vid. Colonos. D~cr. 1.°, 19 Maio 1. 18.
Terreno se mandou comprar concerlido O

uso e logradouro á illllandllde de Snnta Lu
zia na côrte e porque. Decr. 30 ~1aio 1818.
Terrenos se mandO\l e como conceder para
povoação entre os rios Jequitinhonha e
Pardo. Decr.i3 Novembro 1. 18 (Coll.Nab.).
A pllrlicu13~ concedeu-se fa:lel' em soas tl~r

ras feirilS semrHlaes. Decr. 9 Agosto 1819.
Terrp.flos cm aforamenlo se mandou que
cerlo proprieLario em villa dé~se para edifi
cação. Provo 15 Março 1819 (CoU. cit.). Man
duu-se suspender aforamenlos de terrenos
no cam po de S. ChrisLovão na côrte. Av. 13
Janeiro 18'20 (Cal!. cit.). Av. 8 Julho 1820
(CoU. cit.). Terrlls na serl a do Cilraça em
que. el-re! D. João .VI fôra inst.ituido que
destI.no lJverão.-Vld. Ca'l'{lfa (C. Reg. 31
Janelro 1820 elc.) e Re(eTellcLas. Terras con
cedidas a hospital de Cald ~ em Santa Ga
lbariua.-Vid. llospitaes. Provo 4 Fevereiro
i8:lO ele. Rjllc~o elO terreuos desaproveita
dos em S, Pedro rIo Sul mandou-se dividir
pelas tropas que mais se dislillguissem. Deer.
1-1 Fevereiro 1820 (Coll. Nab.). Sobre afora
mentos de prazns da C( rÔa. Res. 11 Julho
1'820 (Col/. cit.). Prazos e Referel1cias. Me
dição e demarcação de campos e matas em
Itaba ianinha pal'fl cultora e lavoura e cria
ção de ~ado conforme a Prol'. 2', 10 Junho
1816. Provo '11 S'ptembro 1.8:20 (Cott. Nab.).
Di!Duncia sobre t rrenos na GambÔ'l e Sacco
a' que dlJ linado' mandou-se ficasse sem
effeilo; e quanto a outro 00 mesmo lugar
manduu....se ob ervar o Decr. 13 Julho pp.
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- Vid. Res. 1", 2·, 13 Setembro 1820 elc.
supra. Terras na villa de Nova Friburgo
p rtencenles a particular se mandou com
prar c incorporar aos proprios. Decr. 21
Outnuro 1820 (CoU. Nab.). Mandou-se ar
rematflr e como "indio junlo á villa do Rio
Pardo. Provo a1 Março 1821 (Col!. cit.). Afo
ramentos de lerras em Sanlo Antão an
nullárão-se e porque. Prov. 2 Auril 1821
(Coll. l:it.). Sobre nullidade de empraza
menlo e arrendamenLos de lerrenos primi
livanH'nte dados em sesmarias. - Vid. Alv..
10 Abril 1821. Permissão para aforamento
t'lll prazos perpetuos, de terras do visconcie
de Asseca na côrte. Decr. 2°, i9 Maio 1521
(CoU. cit.). Res. 2 Julho 1825 (Coll. cit.).
Iles. 5",1 Malço 183ú (Cotl. cil.). Medição
e demarcação de terras por vicio e quaes
mandou-se reforUlélr. Provo 26 Selembro
1821 (Cull. cit.). Medição e tomuo de ten'as'
para assento e logradouro de vil1a,' havendo
possuidores e inlrusos cnmo se mandou fazer.
Provo 2", 26 Março 1822 (CoZi. ât.). Ter
reno conceclido para constl"Ucção de arma
zem de sal na Prainha mandou-se restituir.
Res. 1.1 Junho 1823 (CoU. cit.). Soure ad
ministração das terras sequestradas do vis
conde de Asseca pedida por dons procura·
dores.-Vid. Res. 2a , 16 A;rosto 1823 (Cotl.
cit.). legou-se afllramento pedido de ter
renos no largo da Ajuda na côrle e porque.
Res. 21 .Janeiro 182ft (CoU. cit.). Terrenos
naCIOnaes actualmente possuidos pelo Se
IlUOI' D. Pedro I licarão pertencendo a
seu successores. Conto art. 115. Terreno
em que eslava III estabelecimenlo do linho
ca Dila mo em S. Pedro desil!nou-se a colonos
ali mães. - Vid. Colonos. Porto 2",31. Março
1826. Terrenos se mandou conceder de
aforam nto para edificações em Nova Fri
Lurgo.-Vid. Colonos. PorL 3a , 10 Setem
bro 1826, 1n 29 Janeiro 1825. Terras auri
fera, em Minas se pel'miLtio reunir a Eduar
do Oxeoford e seus socios. - Vid. Oum.
Decr. Cond. 16 Setembro 182.&; em S. Pe
dro do Sul.-Vid. Mineraçtio. Decr. 17 Se
tembro 1824. Decr. !isto 6 Maio 1825. Pro
vi!>ão e qual concedp,u-se para mediçflo e
demarcação como de lerras que linhão
de ser partilhadas por herdeiros na Bahia .

.Res. 17 Outubro 1824 (Cult. Nab.). Paga-
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mento de terreno tomado no campo da
Acclamação na côrLe para telheiros de serviço
pnblico. - Vid. Res. 3", 2 Dezembro 182ft
(Coil. cit.). Rf'gulameolos para concessão de
terras em aldeamentos. - Vid. Aldeamentos.
Porlo 1",3 Dezembro 1824. Terreno de man
gue na Praia Grande concedeu-se e como a
possuidor de faurica de louça sita proxima.
Rf's. 1", 5 Maio 1b25 (CoU. cit.). Datas de
terras entendem-se sempre com exclusão
dos JuO'ares declaradamente pertf'nr.entes á
corôa: qnaes os meios de fazer valer direito
conlra usurpadores ele Lerrenos. - Vid.
Provo 21 Fel'ereiro 1826 (CoU. cit.). Doação
de terreno em Pernamhuco para erecção
de prensa de al~odão. Provo f', 26 Feve
reiro 182í (CoU. cit.). DisLril.>uiçflo de ter
renos na povoação de Linbares no Espirito
Santo para edificaçiio. Provo 1", 17 Março
1827 (CoLL. cit.). Mandou-se e como cón
serval' nas posses de terrenos individuos des
apossarias em Santa Catharina.. Prov. 9
Maio 1827 (CoU. cit.). Aceitou-se doação de
lerras situadas no Rio G"ande do Norte feita
por particular. Av. 1°,12 Maio 1827 (CoU.
cit.). T rreno concedeu-se ao seminario epis
copal do Pará. Res. 8 Novembro 1827. Res
tituição de terreno comprado primitiva
menle elado para estaleiro 01.\ dique que se
não realisá ra ordenou -se e porque. Res.1n,

26 Março 1828 (CoU. Nab.). Mandou-se de
marcar tel'reno que devia occupar o largo da
Prainha e com que reserva. Av. 1°,30 Junho
1828 (Cott. cit.). A respeilo de terrenos pu-

o blicos u:'Ul'pados rnandolJ-se que acamara
muoicipal da côrLe procedesse e como. Av.
1 Julho 1.828 (CoU. eit .). Terrenos tirados
para maior extensão da praça da cidade de
Porto-Alegre; a seu respeito se derào provi
dencias. urr. 1°, 11 Agosto 18213 (Ind. Alb.
Terrello).Sobre aforamentu de terreno pelo
hospital dos Lazaros da côrLe. P9rt. i", 12
Agosto 1828( CoU. cit.). Proprietarios de ter
renos por onde tivessem de passar estradas
ou mais obras, como serião atlendidos deler·
minou-se. L. 29 Agosto 1828, art. 17. Para
emprehender mineração nas lerras de sua
propriedade não necessitào autorisação os
cidadãos brasileiros. Decr. 27 Janeiro decl.
por Av. 3° 23Junho, 1° 23 Julho 1831 (CoU.
cit.). Terreno de marinha para estabeleci-
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mento de casa de praça de commercio na
Bahia concedeu-se. Oecr. i Outubro 1829
(Goll. cit.). Subre inconveniente de occupa
çãO dos terrenos cooti~llOS ao paço do se
nado providenciou-se e como. Res. 20 Fe
vereiro 1830 (ColL. cit.). S'uhre alvarás de
licença para novos terrenos Je lavourG ele.
_ Vid. Cum'iTI.ls . .-\ v. 23 Novembro 1830.'
Madeiras reservadas em, terras parlicu
lares, - Vid. Madeims. 2 Res. 9 Dezem
bro 1830. São nullos e de nem um
erreito lllienações e conlraclos onerosos
pelas urdens re~olares sobre bens immo
veis etc. sem licença du gover,no. C. L. 9
Dezembro 1830. Terrenos da eXlincla coo
gre~açflO dos. padres de f'. Felippe Nery.
C. L. 9 Oezembru 1830, art. Ú, 5. Destrui
ção ou damni.ficaçflo de limites para se
apropriar o delinquente do terrenu alheio
como sera punida. Cud. Crí'm. art. 267.
Tena em qne se ache a officina typngra
phica deve esta declarar no impresso etc.
que publicar e sob que penas. Cod. cito
art. 304. 'ferras coucederão-se e como e
para que fim em patrimooio á vilJa rle Po
cassé em Malto-Grusso. Res. 25 Oulubro
1831, arl. 3. Terrenos nacionaes desne
ce~sarios UJ"ndou-se e corno arrt>odar. L.
1.5 NoveUlbro 1831, art. 51, § 15. L. 68, 8
Outuhro 1833, art. 'li8. Cidadãos yue tive
re u direilll á pusse de regueogu aproveitado
para des IJO Maranhão CuulO se mandou
atteuder: os terl'enos aproveitados exc('!pto
os deslinados para uso pnblico como se
mandou dislribuir pela camara, e vender.
Res. 1ô JUnllO 1832, art. á a 6. Tt'rrenos
alagadiçus e palll lloSOS e oulros aprovei
tados pelas empresas de nav(~i!nção do Rio
Do.:e. - Vid. R~s. 23 Oulub.·o 1832, arl. 4.
Res. 23., i 7 Selembro 1835, <lrt. h. ~, t 1.
Decr. 9 Agoslo 1S3ti, arl.12, 'lú. Terrenos
diamantinos. - Vid. Diamantes. Terrenos e
llllaes se mandou dar a cada casal das
povoações mandad 18 eslabelecer na estrada
entrp. a cidade do Deslerro e villa de Lages.
L. 23-, 12 Agosto 1833, art. 2, 3, 5. Ter
reno- e qual da fazenda do Cubatão de San·
tos se mandou reservar para p"lltagens e
ediljcações etc. e como. L. 2!J a

, 12 Abosto
1833, al't. 1 a h.. Arrendamento de predios
naciooaes se fará até nove-annos; o afora-
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mento de chãos encravados Oll adjacentes ~s

povoaçóes que sirvão para edificação seri
perpelUu. L. 66, 12 Oulubro 1833, art, 3.
Terreno em que eslavão barr<lcas em praia
da praça da cidade du Desterro demolidas
mandou-se fizesse continuação da praça.
Res. ga, 25 Junho 183.t., art. 3. Terrenos
alagadiços dados á cI.mpanhia de eSlrada
entre. ova Friburgo, Canlagallu e Macahé.
Res.57, 9 Oulubro 1835, art. 3. Deu-se
fôrma para os lermos de medição e para 05

titulos que se passão aos foreiros de terre
nos. Circo 1S A.bri118~6. Tllulo de afora
mento de terreno de marinl1a mandou-se e
porque reformar ecomo. Olr. 25 Fevereiro
1837. Terras deVI/lulas concedidas como
premio a estrangeiros engajados para o ser.
viço do exercito. L. lt'l, 20 Setembro 1838,
arl. 1, S á. Av. 5 Uulubro 18:39 (Jorn.

,.. 2h6). Uso e qual de terrenos e terras devo
lulas concedidas á companhia de esb'ada
de ferro na proviocia de S. Paulo. Res. 64,
29 Outubro i1i38, art. 1, VIr, X, XI, XII.
Terrenlls da fabrica dp. ferro do Ypanema
em S. Paulo.-Vid·. Fab,·ica. Terras conce
didas á companhia de ll1inertlçãn dI'! Gus
tavo Ad./lpho Reye em \'lioa~. Res. 152.
ii Setembru 18"0. art.i. Cond. t a 3. Pa
trimonio em lerras nacionaes cnncedido a
Sua Alteza IlDfJerial qnando c~sasse. L. 166.
29 Setembro 18!10, al't. 5. Foi o governo
aulorisado para desp~za com a medição das
dilas terras. Res. 289. 9 A~osto 1811:3. Ad
minislração de certos lert'e nos prelelldidQ~

de afuramento se mandou e porqne con
servar; e proceder e como a respeito) de ter
renos de capellas não jul~ados ain-in dHvo
lutos. Av. 25 Oulllbro IBM (10m. 28~).

Nos terrenos de proprieuade piJrticular e
devolutos em que houver páo Brasil como
se procederá ao côrte. Ord. 5', 1 t Janeiro
1842, art. 1, 3. Terras se concederão ri pro
vincia do ~io de Janl"iro para eslabeleci
menlo de colonias. Decr. 21 Jaoei.·o 18!l2
(Jorn. 26). Terrenos flodem ser auandooa
dos e porque. Ord. 16 Agosto 181,2 (Iorno
233). Uevogou-se lei de Sergipe que con6r
mára venda de lefl'eno perlencen te a enca
peJJado de fazenda. Res. 2tilt, 22 Fevereiro
1843. Doação de terras'à fazenoa publica
não necessita de insinuação regular. Orcl,
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30 Dezembro 18li3 (JOl"/l. 5, 18lilt). Renda
de 1l1'l'PIHirllllenlo de Icrl'eno é g~r[ll e por
que. O,·,\. 12 Janeiro 18M! (./ol'n. 19). Está
de élC'Gord.) com as I isedeci 'ões tio th,'sollr.o
concederem- e em orrendnmell to porçõ(ls de
I rrenos ehjvolutos. Ord. 21 Selembro 1844
(.Im·n. 266). Mandllu·se e com aI1ivial' de
servidão de agu:ls terreno de pr"priedade
naciuulIl CIO S,lIüa Calharinél. Ord. 5 De
zembro 18M. (.fm·n. 3;~'I). A respeilo de ter·
renas a baodonados se mandou proceder con
f"rme o n.·g. 160, 18li2. Ord. 30 Junho
1 li5 {Jonto SI/ppl. 186). Quaes os meiosde
con~t'guir [I reveniHJ á faz nda publica, das
lerras e fazcnda~ uo Pará callidas em com
lIli·so. Ord. 15 Nuvembro 181,5 (Jo7'n.
324). N~gou-se e porque Íl camal'a l1lulli
clpul da côrte arorar á companhia. Galvaoi
cerlo terreno pélra uarracão em cerlo lugar
pua fldo conceder-lhe oulro terreno de m:!
rinhn. Av. 8 Outubro 18lJ() (Goz. Olf. 38,
V. 1). Jorul'mucões exigirão-se de lefl'l\s de
vI/lula." propri~s para ilssenlos de colonias.
Circo 22 Janeiro 18á7 (Gaz..Off.125,v.1.). Os
lerrenos devolutos pOhto que oacionaes não
se cowprehendelD 005 propriose nào sede
vem dar de aI rendamento. Av. .43, 16 Março
18li? Aulorisou-se a camara municipal da
côrle para lrnsoassar á imperial sociedade
All.anLe da Inslrucçflo lerreno da pl'aia d~
Sauta Lllzia para edificação. Av. 21 Dezem
bro 18li7 (Caz. 0IT. '19.4, v. 2). Alltorihou-se
v oda dl~ lerras do mOI'gado dos Ar.eredos
Coutlllhos e como. Res. 511, lt OUlubro
18li13. Tel ras de\'olutas e em que qllélntidade
se CllnCI dtll'ão á .. provincias para coloniiia
çüo. L. flU, 28 Ouluhro 1R48, ado 16.
Mercê de terra concedida declarou·se ca·
tJuca por se nüo ler tiradu titulo, conforme
a anliga ll'gislação, ell1 tempo. Av. 3LMarço
t8u\) (Dia?'. 8067). Aulorisou-se despe1.a
com eXI)lor<lçao de lerreno carbonifero
em S. Pedro do Sul. Decr. '636, 15 Setem
bro 1Sá9. Dissolverão-se duvida' 'obre mi
11eração em lerrenos diamanlinos. Ord.
226,1'9 Setemuro 1.849. Al'l'entiatarios de
tCl'l'elJOS eJ,D que a (azellda publioa tem se
nhorio direclo para decisãu das qll'eslões que
entre si liverem devem r~col'l'er aos meLO S

tlLDigavtlis ou jlluici~es. Av. 12 Outubro
18.49 (Diar. 8229). Sobre' pagamentu de
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laudemios das alienações de proprieclades
foreiras á filzenda nacional. Den. 656, 5
Dezembro 1849. Terras para co!onil'ls mili
tares no Pará. Decr. Reg. 662, 22 Dezem
bro 18:t9. AUlOl'i"lltl-se a camara municipal
da córle para vender terreno outr'úra com
pl'ad rilra p,;labelecimento do maladouro.
Porto 20 Fevereiro' 1850. Contl'dcto de
colonisação em Lel'ras da princeza Sra.
D. Franci ca. nf~S. 537, 15 Maio 1850.
Mand<lu-se fazer acquisiçitú e incorporação
nos pl'oprio>, de terras de parlicular nas
nascentes da ;1~lIa ela Car'ioca na côrle. Av.
17 M"io 1850. Aproveitamenlo de terrenos
para {tlOdaç:-w da fazenda nacional <ie cria·
çflo de ~ado e pol'oação em M,tlto- Grosso.
Av.1. u , 2°,3°,ho, 21.Maio ti"á9 (Dia/'. 8/117).
D..c1arou-.e que a lei J2 Oulub('l) 1833 só
permilte aror"r ou arrendar tel'reoos na-

o cilloaes desnecessar!ns, mas uno peqnnla
los. Av. 11 JUIIUO 1850 (Dia". 81,3~). Mao
d'üu-se vender Lerl'l'nos naciollilPS e quaes
na Bahia e S. P'lulo. L. 555, 15 Junho
18flO, art. 11. § i: ctnaes se concederão aos
proprios prdvillciaes do Pitrá, art. 1.5: au
torisou-se despel.a com a. dl"saprllp!iaçr'odos
terrenos ll:eneralivos das ilguas potaveis na
côrte, art. 16. Se~uro de 1t'!lO<porle oe fa·
zendas pOI' mar eleITa quaudo começa e
produz etreito. Cud. Com., art. 706. Subs
tituição dus inspeclores geraes das ad~inis·

tr'ações dos terrenos diamautinos. Av. 52,
17 Junho 1850. Terrenos de cemiterios
puulicos na côrte; de apropriação dl'S para
ellt's e enfermarias neces ·<trios. Res. 583,
5 Selem!>r\! 1850, art. h, ~ 3; 6. - VId.
Decr. Reg. 796, 1li Junho 1851, inf'·ll. ln
velll~rio, dellJarcaçito e vencia de terras da
capelln deltambé em Pel'oalJlbuco hoje per
tencen le á fazenda naciollnl com qne re
servas e applicl'lçãQ. L. 586, 6 Setembro
18;)0, art. á, 6: al\tori~OIl-se a compra do
ediucio e lerrello du lrapiche eh ci,la
de na côrle, arl. 17, § 1: e dislribuição
de terras a força lllilitar composla de n'lcio
naes ou e::;trangeiros elevada em circums
tancias c'xlraordinHrias, art. 17, § 4. Terras
devlJilltas declaruu-se não pllder o F:0verno
conceder sl"não n()~ lermos da L. 601. Av.
11 Oulubro 1850 (IJiur. 852liJ. Mandou-se
incorpurar aos proprios nacionaes as terras
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de indios que já não vivessem alrleados, mas
disper os e confundidos na massa da popu
lação civilisada; e p,'oceder cllmo s(lbre as
OCCllpadas, Av, 172, 21 Outubro 1850. 
Vid. Av. 21°, 16 Janeiro 1851. Terrenos
para colonias militares em Pernambuco e
AI<ip;ôas, e necessarias eriificaçõe.,. Decr.
Bep;. 729, \-) Novemhro 1850, art. 4. a 8. As
sembléa provincial não pôde autorisar ca
mal'a lll11nicipal para alienar o dnminio di
reclo dos terrenos de seu patrilllonio. Av.
196, 7 Novembro 1850. Declarou- e que
uas provincias de Santa Catharina e Espirito
Sànlo se poderiflo conceder terras aos enga
jados para o serviço do exercito. Av. 257,
27 Dezemhro 1850. Cultura e distribuição
de terras nos presidias IlIililares Leopoldina
e San la lsa bel e a ma rgem do AriJ~U;I)'a em
Goyaz. Drcl'. Re~. 750. 2 Janeiro '1851,
art. 9 a 2&: pl'ohibiçfHl de mineração 011

exploração de veios e terras, excp.pto a do
sal gemma e como se proceda baveudo des
coberta. art. 70. Não compete as thesoura
rias resolver questões eotre Foreiros de ter
ras pertencentes á fazenda nacional. Av.~2,

30 Janeiro 1851. Mandou- e declarar nia
mantino e por isso propriedade nacional
terreno na ribeira da Bagagem. municipio
do Patrocínio em Minas. Av. 13 Fevereiro
1851 (Diar. 8628). Ao quartel·mestre ge
neral no Rio Grande do Sul atlribuio-se re
conhecer e marcar os terrenos etc. em que
o exercito, divisão, urip;adas e corpos hujão
de estabelecer-se ou alojar-se, Decl'. lnst.
762.22 Fevereiro 1851, al't.11, S 1. Des
apropriação de lerreno para continuação
de rua na Lagôa de Freitas e qUéll orde
nou-se. Decr. 765, 8 Março 185i. Para di
,visão e vendas de terras para a colonia mi
lilllr nas AJa~ôas. Av. 10 Março 1851 (Dia1".
8650). Declarou-se que não eSlando annul
ladas as doações da L. 514 su pra, são COID
tudo d' ora em diante vedadas oovas con
cessões ~ratuitas de terras devolutas. Av.
11.9, 2á Março 1851. Sala rios etc. dos jui
zes. e~crivães, promolol'es e officiaes de jus
tiça do juizo dos feitos nos processos ex-o(fi
cz'o por inleresse da Fazenda, de inventarias,
demarcaçfto e descripç:lo de terrenos e pl'e
dios nacionaes e sua incorporação. Ord.lã3.

'28 Abril 1851, art. 1. A divisão e demar-

IV
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cação de terras pelos juizes ele orphãos em
execução de. parlilhas deve ter lugar sÓOlcole
enlrp. os inleressados e não entre este. e os
conrilHloles. Av. 30 Abril 1851. _ os ter
renos de cemiterios quando é livre cons
truir sepulturas, carneiro-, tumulo.<, e col
locar lapidas e ceoolapbio. ou monumen
tos e plantar arvoredos e l1ôres: suas doa
ções e legados e successão; concessão para
cemiterio de ordens terceiras; abertura de
covas sej?;undo a natureza do terreno; valias
geraes abertas segundo a quulidade do ter
reno; perda dos ter'renos em que illeg,dmenle
sr fundarem cemiterios na cÔrLe. -Vid.
Decl". Reg. 796, 1á Junho 185'1. ar!. 7 a
10, 20,21,38. - Vid. Decl'. 8á3. 13 Outu
bro 1851, infra. Concedeu-se permissãO para
levantau1enlo de moro em terreno junto da
fortaleza da Ilha das Cobras e com (lue con
dição sobre indemnisação e demolição. Av.
11 Junho 1851 (Dial".87iJ1). Terras con
cedidas á companhia do Mucury. Decr. Alt.
Est. 802. 12 Julho 1851. art. U. Ajudante
do procurador fiscal da admini ·tração dos
tl~rrenos diamantinos não póde aCCllmular
os vencimento pelo exercicio das funcções
de secretario. Av. 214. 13 A!,osto 1851.
Tt"l'renos para colonias estr'angeiras promo
vid;}s pela associação auxiliadora da coloni
saçao de Pelotas. Decr. Est. 813, 16 Agnsto
1851, arl. 11, § 1.1: terras aevolutas pro
ximas e como ás colonias militares dePer
nambuco ~ Alagôas se mandou e cumo
vender ou aforar. L. 623. 17 Setembro
1851, arl. 11, S5:e ced lH'e terreno e qual
para abertura de \.lava rua no Hecife, art. 1.1,
§ 9. Questões sobre ajusll's de terreno. para
cemiterio na côrte corno serião decididas.
Decr. 8ã3, 18 Outlluro 1851. Cond. 3';
terreno em que se acha o campo do Cajú a
quem pertencerá findo o contraclo com a
Santa Casa de Misericordia. Cond. 9. ft Or
denou-se que esta remetI esse á secrelaria
do lmperio descripção e planta do terreno
em que está o dito campo. Av. 256. 23 Ou
tubro 1851. Terrenos de propriedade pu bli
ca hypotbecar'ã(l os governadores de Entre
rio~ e Corrientes a pap;aLDt'nlo de empresti.
mo e seu juro ao Brasil. Conv. 10 Dezembro
1851, art. 7 (Rel. E,çlr. 1852, pago 111)).
Terras devollllas :.l quantas concederão·se

1.01
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ii' villas de S. Jusé, S. Migllel, PorlO Bellu e
ages '(rJ Sanla Calbarina. Res. (i40, 12 Ju

nbo 1~52. Terrenos cOIlceQidlls gunes e
col..OO ii companhia tlU cOlÜpanhi:1s pi1ra
crJn~lrUCç;JlI ele caminho de fer1'l) da CÔ"le a
Minas e S. Pilolo. RI~S. 6H, 26 Junho 1852,
alt. I, § 1. 2. Á companbia de eslralla de ,
ferro enLre Recife .-\~ua Pr':!la.Decr. ConJ.
1.030,7 Agoslo 1852, 7. a A' de conslrucçno,
Ulelboralllcnlu e conservação de duas linhas
de e lradas na província de Minas Gentes.
Decr. Cand. 1031, 7 \goslo 1852, 15", 22.a

D<JLa de lorras aos engajadns voluotario;
para Oserviço do C'xercilo. L. ôll8, 18 Agoslo
J852 arl. 2. Mandon-se xecuhlr cum al
lt:JI'oÇÚ saRe'. 37!J, sobre lerrenos dialllan
tinos em Minas. Res. 665, () SeteUlbro 1852.
Providencias sobre os terrenos de marinha
occtlpi,dos pel.,;; relj~iosos Benediclinos na
Babia. Ord. 212, 15 Setembro 1852. Dala
para expllJraçào de mioas de combusliveis
fosseis, de cobre e oulrus lOineraes no Mal'a
nhiio e Pinnhy concederão-se. Decr. Cond.
1044,22 Selemuro 1852. Terrenos concedi
dos para dique e culooisação ó. cowpanlJia de
DilvPg,H;f\O e commercio UI Amazonas. Decr.
1055,20 OUlubro 1852, art. 8, 22. Decr.
H1 0,8 Julho 185!J. Decr. Cond. 1445, 2
Oulubro 185!J, 1!J·, 18." Demarcação de
dala' de terras coDcedidns às provillcias
pela L. 51LJ se maDdClu e como ob~ervada

a 1.601 realisar na Bahia. Av. 220ulubro
1 52 (f)i~I1" 91!J8). Subre'licença concedida
Da côrle para abrir picada em lcrreuo da
fa1.t'oda da Lal'ôa, Orei. 2!J8. 8 Novembro
1.852. In~lrl1cções para os al'reodamelllos
dos lerreuo, da fllurica da pol"lJra da Es
lrl,lIa. 01 d, 269, 6 Dezembro 1852, Man
dou- e execular regulam(~olopara o :1lTen
damenlll de l rrcOus diamanlinos. Decr.
Reg. t08l, 11 Dezembro 1852. Av. tOlo 19
l~ bril1853. obrc lerrenos Je exlillc:las al
deias de Iodios que revertem ao duminio
oilcional. Onl. 270, 13 Dezembro 1852.

obr' po 'S\~S d35 l rras de xlinclas aldeias
de luelius. Ord. 273 18 DezendJro 1852.
Novus e velhos dil' ilos de provisões pal'a
medição, demarcação, e lomhameolode ler
ras.Ord. 4', 5 J aOl'i 1'01853. Nem um sala
rio d vem rerceber os juize' que presidirem
il. demal'caçã') e medição de terrenos alt:1D

Jas do nrt. 28 L. 601, Av. 9 Abril 1853.
Datas de lelTas a engajados voluntario5 para
o serviço do exercilo, L. 715, 19 Selembro
1853, arl. 2. Alienação dll lerrt' "s eleóne
ce sarios do jardim bola nico da Lagôa au
loristlu-se e como e para que fim, L. 719,
28 Setembro 1853, art. 11, § 2 : compl'as
de lel'1'enos etc. pelas provillcia~, ca:!laras
ou aulol'idaJes pal'a cl:lrtas clloslrucções e
qnaes forno isentas dcl siza e sello, art. 21.
Faculdade concedeu·se ,I parlicular e como
para exames e explora<.:õ 's em ll~rrenus mi
neral's devolulos no Espirilo Saolo. Decr.
121,3,3 Ouluhro .~ 853. Ilha dos RolOS é ler
reno proprio nacion,,j adlllini~lradu pelo
thesCluru. Av. 'J2 Onlubro 1853 (Dim·. 283).
Siza das alienaçúl's do dumínio ulil de ler
rimos fureirus á carn:Ha municipal. Ord.
251, 19 Novembro 1853. Terrenos para a
eslrada de ferro da Bahia lIO Joazeiro; des
apropriaç5u, dabs, mincraçf1o. Decr. Cond.
1299,19 D... zem1.:Jro 1853, 7a , 37." Ternoos
cuja exploração foi cOllcedidél no Ara~uaya

em Malto Grosso e Coyaz. DI'cl'. 1319, 31
Jalleiro 185!J. Fixaçào dos salarios e emo
lumenlos dos juizes comlDissarios, escl'ivães
e agrimel1sores pelas medições. Circo !J
Março 18511 (Diar. 102). Vencimenlos dos
escl'evenles dus vigaril)s e pOI' qllem pagos
para o l'e~i"ll'O das lerras puhlicas. Av. 30
Março 18ãl, (Diar. 102). Cunforille (I art. 91
Decr. 1:H8, os pllssuidores de terras por
afuramenlo e os senhores das IDe,mas por
l:eslllarias devl'tn regislra-Ias. \v. 20 Maio
185!J (Dia,.. 154), Para ~eu reoi:,tro cOlOpra
de livru incumbe aos vigo rios conrol'we o
ad. 108 Decr. 1318; o emolumenlo' de
dous reaes é por lt'lra e não por liuha; não
é oeces. aria apresenlaçào dtl lilulo, 1I1iJS de·
claração em duplicala conror'm~ o ar'L 93.
Av. 29 Maio 1854 (IJiar. 1;)!J). Sobre in:'or
porilção aos proprios nacillo,ltlS, das lelTas
dos pall'imolJios das exlinclas villas de Illdiosi
em Aronxes, SUUl'e e Mecejan3. Ord. 1.10,
31. Maio 185.&. 'Permitlio-so á irtlHiollade
do Santissimu Sacramenlo da Barr:I-~ansa

possuir terrenos doados e como. Rt's. 732,
17 J unbo 18M. llem á ordeul terceira do
Carmo de Santos. Res. 736, 17 dilu. Ter
renos da companhia de nal'egação a vapor
enlre Recife, Maceyó e Fortaleza. Decr. Est.
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1á13. 15 Julllo 185á, art. 28, § 8. Decla
rou-se que Das vendas das lerras etc. da ca
pella de IlamhA o /?ioverno f;oderia arrrontar
os Illdilirioos que estivessem de1l3s de posse.
Res.778, 6 Selemuro 185á. Prúpl'ielal'ios
de lerrenos na rua do Cano na côrle cujo

ai arll-amento se project~ra CUlIJO se mandou
~llellcier.-Vid.Re.s.806,23 Setembro 1854,
art. 5: desapropriação, art. 7,9,11 : igual
menle para a da rua dos L'Iloeil'os eGuarda
Velha, art. 12. Nas revalidações e legitima
ções podem ser juizp.s cOLnlllissarios os lllU

nicipaes; desprzas com os cortadores de
m;lltos e mais lrabalhadllres de onde dedu
zidas; marcos como devem ser: presidentes
de provincia arbilraráõ quolas au juiz, es·
crivães e al!limenslJres conforme a Circ. 4
Man;o supr~. Av. 3 Oulubro 1854 (Dia!'.
318), Em que circumslancias se (Ichão, cuo
ConDe o art. 92 Decl'. 1318, us propritlarius
POI' compra de lenas, ul'iginariamenle COll

cedidas pelas camaras ; terras em poder dos
primi li vos concessionarias são sim pIes POll

ses e por isso subjeitas a legitimações e ao
disposto nos arts. 24,44, ele. ; exigirão-se
inful'mações dus lerrenos que as camaras
ainda necessilassem para diversos fins. Av.
12 Outubro 1R54 (Diar. 318). Solverão-~e

diversas Juvidas sobre registro de posses,
sesmarias e le~itimação dellas etc. Av. 5 De
zembro 1854 (Jom. 29, 18(5). Cultura do
lerreno etc. é o lim da sociedade Flllmi
Deuse A~ricola. Decr. Esl. 1494, 20 De
zelIluru 185!J, an. 1, 21,26. lncompatibi
lidlde de diversos car~os (/;,s thesourarias
com identicos da adminisll'ação dos lerre·
nos diamantinos. Ord. 112 Janeiro j 855.
Declararão-se qUhes os terrenos suhjeilosao
registro IIOS termo' do lIrt. 91 Reg. 1318.
Circo 13 Jéloeiro 1855. Mandou-se prepa
rar lerreno em que pudesseru ser empre)l;a
dos Chins em cultura de chá. Av. 15 Janeiro
1855. Terrenos para cemilerios na cÓI'te.
Decr. Reg. 1557, '17 Fevereiro 1855. art. á;
ter'ra corno se lançará sobre os caixões ou
corpos sepultados, ad. 15: sobre a lerra se
não expurão as oss~ldas humanas, art. 19;
exlensão de superficie do lerreno para se
pnllura, cemilerios ele., arts. 20. 33. 37.
38, 39 a 50, 61. 72. Terrenos da associa
ção colonial do Rio-Novo. Decr. Est. 1566,
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2.& Fe~ereiro 1855, art. 1, 3. § 2. Ficarão a
cargo do minislerio do Imper'io as dOilçóes
de lel'ra, a que tem direito os volulltarios
do txercito. Av. 26 Fevereiro 1855. Venci
menlos dos ngrimensores de lerra publi
cas quaes dever'iãu 'er deC!<Iroll-se. Av. 8
Março 1855 (Jom. 11.8). ,MalJdou- 'e que
ás prflças q ue forem eSCusas do sel'viço e
tiverem direito a prnos, se passem litulos
e porque. Circo 91, 10 Março J855. Terras
devolutas ou oulras para a associação cen-

-lral decolonisac<iu.Decr. Est. 1584.2 Auril
1855, art. l•. § ii: 11. §2: 13. § 3: 30, § 1.
Decr. Est. 2158, -t Maio 1858, art. ;;, § 6 :
10, § 2: 1.2, § 3: ao. § 1. Dt's<lpropriações
e C(lncessões de lerras e de terrenos par'a a
estrada de ferro d' Pedro 11. Coo lI'. 10 Maio
1855,arl. 8 a 'l0,2á.Re .816, 10Julho 1855,
ann. Decr. Est. 15\-19,9 Maio 1855. Tert'enos
da companhia da eslr~da de Mangal'atiba.
Decr. Est. 1613 9 Junho 1855, art. 11. Da
companhia de estrada de ferro da Bahia ao
Joazeiro. Decr. Conv. 1615, 9 Junho 1855,
art. 2, § 2. Desapropriaç3o le terreno para
estradas de ferro. Res. 8J6, 10 Julho 1855.
Decr. Reg:. 1930,26 Abril 1857, r,rt. 5, 6.
8. 18, 20, 21,21>. 28, /'9, 122 a 129. Sobre
a presença do procurador da camara IDU

nicipal na meJição de terrenos de marinha.
Ord. 20 Junho 1855. Terrellos e' predios
da rua do Cano Da carte; sua acquisição 6

para que fiLO. Decr. Esl. 1620. 20 Junho
1855. art. 38, § 1, 2.6. A respeilo de me
dição e demarcaçi\o dos ilerimelros Jas
lerras concedidas a cerlo individuo Av.18
Selembro 1855. Approvou-se contracto so
hre terras publicas devolulas. Av. Ú Oulu
bru 1855. As Jespezas com mediçüo de
ler-ras devem S('I" levarias ao exerciclO em
ljue se realisarelll. emuora aulorisada~ por
credito especial. Ord.296. 5 Oulubro 1855.
Sobre terreno pedido pela camara munici
pal de villa para l'dificaçtiu de casa de Mi
sericordia. Av. 27 Olllubl'O 18f>5. [!;stran
geiro' que comprarem terras e nellas se es
labelecerem outel11 nalllr1l1isação na fórma
da L. 18 Setemhl'o 1850. art. 17. Av. 29
Oulubro 1855, § 5 (Jont. 26. 18(0). S"bl'e
o aloramento de terrenos perlencentAs aus
iudios de Mecejana. Ord. 36á, 20 oveLObro
1855. Asscmhléas provinciaes não podem

tOLO<
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conhel"er Ílrerca de qnar quer lerr'as devo
lulas l"'xCCplfl as concp.r1idas rela L. 28 Ou·
tllhl'o 18[t8. Circo :30 O,'zelnbro 1855 (Jom.
327). 50111'e f'Xlensào dp terl'as que se de
Vi~lO rOIl'erval' para oS Indios no aldeamenlo
imperial A[Clnsino. Av.1!,o, 7 Janeiro 1856.
Autori 1I11-,e PI'I' idenle de Mallo-Grosso a
conceder t rreno p .dido e como. Av. 22°,
12 J anei 1'0 1856. Propriedades exisLen les
cm Lerrenos ele aldeias ele indios extinclas se
con. iderão hen~ Vllgos pl'ocedt'ndo-se e como
a rp. ppito. Ord. 4Ll", 21 J .neiro 1856. Con
Cf'ssflo de licença ,1 _mpre)!adlls de m'1dições
de t ITas. Av. Circo 46, 21 Janeiro 1856.
MediçflO ele lerrenos propl'ios potra C tabe
I 'cim~nLo de Cfllonia !lgricola no rio de

anla Miu'ia. Av. 96, 27 Felereiro 1856.
Appl'ovou·se conlrado de venda de Lerras e
coJonisacão em S ,nLa Catharina. Av. 108,
12 Vlarç(; 1856. Providenciou-se a rpspeito
da mediç;io das terras rias :.lldeias de Inrlios.
Av 118, 17 Marc,:o L'56. Que vencimentos
devem perceber os piloLOS e sellS auxiliares
e oulros pelas medições. Av. 24 M rço 1856
(Jom. 9~). DaLas de terras a colonos mili
tares rios Dourados em Ma lto-Grosso. Decr.
InsL.1 75lJ., 26 Abril 1.856, art. 7 a 9. Ter
renos á companhia ele esLrada de ferro de
SanLos ri Juorliahy. D.. cr. Cood. 1759, 26
Abril 1856, 6a , 17a , S 2: 40. Despezas de
medicõl-'s de tl'rrenos de marinha. Av. 165,
8 Maio 185ô. Sobre as resllluções de 6 Se
tembro '1852, e 15 Julho 1.854 a re:;peilo de
lelTt>nos diamantinos. Ord. 21.&, 9 Junho
1.856. Tanlo os I'oreiros como os senhores di
reclllsdas Lerrns mpral.adas devem re~isLra

las. v. 19 ,JlInbll 'l856 (Jom. 1(0). Sobre
desaprop I'iilção de terrenos e edi {jcio necessa·
rio. para [orlific.tçóes. Av. 246, 11 Jnlho
18:>6. Dalas de terra a voluotarlOs engilja
do para o ser'l'iço do exercilo. L. 862, 30
J ulbo 1856, al'l. 2. Vie;arios qll emolumen
tos p rCéberüo pplllS cerLidõo>s rio registro
das Len·as. Av. 12 Ago'Lo 1856 (Jurn. 247).
Em . Palllu úcalão a carlJ,o da thesllllraria
as LI pe7.a~ com Pll1pregauos de medição de
terras publicils. Av. 20 A~o Lo 1856 (JoTn.
ciL ). Coocrssàu de l1lilrinhase terrl~u".s pu
bJlcn5 nas ilha costas a comp:whla de
pl'sca al~a e seccll de peixe. - Vld. Res.
íô, 10 SeLembro 1856, art. 1, §.2. Appro-
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vou-se necisão ,la da sobre tel'l'as doadas em
l771,parll patrimonio de maLrizes. Av. 308,
'17 Setembro 185ô. Soll1Qão sllbre prazo
para registro eLc. Av. ;~10, 18 Setembro
18;)6. EIIl falta nbsoll1tll de vifo!;ario o regis
tro dtl terra' se conGará ,10 suhdelegado.
Av. 25 Selembro 18')6 (Jom. 270). Auto
ridades a tinem incumb_ conservar as Ler
ras devolutas comu deverão proceder con
tra as invasões; quaes se"marias ou coo
ce'isões "e considuaráã devulutas. Av. 318,
29 Setembro 1856. Individull que deixar de
regi~trar diversas possessolfre uma só multa
Av. 319,29 Srtembl'o 1856. - Vid. A,). 30
Agosto 1H59, infra. Mandlll1-~e pl'oceder á
medição e dernal'cação de lotes de terras na
colollia de S. Leopoldo. Av. 320.30 Setem
bro 1.856. ,UsufrucLo perpetno de lerreno
concedeu-se á capdla de Nossa Senbora da
Conceiçiio ela Lagôa de Freil<ls. L. S8/" 1
Outubro 1850, art. 18. Procedimento contra
os ql1eedificão em lenenos de marinha sem
concessão. Ord. 37ô, 12 Novembro 1856.
A respeiLo de reclamaçães conLra mulLas
impostas pelos vj~ario,; em virtude do
art. 95 do Reg. 1318. Av. Circo 397,4. De
zembro 185ô. Terrenos da companhia de
productos cbimicos e pbarmaceulicos na
côrte. Decr. Est. 1850, 13 Dezembro
1856, art. 17. Relaçoes das pe soas multa
das por falta de registro devem ser remet
tirlas directamente ás thesourarias para
e[ecLuarem a cobl'ança das mulLas. Circo
7",7 Jan ...iro 1857. ;\ pprovOll-se cllntracto
com direcLores da companhia Mncury para
inlroducçào de clllonos. Av. 8", 8 Janeiro
1857. InspecLor geral declarou-se poder ser
nomeado juiz commissario para le 17itima
ções c rel'alidações de posses c sesmarias e
como. Av. 23 Fevereil'!) 1857 (Jom. 7/'). Os
documentos e papeis apresentados pelos
possuidores de terras para o regisLrll não
pagão sello fixo. Ord. 86, 10 Mdrço -L857.
Despt'za com medição de lerra elc. não pórle
ser paga sem o visto do delegado. Ord. 102,
18 Março 1857. Venda de terras á aS50cia
ção central de colooisação cllntracLou-se e
como. Oecr. Term. 1915, 28 Março 1857,
art. 1; Cllllcessão de terrenos de marinhas,
art. 2; preferencia no art'endamenLo de pro
prios nacion"es, art. 4. ; desapropriação de
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terrenus publicos ou particulares, art. 5. 
Vid. mais art.f7. Av. 360, 2õ Setembro
1.857, nrL 4, § 2,3.5,6: 13 ri 15, 16, § 1,
5 : 30. Decr. Term. 2159, 1. Maio 1858.
art.l. 2, h,5, 17. Desappruvftrào-se por
tarias concedpndo aulorisação para estabe
lecimenlO de fazenda de ~ad() em campos
devolutf)s. em diversos pontos. Av. 1.~8. 8
Abri1185í. A respeilu de elapes a colonos
portl1~uezesna colonia militar de Urucú.
Av. 1lJ7. 20 Abril 1857. Mandou-se incor
porar aos terrenos nacioniles terras per
tencentes a aldeia de Indios eXlincta em
Pernambuco. Av. 148.21. Abril 1857. Ord.
166,30 Abril 1857. Assentamento de ter
renos de marinha e diamanlillos na direc
toria geral das rendas do thl'souro. - Vid.
Ord. Reg.1.5L, 22 Abril 1857, art.13,§ í,
8, 21. Terrenos á compllnhia para serviço
da limpeza das casas du Hio de Janeiro e
esgoto de aguas pluviaes. necr. Cond. 1929,
29 Abril 1.857 .16. a Demarcaçãu de terrenos
enlre o edificio da .'iisericordia e hospital
militar na CÔI te. Av. 8 Maio 1857 (Jom.
1.3lJ). Acquisição de terreno peh companhia
Pl'eclial Bahiana. Decr. EsL 19lJ2. l.t JUlllO
1857, art. 30, § i. VencilDentos que com
petellJ ao, en~enl1eiros empref!;ados em ter
renos diftlllantinos. Ord. 226,6 Julho 1857.
Sobre afuramenlo de um terreno d~voluio.

Ord. 228,6 ,J 1I1ho 1857. Pruvirlenciou-se ás
extorsões e violencias dos Indios de aldeias
de Cocai que embf\raçavào a medição de ter
ras publicas. Av. 20Julho 1857 (Jom. 225).
Approvouo,e contracto em adJitamenlo ao
de 17 Abril 1855, com o dire tor das lerras
publicas. Av. 278, 22 Agnst" 1857. Deso
peza com exreciiente da adminislração dos
terrenos diamantinos não póde correr por
conta da fazl:'ndc\ nacion~l. Ord. 318, 17
Setembro 1857. Renda dos terrenos diaman
tinos, e (IS foros de terrenos e de marinhas,
(J producto da venda destes, e laudemios
impostos sobre datas de terrellos mioeraes,
e ventlas de terras publicas pel'lencem á
recl'ila geral do Imperio. L. 939,26 Setem
bro 1857, 3rt. 9, §§26 a 28. lJ8,52. Acqui
sição de terras e quaes para a associação
de coloni ação de Pernambuco, Parahyba e
Alagôas. Decr. Proj. 1979, 26 Setembro
1857, art. 6, § 6: 18, § 2: 20, § 3. Decr.
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Term. 1986, 7 Outubro 1857, art. 1, 2, .&,
5, 16. Acquisição e desapropriaçào de ter
ren0S pela comp'lnhia de e. lraoa de ferro
de Tam:mdaré. Den. Cont!. 19 0, 28 Se
tembro 1857,9",11". 2ia . 27." Decr. Est.
2324, :29 Dezembro 185 '. ar l. 14 a 19, 56.
Acquisição de terrenos e corno pela compa
nhia de f'strad,j de feITO "nlre Camoci.
Granja e Sou!''' nn Cearh.De('f.Cond. 1983,
3 Oulubro 1857, 11a , 12. a Corno procede
ráõ os tabelliftes para lavrarem escripluras
de alienações de preclins em lerrenos perlen
cenle: á camal'" municipal da côrte. Av.
348,7 Olltubro1.857. Exploraçãode terrenos
mineraes e de carvão de p dra e fossil em
S. Pedro do Sul concedeu-'p cl como. Decr.
Cnnd. 1993, 120ulllbru 18:'17. Decr. Esl.
2219, 11. Agosto 1858. art. 5, 21l, § 4: 27,
§ 5. Escrivão dü juiz Lvrnmi,sario Dão tem
gratific:lçiiO dll thl'soul'o e 56 os emó!umen
tos cio art. 55 do Re~. 1318. Av. 19 Outu
bro 1857 (Jom. 315). Acqlli,ição ecomode
terrenn~ e qoaes pela comp'mhia União e
lnduslrill. Decr. Cond. 1998, 21 Outubro
1857.7", § 3 : 25." TelTas e qnaE's e como
afiançou-l>e concedpr a reli~iosos T7·apistas.
Av. 13 Novembro 1857 (Jor'!. 3110). Os ar
bitras nas desapropriaçi'io-l' de terrenos para
a estrada de ferro dp. D. Pedro II. como de
verão julf!;ar. Av. 407. 16 I uvemhro 1857.
Datas de lerrenos miner'aes no Cearâ con
cederão-se e como. Decr. Coado 2033, 21
Novembro 1857, á a

, 9." A" deputado do
quartel mestre f!;eneral incumhe reconhecer
as condições topo~rapbicas dos terrenos
que o corpll ou subdi\ isões do exercito live
rem de atravessar, Oll em que estacionar.
acamparolJ aquarlplar.se. Decr. Re~. 2038,
25 Novembro 1.857, art. 9, § L. Sobre ven
cimenlos de impector j?:er~l inlerino de ter
renos diamontinos. Ord. 440. 7 Dezembro
1857. Teneno realengo no Campo Gr:mde
concedeu gratuilamentea camarJ municipal
da côrte pal'a descanso e dprosito de gado
de r.órte. Decr. Re~. 20M>. 9 Dezembro
18;")7, art. h. Terrenos de extinctns aldea
mentos nu Rio Gnlnuu do [1(,I'le mandou-se
demarcar para não s'::rem uSllrp:ldos. Av.
12 Dezembro 1857 (Jorn. 16,1858). Terre·
nos para a companhia .dg7'icolu lncl1tstrial de
Nossa Se1lhora do O' de cuJoDisaçào no Pará.
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Decr. Est. 205~,19Dezembro1857, art. 22,
26. Uerr. TcnD. :.25h, 25 Sdembro 1858,
CIIDd. 3. a Foros de Lerrenos como erão ar·
recad.,dos pelos recehedores no domicilio
do~ COlltrihuintes.-Vid. Decr, 2059,19 De
zelllbl'o 1857, art. L COllcess:'1O da Ilha de
Santa Bal baril duo Abrolhos ú compLlnhia
de pe ca Nereida com reser'va de Leaeno para
'~Ia helecimen Lo lIt'ces ~ riu á ma rioba de
gllerrll, Av, '23 Jalleiro 1858 (Jorn.32).
Terrns LJuaes se derúo a colonus miliLares
dt~ SanLa Thereza em Santa CaLharina. Deer.
He~'. 21'25, U Março 1858, a rt. 2h a 30,
LI;), 49: aos da coI. uia miliLar de SanLa
A lIua de Paroahyha. Dec\'. ReR. 2126, 23
~1arçll 1858, al'L. 28 a 35, 39, 65. Av. 29h,
12 Oulubro 18M). Amanllense da reparli
ção dfts lelras publicas s rviL'á cle secrela
rio tle com l1l issflO deliberaliva :,obre resulLa
do de visit&s de clObarcações de emigrantes

o porLeiro da IlIe ma reparLição guardará
os papeis e li, rus da mesma commissão.
Decr. Reg. 2168, 1 Maio 1858, :.Irt. 41:
de peza da commissão será feila pela mes
ma repartição e como, ado .42: e com

, que gralificações, arl. h6. Cobrat'-se man
dou e como os direi los dos tilulos dos em
pregados de repartições de terras puhlicas
elll Pialluy por ltltação provisoria. Av. 1
JII\'\W 1858 (J01'll. Suppl. 16ft). Nas escrip
Lura' de lerrenos da Lagôa de Freitas na
côrte mandou·se não inserir clausulas ou
expressões que cumpromeltão us inleresses
da fazenda o:.lcionr.l, uand.o lugar a qu se
pIlSS" cU"UJar foreiros os meros arrenda la
rio'. A1'.11 Juoho 1.858 (., 01'/1. 1(7). Terrenos
devululos concedidos á comp"nbia de oave
I1'11.:ão a vapol' enlre MonLe"idéo e Cuyabá.
Decr. Cuud. 2196,23 JUDho J85t!, 25." Decr.
Est. 2216, 7 A~osLo 1858. Terrns concedi
d:ls ,[ coloIlia lIlililHl' Jo llapuraem S. Paulo.
Decr. Ref{. 2'200, 26Junbn 1858, art. 1,5,
30a 37, 5á, A'cerca da terras da extiucla
ald ia de [ndios de Baixa Verde en PeruflID
buco. Av. 22.&, 21 Jldho 1858. Av. 28 Jito
(J07"T1. SlLppl. 259). Sobre rnediçflO de terre
nu encravndos. Av. 248, 24 A~Qslo .1858.
Tr'rra conc didas ii companbia meLallur
~ica de Assuruá lia Bahia. Decr. Cond.
2238, 28 Agosto 1858. Ao governo compele
marcar prazos para a medição e ·demarca-
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ção de posses e sesmarias elc., embora nào
estejão subjeitas á legitimação e revalidaçãu,
que Cllnlinlssem cllm ll1l'renos devolutos. Av.
256, 31 l\gosto 1858. Terra ii compflnllia
de navegação a vapor no Jequilinhúnha e
enlre a barra desle a CarHvellas etc. na
Babia. Decr. Cond. 22á2, 1 Selembro 1858,
15." Oalas de terras a voluntal'ios enga
jados pal'a o sel'viço Ju exer'cilo. L. 981, '15
Selembro 1858, art. h, § 2. Acql1isição elc.
de lerras pela companbia de colonisação
Paraense. Decr. Est. 22á7, 15 Selembro
1858, arl. ~. §6: 10. S 2: 12. § 3: 29, SL
Cuncessão de lerras na B"hia para extl'ac
ção do llJ ineral bitaminoas shallc. Decr, 2266,
2 Oulubro 1858. E para cxtracçito do illami
natil1g vegetable tllrf Decr. 2267, 2 Outu
bro 1858. Mandou-se proceder na fórUla da
Ord. 3ó9, lu Novelubro 1856, para CO°
bréloça de siza de loles de terras publicas
compradas jJor sociedade. Av. 27 Oulubro
18õ8 (Jorn. 321). Engenheil'os empreg:tdos
uos ter'renos dialllanlinos que vencimenlos
percebedõ. Av. 18 Novembro 1858 (JOI'/I,
2,1859). A respeilo de aforamentos feitus
pela camara de Nova Almeida de te l'I'en05
pertencentes a sesmarias de Indios. Av. 3.&4,
7 D~zelflbro 1858. Nem um emolumento

, perceberão as repattições especiaes de lerras
ou thesourarias pelos registros feilos depois
de fiudos os prnzos do art. 92 Reg. 1318.
Circo 2°, 8 Janeiro 1859. Como devem ser
feilos os regisll'os das terras possuidas.
Av. 3', 11 Fevereiro 1859. Av. á3, 17 Março
1859. Acqui~içflO e como de terrenos pela
companhia Posla Baltiana. Decr. EsL. 236í,
26 Fevereiro 1859, art. la, § 2: 28, § 2.
DAsapropriações correm pela secret<lria do
Imperio. Decl', ~368, 5 Março 1859, art. 5,
S9: igualmellle a repal·tição geral das lerras
publicas,arl. 8,§ 12.Anlorisou-se presidente
de Minas para fazer medir terras jJubJicas
para serem vendidas. Av. 50.2.& Mal'ço 1859.
Regislru das lerl'as p(,ssuidas conlinuarão a
ser feitos na reparlição ~eral ad instar do
que para as presidencias dispÔl, o Av. Circo
22 OnLubl'o 1858. Av. 5,&,29 Março 1859.
Sobre terrenos adiallla dinheiro aAssoeiação
Coadjavado1'a.Decr.EsL. 2392, 2 Abri11859,
art. 5, § 1. Terrenos de marinha eLc. con·
cedidos á companhia de navegação a vapor
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entre Montevidéo e o Salto, Constiluição e
Uruguayana. Decr. Cond. :2lJO'l, 9 Abril
1859, 19." Dalas para miueração de
carvão de pedra e oulros lIlineraes em
Pero:IIDbuco concederão,se. Decr. Cond.
2á35,6 Julho 1859,2' a 5. a Declarações de
posses de Lcrras para rf.~islro que os vigarios
deverão remetler ii repartição especial das
terras guaes sejão. Av. 167, 9 Julho 1859.
Solveu-se duvida sobre o art.173 Re~. sobre
custas de avaliação de terreno dentro de limi
tes urbélnos. Av. 201, 9 Agosto 1~59. Com
préidol' de lerras re~ístradas não tem de re
gistra-Ias novamenle; poss.,idor de diversas
po"ses incorre eUl uma só Ullllla conforme
o Av. 29 Sell'wbro 1856, Av. 2lJ Agosto
1859 (J07'n. Suppl. 255). Emolumenlos da
repartição das lerras por que le~islação se
reg;ulflo. Av. 30 Ai;o,tll 1855 (JOnt. ciL).
Resoll erào-se duv idas sobre as lerras
que se adICto cm poder dos primt:iros
sesmeiros ou concessionarius, sem cullura
e morada habilual. Av. 232, 6 Setembro
1859. Quolas designarão-se para pessual e
material d" reparlição das terras, viaç:io, in
Lrnduccão e e~labtlecilDenlo de colonos. L.
iOliO, iiI. Selembru 1859, art. 2. § 27. Da
tas de lerr,lS a colonos militares de r.bapecó
e CllOpillJ DO Paraná. Decr. Insl. 2502, 16
Novemuro 1859, arl. 7, 8, 10, 11.. Aos de
Cazeros em S. Pedro du Sul. Decr. Re~.

250li. 16 Novembro 1859, urLs. 2, 4, 6, 7,
fO, 12, 20, § U. Declararão·se quaes as
posses de pessoas pobres cuja medição deve
correr por cOIILa dos cofres publicos. Av.
383, 5 Dezembro 1~59.

TERREIROS da companhia GallinoculLora serão
rigiadns de noiLe por gUDrclas armados. Decr.
Esl. 2.453, 2;; Agoslo 1859, art. 26, § 5.

TERn EMOTOS: reconsLrnceii o ou rpedi f\cacão de
obras nll eslrllda deJ~rro deSantos ~ Jun
diahyem S. Paulo sendo POf' aqueHes ou
oulros C,lS0S nt'cessiladél, <l despeza se ad
dicionlll'á ao capital gftranlido. Decl'. Cond.
1750,26 Abril 185ô, li8." Companhia Pro
vid~ncia de Sf'gul'os milritimos e contra o
fo~o, nft Bahia, não responde pelas perdas
nu dall1nos causados por lerremoto etc.
Decr. Reg. 2252,22 Setembro 1~58, art. 2.·

TERRENOS: - Vid. Terras.

TERRITORIO: sobre novas intrusões furtivas
do Hespanhóes ppla fronleirn, violando e
usurpando Lerrilorio do Irnp,'rio na provín
cia de Malto GI'USSO. Podo 1 üuluLH'O 1823
(Coil. Nab.). Territorio do Irllperir. é divi
dido em províncias que poderão subdivi
dil'-se. Coosl. art. 2. Tratarlos que envoL
verem cessão ou lI'oca do lerl'ilorio do
lmperio serão levados á assembléa geral
legislaliva Clnles de ratific,ll'-se. Consto
C1rl. lOS, § 8. E' conforme {\;, principios de
jnsliça e:'labelecidos no direi Lo publico uni
versal e d<ls gentes qUI: os sLlbdit"s de um
Eslado sejão expulsos uo lerrilorio daquelle
com quem se acl1e em f)l1eITa, se outra
cousa não estiver accnl'dadu préviamenLe;
nào obstante fez-se múJificação com os sub
ditos do Rio da Prala e sob que condições
para SHem expulsos.-Vid. P01't. 26 Janeiro
1826 (Coil. Nab.).- Vid. Trat. 8 Auri11856,
ad.17, infm. Entrar poderáõ os sl1udilos
britallnicos e brastleiros em quaesquer ter
riLorios rio!' contraclaoles, excepto os pusi.
livamente vedados: e i;;oalmeole em todos
os porLos, bahias, enseadas e surl!;idouros dos
lerrilol·ios. Tral. J7 A~osto 1827, al'LI0.
Item os Prus-ianos. Trat. 8 Abril 1828,
arl. 6. Ilem os P"l'aguayos. Tral. 8 Abril
1856, arL. 3: residencia dos subditos dos
conLractantes nosseus lerrilorios em caso de
guerra, an. 17, ann. Decr. 1.782, 14 Julho
1856. Baoimenlo il1hibe perpeLuamenle de
habitar o territorio dó Iwperiu; os !>anidos
que 'I elle vollarem seriio cUlldemnftdos a
prisão perpetua. Cod. Crim. art. 50. En
tregar de facto qualquer' porção de terrilo
rio d" IUlperio 00 que elld lenha uccupado
ou quaesquer objeclol; q ue lhe> perLenção ou
de que eSLeja na posse, a illimi;;u inLerno
ou a qualquer nação estrangeira tenda
meios do defesa como sel'á pu nivel. Cod.
cil. arl. 76. Para allianca oITeosiva e defen
siva afim de manter a 'illdependencia e pa
cificar" lerrilorio da Republica Oriental do
Urnguay celelJl'ou-se cunvenção. N. 2, 29
Milio 1851 e Trat. _ . 3, 13 Oulubro 1851
(Relat. Est. 1852, pago Y8 e 101). A' junta
de jusliça mililar exlmol dina1'iu compele
julgar em segunda inslancia os réos julgados
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por conselho ue "'uerra em territorio do
Impl'rio, alliado ou inimigo occurado pelo
('xf'rcilll imperial em cerlos crimes e quaes
roilitlr 's c/,m referencia lambem ao art. 76
Cod. cil. L. 631, 18 Selembro 1851, art. 1
f)C'cr. nrg. 830,30 SeLpmbro 1851, art. h:
31. 1 OuLu hro 1851. Terri torio entre os

rios TUI'ia s6 e Gurupihi desannexou-se da
província dn Pará e incorporou-se na do
IV aranhão. He . 639,12 Junho 1852. Sua
\'statistica.-Vid. Decl'. Est. 1565, 2~ Feve
rrir 1855, arL. 7. Declarou·se que a cons
lru çí,o dI" eslradHS que comprehendem o
lprrilorio de ma i, de uma província só p6de
~er concedida pelo governo ~eréjl sendo sub
jeiLa H graves inconvenienLes na praLica a
ín\cinliva de taes conslrtlcções tomada pelas
's-embléas prol'inciae~. Av. 107, 7 Abril
1855. Mediçflo e d('marc~'çiio de terrilorios.
-Vici. Hegisl1'o de te1'ras. Porlo Inst.385,
19 De7.embl'll1855, art. 9, regI'. 1",36 , ú",
7", e art. 12 n 14, 17, I a 111, art. 1.8, 19,
21, 23 a 29, 3.& a 36. A respeito de tenilo
rios concedidos á companhia de Navegação
e commercio do Amazonas. Av. 7°,3 Janeiro
1856. Av . .&0, 19 dito. O Imperio e a Con
federação ArgenLina oLrigarão-se a não
apoiar di.'ecla nem indirectamente a segre
plção de porção alguma dos territorios da
ou II'.• , nem a creHção nelles de govel'Dos in
dependenles e como. Tral. 2v Abril 1856,
3rl. 2 3no. Decr. 1781. lh Julho 1856.
Para fixação dos limites do territorio enLre
o Brasil e Paragnay. Conv. 8 Auri11856,
ano. Decr. 178;;, 1á J lllho 1 '56. Vencia de
territorios de LelTas devolutas. - Vid. Ter
"(/$. ])('cr. Tt'at.1915, 2' Março 1857. art.1
ele. h186. 7 Outuhro 1857, arl. 1, etc. AI
trihuiçõ do ajudante 4:l quartel-mestre
genpralnos corpos de cxprcilo de ouserva-

ão ou operação em terriloriu esLran~eiro.

- ido Decl'. Rf'g. 2038. 25Novemuro 1857,
arl. 7 § 8: 9, S9. LiLertlade da nave~ação

nos lerrilorios fluliaes aos navios de guerra
~ mercanLe d Brasil e P;lra~lIa)' accor
dou-se e como. Conv. 2.4 Abri11858, art. 3,
22: de"ombarque de praticos oos dilas ter
rilorio e sna permanencia ahi, arL. 27, § 2,
anil. D cr. 2155,1. Maio 1.858. Territorio de
colonia mililar do llapura e outras. - Vici.
Te1'1'os e Decr. Reg. 2200, 26 Junho 1858,

TESTAMENTElHOS

art. 1. Admis ão de coosules geraes, coo
sules c vice-consules brasileiro' ~ ollomanos
nas cidades e portos dos lerritorios con
traclanle.. TraI. 10 Abril 18!J8, art. 2: via
gem e resideocia dos s'ubdito' respectivos
nelles, art. 3, ann. Decr. 2268, 2 OnLubro
18é8. Convenção de limiles de Lerrilorio
enlre I) Brasil e Veoezuela. Trat. 6 Setem
bro 1859 em Decr. 2726, 12 Janeiro 1.861.
DecI. 27. Instr, 31 .1 ulho 18JO (Rel. Est.
1861, pago 126 e v.)

TESTADO: - Vicl. Testamento.

TESTADOR: - Vid. Testamento.

TE8TAMENTEIROS: arrecaclão os bens, ajustão
contas com os socios e pagão todas as di
vidas le~almeote provadas. AlI'. 10 No
veLubro 1810. ConLra os omissos e dolosos
se mandou proceder, Provo 18 Março 1811
(CoU. Nab,). Sou juramento e quando são
cl'idos sobre as cartas de conscÍencia dos
testadores. Res. 26 Julho 1813 (CoU. cit.).
- Vid. 01·d. 257, 27 SeLembro 1859. O tes
tamentciro é um administrador e como tal
responsavel até aos casos fortuitos, e por
isso pelo valor das dividas aos herdeiros
e respectivo selJo. - Vid. Res. 1.6 , 21 Maio
1821 (CoU. cit.). Mandou-se recolher aos
cofres da fazenda publica em Minas os di
nheiros que parassem em mão de testamen·
teiros, perLencentes a subdiLos porLuguezes.
Prol'. 20 Março 1823 (CoLl. cit.). Sobre afo
J'amento J'equerido por testamenLeiro de
individuo a quem linhàü sido ceditlos terre
nos proprios tia coróa para certo estabe
lecimentu. - Vid. Rts. 2a , 3", 'lh Março
1823 (CoU. cit.). Como se maodou proceder
a sequesLro P.1l1 quantia que certo teslamen
teiro denllnciára Ler em mão a mniLo lempo
para fazer recolhimento em PorLugal. Pôrt.
19 Abril 1823 (CoU. cit.). Nome do testa
menteiro ;;e mnndou declarar no livro des
tinado á escripLuraçã-ô do imposLo da de
cima das heranças e legados. Porto /j", 4
Dezembro 18'~á (CoU. cit.). Delem mostrar
tJ como registrados os testamentos para ar
recadac[IO da decima. Port. 1 Outubro 1825
(CoZi.cit.). DeclaFou-se serem elles unicameo-
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te os responsaveis pelo pa~amenlo da taxa es
tabelecida pelo Alv. 17 Juoh01809; porque
são cabeca de casal e inventariantes ou os
herdeiro~. - Vid. Res. 2&, 26 Marco 1825
(Coll. cit.). Testamenteiros quando ~ em que
penas incorrem por excesso ou abuso de
autoridade ou influencia de emprego. Cod.
Crim. art. 1&7. Contra testamenteiro que
pretendia ausentar-se não cumprindo lega
dos como se mandou Ilfoceder. Av. 10·, 17
Novembro 1831 (Gatt. cito l. - Vid. Av. 6
Março 1858 intra. Ningoem poderá ser
obrigado a pagur dividas a testamenteiro
ou herdeiro sn bjei to ii taxa, ou entregar ou
restiLuir-lhe hens pertencentes á herança
sem mostrar-se paga taxa. Reg. 'I Ú Janeiro
1832, ar!. 37 decl. pelo Reg. ~8 Março
1832, art. 2. - Vid. Decl. Reg. 156, 28
Ab1'i118lJ2, infra. Testamenteiros não se
concilião. Disp. Prov. 3rt. 6. Solicitadores
de residuos que demandem testameoteiros
como e por quem serão nomeados. Decr.
19 Oulubro 1833 pr. Fallecendo sem
he1'deiru ou testamenteiro suudito bl'así
lei1'o em paiz estrangeiro. como procederáõ
os consules do Imperio. Oecr. Reg. 1ll. Abril
1.834, art. 58. Decr. Re~. 520, :Li Junho
18lt7, art. 18ft, Sobre abuso de comprarem
os testamenleiros apolices da divida publica
com o produclo dos bens dos fallecidos. OII'.
29 Fevereiro 1836. Aos juizes de direito
civel cumpetia tomar con tas aos testamen
teiros. Av. 15Fevereiro 1.83/,§6.Juiz de
direito em correição revel'á as contas dos
testamenteiros etc. L. 261. 3 Dezembro
i8lJl, art. 11.9. Reg. 1.lJ3, 15 Março 18ll.2,
art. 3, 36. Decr. Reg. 83ll., 2 Outubro 1851.
art. 30, 3fJ, S1 a h: 35 e S 1, 3: a 38, llO,
42. Testamenteiros são obrigados ao pa
gamento da decima urbal1a na côrte. e da
Jegua além da demarcação na corte e pro
vincia do Rio de Janeiro, e ii addicional das
corporações de mão morta em todo o lmpe
rio.-Vid. Decima. Decr. Reg. 152,16 Abril
1842, art. 12, § 6: 13,19. Quando serão
obrigados a fazer invenlario no juizo dos fei
tos da fazenda.-Vid. 1'axa. Oecr. Rl't5. 156,
28 Abril 18lJ2, art. 8. Empregados de com
missão de liquidaçã') de te~lall1enLaria de
herança jacente mandou-se llão distrahir
eom outro serviço. Ord. 2 Junho 18,43

IV

TESTAMENTEIROS

(Jom. 166). Inventario e arrecadação de
bens de testados com testamenteiro nomea
do e que aceilára declarou-s~não dever ser
f8ilo pela cc llecloria. Ord. 28 Outubro 1843
(Jorn.30á): Decr. Reg. lJ22, 27 Junho 18á5,
art.1. § 2. Av. 27 Dezembro 18ll.9 (Diar.
829lJ).Decl. por Av. 2lJJaneiro 1850 (Diar.
8313). Decr. 2ll.33, 15 Junho 1859, art. 3,
§ 3. Como se mandoll proceder com testa
menleiro dativo que em seu poder tinha di
nheiro legado. Ord. 15 Janeiro 18lJá (Jam.
31.). Não ha lugar a arrecadaçãl) de bens
de ausentes existindo testamenteiros, muito
embora fallecesse o testador e existão os
herdeiros, fóra do Imperio. Ord. 72, 5 Ju
iho 18/L5. Testamentaria aceita em nome
da nação brasileira por procurador dos fei
tos da f<lzenda da herança em que fora ins
tituida, devendo este proceder e como nos
termos do invenlarin e arrecadação. - Vid.
Ali. 1.ú A~osto 1850. Testamenteiro não
póde conciliar-se em cau as cnmmerciaes.
Decl·. 737,25 Novembro 1.850, art, 23, § 2.
Como serão admillidos a antecipar /) paga
mento da taxa, e esta escripturada. Ord.
209, 30 Julho 1851. § 3. Declarou-se a ma
neira por que deve ser ob~ervado o art. h2.
Reg. 83ú ácerca da prestação das coótas.
testamentarias. Av. 15lt, 22 Junho 185'2.
Mandou-se e como obrigar teslamenteiros
a cumprimento de contas. Av. 16 Setembro
1852 (Dim". 9107). Declarou-se como se
devia escriptul'ar a decima de certa heran
ça para cumprimento da qual {ora, conce
dido ao testamenteiro em Dezembro de 1851
o prazo de tres annos. - Vid. ÂI). 1ll.ll., 16
Junho1853. Declarou-se o premio que com
pete ao teslamenteiroquando não é herdeiro
ou legatario e a autoridade que n deve ar
bitrar. Decr. 1fl05, 3 Julho 1854. Sobre
autoridade competente para ordenar busca
em casa.para apprehensão de e cravos oc
cultos lançados a te-tamenteiro para paga
mento de 'yintena, taxa, legados e outras
despezas.-Vid. Av. 173,7 Outubro 185ll..
Testamenteiro é a final obrigado a pagar o
selln dos autos e documento e' quaes na
fórmfl do tll't. 52, S t Reg. 10 Julho 1.350.
Av. 19°,16 Janeiro 1855. Sobre cumpri
mento de precatoria a requerimento de
segundo testamenteiro, para entrega, pela.

0\02
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thesollraria, de objectos envolvidos na ar
recadação rle um primeiro testamenteiro
da mesmf1 pessoa.-Vicl. Ord. 56, 3 Feve
reiro 1855. Juizes dedireito que emolumen
los perceberáõ pelas contas de te tamentei
ros. Decr. Reg. 2559, 3 Março 1.855, art .38;
quaes os promotoles fiscaes sobre as ditas ,
contas, art. 82: e os solicitadores de resi
duos, al'I. 83: e os escrivfies de provedoria
pelos reconbecimentos em papeis etc. das
contas de testamentaria, art. 1.30. Testa
menteiro como deveria proceder a res
peito de quantia deixada em legado por tes
tamento para liherdade de escravo. - Vid.
Av. 57. 26 Janeiro 1856. Modo de arrecada
ção de bens da fazenda cum testamento ins
lituindo herdeiros os seus te·tamenteiros e
fazendo legados está previsto 1111 Reg. 422.
Av. 11", 13 Janeiro 1.858. Como se deveria
proceder a respeito de herança existente
em pod r do testamenteiro que se ausen
tára sem concluir fi inventario resolvel:l-se.
Av. 6 Março 1858 (Jom. 80). Não é ne
cessa ri o hi.bilitação de herdeit'os de casal
para se paf!;ar ao testamenteiro o que ao
mesmo casal se ficou a dever. Ord. 2", 5
Janeiro 1.859.-Vid. Testamento.

:I'ESTAMENTOS: negou-se beneplacito a rescripto
da San ta Sé Apostolica concedendo a pres
bylero secularisado te tal' e herdar porque
as leis civis o probibião. - Vid. Conventos.
Res. 2", 26 Dezembro 1809, etc. Por testa
mento accornou-se poderem dispôr de seus
ben os subditos portuguezes e britannicos.
TraI. 6 Fevereiro 1810, l'rt. 7: e francezes 6
Junho 1.826, art. ô; e brasileiros e britan
nicos 1.7 Agosto 1827, art. 5: e austriacos
29 Novembro 1827, art. 12: e americanos
12 Dezembro 1. 28, art. 11. Testamento
póde ser escripto e approvado pelo mesmo
tabellião. Ass. 3112, 23 Julho 18t1 (Coll.
Ass.). Para arrecadflçfio de tflxa de legados
elc. certidões e ql1aes ordenárão-se aos jui
zes das contas dos teslamentos. - Vid. Taxa.
Decr. 27 Novembro 1812 (CoU. O. Pr.).
Porl, 1.õ Abril 1823 (Col/. Nab.). 22 Junho
P. 1 AKoslo 1825 (Coll. cit.). Reg. 1il Ja
n iro 1832, art. 27. A falta de qualquer das
formulas substanciaes requeridas na Urdo
Liv. 4. tit.80. § f os anoulla, não devendo

TESTAMENTOS

nem podendo anlepôr-se, nem propôr·se,
nem substiluir-se por equipolenci~. Ass.
3&5, 17 Agosto 1.811 modif. pelo Ass. 358,
10 Junho 1817 (Coll. Ass.). Da princeza
D. Maria Francisca Benedicta se mandou
cumprir dispensadas formulas que não ti
nba, e quaes. Decr. 20 Julho 1813 (Cott.
Nab.). Delle fazem e quando parte, e como
serão cumpridas, as cartas de consciencia.
Res. 26 Julho 1813 (Coll. cit.). Ord.257,
1859. Sobre insistencia de certo juiz de fóra
em tomar cnntas de testamentos. Provo 2',
6 Fevereiro 1817 (Cal!. Nab.). Sobre doa
ção de serviços de marido feita em testa
mento pela mulber deste a irmão della
não parente daquelle. - Vid. O(ficio. Res.
12 Setembro 18'17. Subsistencia de legado
com f1pplicação modiGcando condição ex
pressada no testamento flue o constituíra.
- Vid. Legados. Decr. 30 Outubro 1817. A
respeito de filhos naturaes instiluidos por
seus pnis herdeiros por tnstamento. - Vid.
Filhos. Res. 2 Julho 1819. Res. 11 Agosto
1831. Testamenlo instituindo herdeiro o Se·
nhor D. João VI, foi approvado dispensando
se leis de amorlisação. - Vide Amo1·tisação.
C. Re~. 31 Janeiro 1320 elc. De um mi
neiro sueco ratificou-se apezar de faltarem·
lhe solemnidadr.s para validar-se e execu
tar-se. Decr. 3 Jaoeiro 1821 (Coll. Nab.).
Declarou·se livre preta a quem sua senhora
legára por testamento liberdade á qual se
oppunha o marido sobrevivente. Provo 1.1
OUlubro 1823 (Call. cit.). Por testamento
póde o Imperador nomear tutor aosuccessor
da corôa. Const., art. 1.30. Sobre arrema
tação de casa deixada por testamenlo a ir
mandade com onus de capella de missas
etc. - Vid. Res.12 Junho 1.82!J, ann. Av.
28 Janeiro 1830 (Cal!. Nab.). Nome do tes
tamenteiro lança-se no livro de escriptu
ração do imposto da laxa.-Vid. Taxa. Porto
lJll, .4 Dezembro 1.824. Sobre cumprimento
de testamento providencias e quaes.- Vid.
Verbo cito Res. 3", 29·Janeiro 1825. Seu re
gisto no thesouro.-Vid.Verb .cit. PC'fl.1. OU 4

tubro 1825. Podem os escrivães de paz fa
zer e approvar. L. 1:; OUlubro 1.827, art. 6.
AT. 7-, f Agosto 1831. Av. 31Jalleiro 1.851.
Por testamento etc. quando se devolve a
herança daquelle de quem não ba noticia
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passados dous annos da partida em navio.
Res. 15 Novembro 1827. Sobre imposto de
apolices do antigo emprestimo deixadas por
lestamen lo a herdeiro que as cedêra ates
tamenleiro.- Vid. Res. 2", 26 Março 182S
(Coll. Nab.). Contas deHes ficárão exclusi
vamenle pertencendo aos juizes seculares.
L. 27 Agosto 1830. Filhos illegilimos por tes
tamento quando podem ser insliluidos. 
Vid. Filhos. Res. 11 Agoslo 1831.. Tesla':'
mentos como se processão para pa~amento

da taxa: quando sem elle. - Vid. Taxa.
Reg. 1lt Janeiro 1832, art. 26, 27. Porl. 3,
Av. 9 Março 1835. Decr. Reg. 156,28 Abril
18li.2, art. 1,3,10,15,17,18 e§1:19. Decr.
19 Outubro 1833, art. 3. Decr.lt10, li. Ju
nho 18lt5, art. lt, 6,8. Sello de suas folhas.
- Vid. SeLlo. Instr. 1ft Novembro 1833,
art. 9, elc.Ord. 31 Julho 18ld (J01'l1. 206).
A quem compeliria fazer invenLario de pes
soas que fal\ecessem com testamento ou sem
elle. Av. 30 Junho 183lt. As leis têm desig
nado o tempo dentro do qual os teslamen·
los se devão cumprir. Ord. 26 Janeiro 1835.
Remessa de certidões de testamentos ás
lhesourarias.Ofl'. 26 Agosto 1835. Por les
lamento não podem os administradores de
vinculas actuaes existentes dispô r dos bens
delles.-Vid. L. 56, 6 Outubru 1835, art. 2.
Despacho cumpm-se e7'egiStre-se nelles quando
se considera ou não sentença fioal. Av. 10
IFevereiro 1837. Disposições testamentarias
elc. para instituição de morgados e vinculos
que se não verificárão, devem haver-se
como não escriptas. Res. 2', 29 Maio 1837.
Aos parochos compete abri-las onde não re
sidir provedor. Av. 172, lt Oulubro 1839:
147, 28 Julho 18lt3: 87, 1 Outubro 18lilt.
Habilitação para receber btJrança de ausenle
por testamento ou au- in lestado e subjeita
a novos direitos e quaes. - Vid. Novos
etc. L. 2lt3, 30 Novembro 1841. Tab. § 42.
Decr. Reg. 1422,27 Junho 18lt5, art. 10.
Para julgarem-se as contas delles devem os
teslamenteiros mostrar que os bens não de·
vem decima urbana.- Vid. Decima. Decr.
Reg. 152, 16 Abril 18lt2, art. 13. Bens de
defuntos e ausentes são os das heranças de
fallecidos lestados ou intestados com her
deiros ausenles e quando vagos, e como
se registrão os inventarios mencionando o
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nome do defunto lestado 0\1 intestado. - Vid,
Bens ditos. Decr. Reg. 1.60, 9 Maio 18!J2.
art.1, S 1: 3, § 2: ô,§ 1:H,13, 15, 16,
33, 37. Decr. Reg. ll22. 27 Junho 18!J5.
art. 1 a 5. Decr. Re~. 2433, 15 Junho 1859,
art.1, § 1: 3,66,79, § 5: testamentos de
estrangeiros. Verbo Reg. cit., art. !J3. Av.
29 Setembro 18á6 (Gaz. OU'. 31, V. 1).
Decr. Re~_ 855, 8 Novembro 1855, art. 2,
-6. Av. 25 Outubro 1850. Empregados
da commissão de liquidação das testa
mentarias na recebedoria da cÔrte man
dou-se não distrahir para outro serviço.
OreI. 2 J onho 18lt3 (Jorn. 166). Sobre aver
bamento de sel10 de processo de nullidade
de testamento. - Vid. Sello. Av. 25 Novem
bro 184lt. Não ha lugar arrecadação de
bens de ausentes existindo testaOlenteiros,
-embora fallecesse o tulor fóra do lmperio.
Ord. 72, 5 Julho 1845. Os legndos pios
não cumpridos e as esmolas deixRdas em
testamento a pessoas pobres na côrte pagão
decima.- Vid. Taxa. Av.90, 18 Agoslo 1845.
Legados pios não cumpridos continuão em
deposilo até sentença nos aulos das conlas
testamentarias. Av. 95, 19 Setembro 18á6.
.Bens de raiz, adjudicados a testamenteiro ou
inventariante, perlencentes ao casal do tes
tador pagão siza. - Vid. Siza. Ord. 104, 1.
Dutubro 1846. Consules do Imperio como
procederáõ na factura, approvação e aber
tura de testamentos. Decr. Reg. 520, 11 Ju
nho 18.47, art. 183 a 185. Por testamento
se faz e quando a prova de filiação natural
e para que fins. Res. 463, 2 Setembro
18li.7, art. 3 decl. por Av. 180, 13 Julh~

18lt9. Reducção de testamento Dtlncupativo.
quando a herança se achar arrecadada pel~

juiz dos ausentes correrá pela provedoria dos
residuos. Ord. 30', 2.4 Fevereiro 1848, § 3.
Filho reconhecido em testamento não ne
cessita de mais legilimação para não pagar
decima. - Vid. Taxa. Av. 17 Abril 18148
(Gaz. OfT. 89, v.3). Arrecadação havendo
testamenlo e testamenteiro presente cessa
de serjudicial. Av. 27 Dezembro 18lt9 (Diar.
8294). Av. 214 Janeiro 1850 (Diar. 831.3).
Testamento de cidadão que institue sua her
deira a nação. Av. 10 Junho 1850 (Diar.
8430). Av.1lt Agosto dito (Diar. 8!J77). Av,
~a mesma data. Av. 22 Maio 1851 (Diar...

102*
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8707). Fallecendo sem testamen lo socio de
sociedade commercial como se procederá.
Cod.Com. flrt. 309,310. Decr. 738, 25 No
verr.hro 1850. 3rt. 18, § 9. Decr. Reg. 855,
8 Novemuro 1851., art. 9. Declarou-se ser
o juiz municipal competente para conhecer
de testamenlo de lnglel. feito perantl"l o res
pectivo consul e porque. Av. 25 Outubro
1850. Sua inscripção na recebedoria na
côrle. Ord. 209, 30 Julho 1851. Av. 237,
18 Outubro 1852, derogado pela Ord. Reg.
151, 22Abri118õ7, art. 3. §8. Seus livros
de registro, contas e os testamentos e quaes
4uer papeis relativos aos ('esiduos são sub
jeitos ás correições do juiz de direito.- Vid.
Juiz dito. Decl'. RPI;' 83b, 2 Outubro 1851,
art. 27, §~: 10: relações dos testamentos
para reg;islrarelll-se, com os nomes dos tes
laelorps, e testamenteiros, arl. 30: como
procederáõ os ditos juizes ácerca da execu
ção dos testamentos. art. 3tJ a !J3. Verbas
testamenlarias que tiverem de servir de
prova para carlas de lefrilimação não pa~ão

novos dirt>ilo .-Vid. Novos elc. Av. 258,
29 Ouluuro 1.851. Renda da vintena dos
le tamt:'ntosperdida por senlença pertence
á renda geral. Av. 1.18, 1.7 Maioi8~2. De
clarou-se a maneira por que deve cumprir-se
o art. !J2 Decr. Reg. 83ft sobre prestação
de conlas testamentarias. Av. 15!J, 22 Ju
nho 1852. Apresentação de autos de eon
tas testamenlarias á terceira contadoria
para averbações: obrigando-se os testamen
leiros a presto-las; infurmaçees sobre seu
estado e dos testamen tos cujos rep,islros e
processo fôfem remetlidos á provedoria pelo
juizo ecc1esiaslico. Av. 16 Se lembro 1ts52
(Diar. 107). Sello não se exige dos filhos
naturaE'S legitimados por testamento elc.
conftlrme aRes. 463. Av. 236, 18 Ouluuro
J852. Liberdade de escravo dependente de
satisfação de dividas da testadora'. - Vid.
Av. 23 Julho 1853 (Diar. 210), Finando-se
com lestamp.nto filho de primeiro malrimo
nio guarda.se o direito cowmum tl qual na
succes 'ão dos bens conforme Ord. Liv. á,
til. 91, S2, fim.- Vid. Al>. 13 Janeiru 1854
(Diar. 22). Emolumentos dos provedl.res
pela abertura, cumpra-se e contos de tes·
lamenlos. Decr. Reg. 1569. 3 Março 1.855,
art. 3lJ a 36: dos juiles de direito. aft. 38:

TESTAME~TOS

dos soliciladores dos residuos, art. 83: dos
labdliães pela factura ou approvação,
art. 88: dos escri\'ães da provedoria pelo
registru. reconh6cimp.nlo dus documentos
das contas testamentarias. IIrt. 128. 1.30:
dos escrivães ele paz pela factura e approva
çào, ad, 1!J6. Informações SI' exiKirão sobre
a praticra ácerca de soldos de praças de ma
rinha fallecidas ab-intestado. Cil·c. 28 Julho
1855 (Jm'n. 25~). Cópia de leslamento mi
lilar exigia-se e em que circulmlancias para
conr:essão de ffipjo soldo a filha de offi
cial militar. Av. 20A~ost() 1.~55IJorn. 250).
Testamento que não produl.ir e.!I'eito como
tal e s6 levado a juiz, por lel'ceil'o como do
cumento ele prova de acção e titulo de di
vida só paga sello fi:<o e qual. - Vid. Sello.
Av. 28 Setembro 1.855. SI)1>l'>e destino que
devia dar-se a cert~ quantia deixada em tes
lamento para o fim de ser auxiliado um
escravo na acqnisiçiio de sua liberdade. 
Vid. Av. 57, 26 Janeiro 1856 e par. ann.
Escrivães CJue não pClssarem graluitamente
certidões dos testamentos para prova de di
lima de hel'3nça e'legados são puníveis. Av.
91,23 Fevereiro 1856. Permittio-se á ir
mandade do Santíssimo Sacramenlo da fre
~uezia da Canrlelilria e administracão dos
Lazaros àisp91' e como de casa 'legada,
não oustanle a clausula prohibitiva da verba
leslamenlaria: Res.8,jO. 11 Junbo 1856.
Subre o escriVão deverá recahir a multa
por ter sido sen lenciada seIO se1l0 em algu
mas folbas jnstificHÇào pal'a validar testa
mento nuncupativo.- Vid. Sello. Ord. 21á,
22 Junho 1857. 11ransft>rencia POI' lf'gado
de acção da companhia Ú,tião e bLdust1,ia
verifica-se pllr docump.nto aulhentico da
verba te~talllentaria. Decr. Est. 1960, 22
Agosto 1857.. art. 9. M"d'l) de arrecadação
de bens de fallecidtts cum testamento em
que se fazem decla rações sem instituição de
herdt'iro está previsla no> Rt g, 422. Av. 11·,
13 Janeiro 1858. Quando incorrem as cor
porações de mão morta no perdimento dos
hens adquiridos p.. r te,tawenlo. Av. 94,
15 Mélrçtt 18.'>8. C In~llllHdo o conselho de
eslado sobre pena i1/1 posta a réo na quali
dade de escravo, lIJas que tinha de obter a
liberrlane cumpridas cllndll;ões teslamen
tarias do senhur, ab~leve·se e porque de
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opinar. Av. 207.17 Junho 1858. Para res
lltuição de decillJ3 de predio deixado em
usurruclo para por morte passar como le
gado em propriedade, lendo o tesl~mento

probibido alien~çilo da pl'opl'iedade.- Vid.
Av. 7 Agosto 1858 (J O1'n. Suppl. 259). A res
peito da arrecadaçilo de bens de herança de
filhos n:lturaes de fallecidos inteslados vis la.
Res. ft63. Decr. 1343 e Cir·c. 68, 1856. De,
cIaTou-se que os agenles da fazenda deve
ríào promuvê-Ia', havendo fundamento para
contestar-se o reconhecimento. Ord. 125,
24 Mnio 1859. Sobl'e isenção concedida pelo
Alv. 17 Junho 1ts09 aos ascendenles e des
cendentes que são herdeiro furçados em
relução aos que por ~ffinidade se considerão
laes, como legalario casado com a neta do
leslador, vislo o Decr. 1363 e Av. 68, 1856.
Av. 280, 6 Oulubro 1859. A' sccçào his
torica do archivo publico perlence a clas
sificação dus leslamenlos Jo imperador,
principes e princezas imperiaes. Oecr. 25ft I,
3 Março 1860, art. 5, § 3. - Vid. Testa
menteirQ.

TESTIMUNHAS para le,lamenhJs. - Vid. Testa
mentos. Ass. 3lJ5. 17 Ago,to 1811 elc.
Decr. 20 J ulbo 11:$13. Decr. 3 Janeiro 1821.
Decr. Reg. 520, 11 Junho 1867, art. 183.
Ord. 30", 24 Fevereiro 1848, § 3. Nos cri
mes cOlOmellidos por pessoas qU6 servem
na armada mandon-se que oos conselhos
de guerra as teslilllunhas fossem sele pf'lo
menos, nomeando-se, podendo ser, um om
ei,,1 de palenle, um inferiur, um de apito,
dous marinheiros e dous sold idos. Ord. t",
17 Junho 1809 (Coa. Nab.). Dos officiaesde
patente os inlerro~atorios se fôr possivel
mapdnu. se não principiar, emquanto não
fos~em removidos para outra embarcaçilo a
cuja guarnição ficassem pertencendo d;,hi
em diante, ou de,emblHcassem para servir
nas dilferentes reparlições n<lvaes qlle lhe
dis>essem respeito. Purt. Inf. Alm. Gen. 17
JUllho 1809 (8."pf1·t. Cllnh. M ato Testimllnha
VII). Teslemunuas que não cOIDI)arecião
para depôr no juizo da physicatura-rnór e
commissarios erào presas e juravão da cadêa.
- Vid. PItY3ico· mó?'. Alv. 22 Janeiro 1810,
S t6. TesLÍmunba!'o podem ser acereadas,
cuntradicladas e repergunta-das 110S conse-.
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lhos de guerra do corpo de marilJha. Alv.
i7 Fevereiro 1811. Assi~natura dI) juiz em
inquirição de testimunhas. - Vir!. Assig
natllras. Decr. 27 Junho 1816. Citação de
testimonhas na~ partilhas COOlll seria feita.
Provo 1", 23 Julho 1814 (Cott. Nab.). Tes
timunha não podia ser t) inimigo capital,
nemdenunciante.- Vid. Denuncia. Provo 28
Selembr', 181ft. Sob.'e inquirição de tes
timnnhas por edcrivães e labeJliães com
prejnizo dos inquit'idul'es provide cias. 
Vid. lnquirid07·. Provo 13 Abril '1$)20. Tes
timllnb:ls nas buscas em casa do cidadão.
- Vid. Casas. L. 11 Oulubro 1822 etc.
Testimuohas devião o~ comlO'llldantes dos
districlo' rel1lel.ter imlllediatalOenle que
lhe fossem pedidas pelo- minislros lerrito
riaes. Porto 31 Julho 1823 (Repert. Cunho
Mut. Testimttnha llr). Teslimllnhad nos
processos do jury dp. imprensa. Pro;. 20u
tUDro 1823, art. 25, 35 mando olls. POl'
Decr. 22 Novemi)J'o 1823. Res. 11 Selemhro
1826, substiluida L. 20 Setemhro 1830,
art. 2L, 25,29,30, 50,60, 8L Lnquil'içno
de testimunhas nas Causas crimes e actO$ pos
teriJres á pronuncia serào puulicos. Const.
3rt. 159, para cuja observancia Decr. 17
Abril 182&, pr. e § 2. 3, á. 5. Nomes deli as
se declariu'áú na nola da culpa. Const.,
arl. 179,§8. L. 30 Ago·to 1828, art. 6. L.
18 Setp,mhro 1828, ar·l. 31. Cod. Crim.
art 182. Cod. Proc. 3rt. 168. Re~. 120,
31 Janeiro 18á2, art. 269. Teslimunhas
nos processos de responsabilidade dos mi·
nislros e consellleiros de estado <ruem póde
ou uilo ser, seu rol, inquirição, repe"gllnlas,
conLeslação e arguição. acareação, notifi
cal;ão. L. 15 Oulubr'O 1827, art. 22, II: 26,
27. 33a Jt3, 38. 56. TeslilDunhas na cessão
de conhecimelltos de inscripção de divida
puhliea. -Vid. C/lixa da Amortisação. L.
1:5 Novembro 1827, art. 15: e na lransfe
rp.ocia deapolices menores de 100~, art. 64.
Teslilr'lunhas nos processos Gonlra presi
den e de provinci~l. mini,tl'os das n-Iações e
juizes lerritoriaes, sua iuquirição. L. 18
Sp.lembru 1828. art. 21, 27, 28, 31. Res.
20 Oezelllbru 1830, art. 28, 29. Menção
das lestimuuhas deve a accllsação apresen.
tal'. L. 23 St'leUJbrn 1828, arl. 1, - Vid.
Cod. Proe. ado 79, § 5. Conh'odiclas de
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leslimunl1as em conselhos de guerra. - Vid.
Conselho dito. Av. 9Novembro 1829. Sobre
notificação de testimunhas pelos juizes de
pa~ para processos crim~s perante os juizes
do crime. Av. 10 Março 1830 (CoU. Nab.).
Av. H Maio 1830 (CoU. cit.). Concorrer
para o crime de falsidade como testimu
nba é e como punivel. Cod. Crim. art. 167.
Teslimunhas para processos militares de
vem as autoridades civis manoar nolificar.
Av. 2",26 Janeiro 1~31 (CoU. Nab.). No
mes das testimunhas devem as partes dos
corpos declarar quando communicarem de
lictos commellidos. Av. 2°, 5 Abril 1831
(Coll.ciL). ln ts. 29 Novembro 1831, art. 2:1.
Inquirição de testemunhaspcl'ante asjuntas
oe paz exlinctas. Decr. 9 Julho 1831, art. 7.
Sobre ida de visitador ao lugar de resi
dencia de parocho accllsado para syndicar
dos faclos alLenla difficuldade de compa
recimento de testimuobas requisitadas pelo
vigario geral á autoridade civil. Av. 2°, 2,4
Outubro 183l (CoU. Nab.). Inquirição de
lestimunhas nos crimes publicos e particu
lares. L. 26 Outubro 1831, art. 1.2. Presos
em fial;rante conduziclns á presença da au
toridade acom p~nhados das teslimunhas.
Av. to, 16 Dezembro 1831 (CoU. Nab.).
Cartas deioquirição; sens novos direilos.
Vid. Novos etc. Decr. Tab. 25 Janeiro 1832.
Para testimunha de qualquer facto de sua
competencia podem os officiaes de justiça
de paz chamar pessoas proprias. Cod. Proc.
art. 22. Reguhr seu debate perante o jury
incumbe aos juizes de direilo. Cod. cito
art. ,46, § 5. Reg. 120, 31 Janeiro ~8,42,

art. 200, § 8. Testimunha digna de cre
dito deve e quando assignar a queixa ou de
nuncia. Cod. Proc. art. 78. Av. 9 Abril
1836, S2. Reg. 120 cito art. 262. Nomea
ção de lodas deve a queixa ou denuncia
conter. Cod. cil. art. 79, § ó. Av. 9 Abril
1836, S2. Re~. 120 cit., art. 262. No crime
quem póde orrerecer, seu comparecimento,
juramento, declarações, inquirição, quem
ródeser. Cod. cito art. 8lJ a 91. Av. 29 Abril
1837, S 1. Reg. 120 cito art. 267. Testi
mllnhas que não comparecerem sem mo
tivo justificado serão conduzidas. Cod. cito
art. 95. Sua acareação e reinquirição.

od. cit. art. 96, 97. Teslimunhas sub-
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sidiarias de fianca crime. Cod. cito art. 102.
Reg. 120 cit. art. 302. Nos termos de bem
viver e segurança e seu quebramento. Cod.
Proc. art. 121, 122, 126, 130. Reg. 120
cit., art. 111, 112. Duas formavão corpo
de delicto. Cod. cit. art. 13.& modir. L.
261,3 Dezembro 1841, art. lJ7. Reg. 120
cil. art. 26,4. Duas assi~naráõ o corpo de
delicto. Cod. cit. arl. 137, Reg. 120 cit.)
art. 256. Sua inquirição nos casos de queixa
ou denuncia. "od. cif. art. ilJO a 1M.
Av. Y Abril 1836, § 2. L. 261 cito
art. 47, .á8. Reg. 1.20 cit. art. 265
a 269. Testirnunhas de reconhecimento
de assignatura em queixa ou denoncia
por crime de responsabilidade. Cad. cito
art.152. Reg. cit., art. 397. Juramento de
testimunha em petição d-e mandado de busca
Cod. cit. art. 190, 191, 192, S1. L. 261
cit. art. 10. Reg. 120 cito art. 121. De
execucão do mandado. Cod. cito art. 198,
201. Reg. 120 cit. art. 126. Testimunhas
na exposição da desobediencia ou injuria
em flagrante aos juizes, autoridades, inspec
tores, escrivães, officiaes de justiça, e pa-

'trulhas. Cod. cit. al't. 20ú. Nos processos
crimes da alçada dos chere!' de policia, dele
gados, subdelegados, e juizes ml1nicipaes.
Cad. cito art. 206 (Av. 9 Abril 1836, § 2).
208,209. Reg. 120 cit., art. 128. Nas jun
tas de paz. Cod. cit. art. 224, S1, 3 : 227.
L. 261 cit. art. 95. Notificacões de testi
munhas para accusação perante o jury. Cod.
cito art. 231 (Av. 9 Maio 183ú, S2),232. L.
261 cit. art. 52, 53. Reg. 120 cit. art. 322.
Chamada dellas perante o jury. Cod.
cito art. 2lJO. Reg. 120 rito 3lJ8, 351, 355,
356. Testimunha no jury de accusação.
Cod. Proc. art. 2lJ5 a 2ú7. L. 261 cit.
art. 95. Rol das testimunhas inquiridas

, perante o jury, leitura de seus depoimentos,
inquirição, repergunla, processo de falsi
dade de depoimento. Cod. cito 8rt. 255,
261, 262, 26á a 267, 282. L. 261 cito
art. 55, 56. Reg. 120 cit., art. 341, 356,
358 a 365. Inquirição de teslimunhas no
.cível. Disp. Provo art. 9 (Av. 21 Oulubro
1833, § 3, 11). Testimunhas de queixa e
denuncia de crime cujo conhecimento per
tence ás relações. Decr. Reg. a Janeiro
1833, art. 10, 12, 13, 19, 20, 23: inquiri-
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ções no civel por fallecimento de parle ou
necessidade de habilitação, art. Sit. Jl1iz de
direito nem um emolumento percebia pela
inquirição de tesli~nnhas no jury. Av. 21
Outubro 1H33, § 9. Sello de inquirições. 
Vid.Sello.lnstr. 1liNovernbro 1833,art.5,
6 etc. Inimizade da lestimunha não obsta a
que seja inquirida. Av. 2 Setembro 183ft.
Depoimenlos de testimuohas no jury escre
vem-se se as partes requererem. Av. 25 No
vembro 183h, § 2. Testimunbas que fôrem
precisas nos processos militares sendo pai
sanos ou DOS processos civis sendo milita
rt>s deprecão-se ás respectivas autoridades.
Provo 5 Dezembro 1.836. Testimunbas nos
processos de abuso de expressão do pensa
mento ppla imprensa. - Vid. Decl·. 18
Março 1.837. <lrt. 3, a, rev. por 24 Setembro
1.837. Falta de assignatura nos depoimen.
tos de testimnnhas crimes vistos os arts.87,
143 Cod. Proc. induz nnllidade. Av. 29
Abril 1.837, § 1.. Testimunhas sobre factos
e objectos'de queixa contra os juizes de di
reito serão inquiridas pejos joiJ.es munici·
paes. L. 261 cil. art. 1.7, § 4. Re~. 1.20
cit., art. 211, § 7. Testimunba de forma
ção de culpa inquirida que obrigações
contrahe sobre residencia. L. 261. cito
art 51.. Reg. 120 cito art. 2li9, 295. Testi·
IDunhas .nas declarações pa.ra titulo de
residencia. Reg. 120 cit. art. 96 derog.
Decr. 1531.,10 Janeiro 1855, art. 1. Aca
reação ordenaráõ os juizes de direito nos
processos que tiverem de ser submeLtidos
30 jury. para sunar nullidndes e conheci
mento da verdade conforme a L. 261,
art. 25, § 3. Reg. 120 ~it. art. 205. Inqui·
rições de testimunhas farão os juizes muni·
cipaes assignar pelos juizes e POl' ellas e as
parles nos processos que tiverem de ser pre
sentes ao jury. Reg. 12U cito art. 291., 292.
Testimunhas no processo de conLrabando
perante o juiz municipal. Reg. 1.20 cito
art. 390 a 393, 395. No processo de respon
sabilidade dos empre~3dos não privilegia
dos. Reg. 120 cito art. 399, 402 a li04. No
processo de imposiç.ão de prisão e multa
por infracção do presente. Reg. j 20 cito
8rt. h85. Inquirição de testimunhas no pro
cesso adUlinistrativ.o contencioso perante o
conselho de estado. Reg. 12&, 5 Fevereiro
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i842, art. 35, ftI, § 2: ft2 a 4h. Juizes mu
nicipaes e de orphãos nem um emolumento
percebião relas inquirições a que assistis·
sem e presidissem como inquiridores, sim
caminho, e estada oujnsta demóra. Av.21°,
20 Abril 18h3, § h. Especificárão-se os ca
sos em que podem depôr como testimunhas
no jury os jurados já sorteados. Av. 23°,
29 Abril 1.843. Teslimunl1as sobre deser
ção de praça de companhia addida ao cor
po municipal permanente da côrte como
serião requeridas. seus depoimentos rubri
cados, para depois proceder-se a conselho
de disciplIna e para que fim. Provo 17
Agosto 1.843 (10m. 265), ampliado aos de
sertores de fuzileiros navaes. Provo 23 Ou
tubro j 849 (Diar·. 82\52). Para os juizes se
darem de suspeitos em processo crime em
que eSLejão envolvidos parentes seus Oll pes
soas conjunctas, não é necessario que sejão
nomearlos na queixa dt'nunciacia ou depoi
mentos das testimunhas, basLando que a voz
pnblica os accuse ou as circumstancias do
facto. Av. 30 Setembro 1.843 (Jom. 280).
Fixou-se I a verdadeira intelligencia dos
arts. 3li9, 355 Reg. '120 sobre chamada
de testimunhas no jury. Av. 82, 20 -Ou
tubro 1843. E a do art. 95 do Cod. Proc.
e 53 L. 261 sobre commioação de pena
de desohedieocia a Lestimunhos nolificadas
para comparecerem no jury. Av. 13 De
zembro 18&3 (Jom. 33li). Aut(lridades civis
devem deprecar ás eccle iasticas quando
residão no lugar do juiz licença ou consen
timenLo para os clerigo de ordens sacras
deporem nos juizos seculares. Av. li3, 5
Julho 18M. Em relacão ao art. 142 Cod.
Proc.: 262, e 290 a 292. Reg. 1.20 cit.: 50.
L. 261: declarou-se que nos processos de
formaç.ão de culpa não é licito aos pronun
ciados produzir tesLimunl1as em defesa. Av.
1.3 Maio 1.845 (Jom. 128). Sobre admissão
de prova testimunhal para fundamento
de reclamações e recursos em materia elei
toral nos casos dos urls. 22, 35, 38. L. 387.
Av. 16°, 16 Fevereiro 1847, § 1, 2. Decr.
Re~. 500, 16 Fevereiro 1847, art. 1,2,4,
6. Com teslimuol1as se maarlou e oulros
meios inlltruir os processos de julgamento
de navios aprezados por commercio de Afri
canos, e como os destes apprebendidos em
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terra. Av. 88,29 Maio 18lt7, S3,4.- Vid.
Df'C1" 708. 1.lt Outubro 1851) infra. Duas
tesLimuoba~ deveráó assistir ao lDventario
que o capitão de nsvio fizer dos bens de
passageiro ou individuo da tripolação fal
lecido durante a viagem. Decr. Reg. 520,
11 Junho 18lt7, art. 123 (Cad. Com.
art. 534). Ados que os consules fizerem
serão redigidos e li dos em presença de duas
te~tiOJunbas e como. Decr. Reg. cito art.
213; por depoimento de testimnnhas se
provará perda cio primeiro acto e como,
arl. 215. Cumprimento de cartas inquiri
torias etc. entre Portugal e Brasil e 'Js de
mais nacões declarou-se como se verificaria.
Av. 1 O~llubro 18/17 (Gaz. Olf. 128, v. 2);
tambem ano. Av. 95, 20 Abril 18ft9. Juiz
municipal pre idente do conselho munici
pal de recurso sendo te timunha em justi
ficação que servil' de base a reclamação nãu
deixa e porque de ser vogal no conselbo
dito. Av. 91. 13 Abril 1849. Depoimentos
de testimunhas nas habilitações perante os
juizes de (laZ provadas por estranPieiros
para requerereu) ullllHaJisaçflO. Circ.196,
1 Agosto i8ú9. Teslimunhas dos inven
tarias dos It ros e papeis dos conetores
cujo:, officios vag;;lrem. DecI'. Re~. (jlJ ,10

ovembro t8lt9. art. 22. Cod. Com.
art. 66. Dccr. Reg. 806, 26 Julho 1851,
art. 12. Decr. 807,808, 27, 28 dito. Por
testimunhas se provão os contrados com
merciaes. Cod. cil. art. 122. Prova de tes
timunbas fóra dos casos expressos só é ado
missivel nos contractos commerciaes cujo
valor não exceder a 4008. Cod. cito art. 123,
luO. Mandato mercantil prova- e no dito
caso por testimunhas. Cod. cito art. 1ft0.
Testimunba de abonação oa fiança mer
cllotil ficão solidariamenle obrigadas na
falta do fiador principa1. Cod. cit. art. 258.
1 em uma prova testimullhal é admissivel
conh'a e além do conteudo DO instrumento
do contracto social. Cod. cit. al't. 300.
D cr, 737,25 oveUlhro 1850, art. 182.
§ 2, Duas te.~timunhai< presenciaes deve
ctlnter t' comoessellciulmeute o acto do pro
tf'sto. Cad. cil. art. 406, 6. Acção para
d mandai' CUlI1prilll nto de obri ação com
morciaI 1\1. 50 'e pu s., provai' por testi
nhHs pr 's 'I'e\'e dentro de dOlls aono·. Cod.

TESTIMUNH A.S

cito art. !l46. Processos testimunha veis ten·
dentes a comprova'r sinistros, avarias e
perdas como serão ratificados. Cod. cito
art 505 (Decr. 737cil.art. 360, 361, 3M a
:369). Má, S 7. Testimunbas lerá e quando
a carta de fretamento para valer como ins
trumento publico. Cod. cito art. 569. Decr.
737,25 Novembro 1850, art. 1.40, Si: 1b9.
Testimunhas p6de o juiz commissario in
quirir para inda!tar as verdadeiras causas
(Ie fallencia. Cad. cito art 8 t 8, - Vid.
Decr. 1597. 1 Maio 1855. art. 93, 95, infra.
Testimunbas nos consp.lhos de disciplina
da ~uarda nacion,,!. L. 602, 19 Setembro
1850, art. 107. Testimunhas nos proces
sos exceptuados pela L. 562, 2 Julho 1850.
Decr. 707, 9 Outubr o 1850, art. 8 a 13.
Nos processos da L. 581,1850 para repres
são do trafico de Africanos. Decr. 708, 14
Outubro 1850. art. 7,9, 19,2&. Testimu
nhas nos conselhos de disciplina das pra
cas embal'cadas nos navios da al'mada.
Provo 181, 22 Outubro '1850. Testimunha
em atlestados de desembarque a individuos
fi quem o ministerio da ~uerra conceder
transporte. Av.lnsl. 190,29 Outllbro 1850,
art. 7. Inquirição, e carta deHa, de lesLÍmu
nbas nos processlls cnmmerciaes. - Vid.
Decr. 737. 25 Novembro 1.850, art. 129 a
136. São admissiveis DU juizo commercial.
Decr. 737 cit. art. 138, § 7. Actos passa
dos na presença de testimunbas ele. cer
tificados em instrumento estabelecem pre
sumpção e quaL Decr. 737 cit. art. 143,
144: seu juramento, quem póde ser, sua
inquirição, repergllnta, quando admissiveis.
Decr. 737, a.rt. 175 a 183, 703. Testi
mnnbas em vestarias. Decr. 737, art. 2L4,
215: nas accões summarias. Decr. 737 cito
art. 238 a 2ti1, 2!l3; nas acções executivas.
Decr. 737 cit. art.313. 31.4: no embargo
ou arresto. Decr. 737 cit. art. 32ft; para de
tenção pessoal. Decr. ciL. 737, art. 3â5,
346; nos protestos de letra. - Vid. Letras.
Decr. 737 cit. art. 378; de compromis o
commercial ex.trajudicial. Decr. 737 cito
art.ft17; para requisição do valor de pena
commercial etc. no juizo arbitral. Decr.
737 cit art. 432,441., 450, 451; nos em
bargos de terceiro. DecI'. 737 cito art. 598;
nos emhargos á sentença. Deer. 737 cito
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ar!. 645; a~gravo terá lugar do despacho
que conceder ou neg-al' carla de inquiri
ção, ou grande ou pequena dilaçiio para
dentro Oll fóra do Imperio. Decl'. í37 cito
art. 669, § 5. Forão reslê1belecid'1s e corno
a c:arlas testiOlnn!laveis. Decr, 73í cito
ar!. 671. Nulla é sen lenca Fn ndada em de
p()i~enlos jul~ados fal~~s em juizo. Decr.
737 cit. art. 680, § 3. Peliçóes iniciaes ou
Je proposição de <1cções <,lc. sobre que devão
seI' ioquirirlas leslimunhas comI) serão ar
ticuladas. Decr. 737 cit. arl. 719. In,/ui.
ricão de lesLimlJl1has é inadmissivel ao
indiciado em fornH'ção da culpa. Av. 2"3.
17 Onembro 1.850, § 1. Av. 2117, 15
Novembro 1853. Av. 46, 1.6 Fevl'reiro
185.&, TL'slilllunl1'lS subsidiarias (I:, f1anca
exigiria' pelo art. 33, § 1. Dt'cr. 70 , 11;51..
Av. '22 Janeiro 1.850, Circo 37,29 .J;lneiro
1851. TesliOlunllus na recusa ou I'eclama
ção de objeclos de serviço dI' enlerros na
côrle. Decr. Reg. 7Q,6, 1ft Junho 1851,
aFt. 3á. Decr·. Reg. 1557, 17 Fevereiro
1.855, art. 911. Cópias de inquirições crimes
devem acompanhar os relatorios dos jui
zes sobre as senlenças de morle levadas ao
poder moderauor. Decr. 80á, 12 Julho
1851. Testimunhas nos processos de sus·
pensãe, desliluição e imposição de multa a
correlores. DeGr. Re~. 806, 26 Julho 1851,
art. 21. Decr. 807, 808, 27, 28 diLQ. Te 
timunhas no:\ tenDaS de visilas sanilarias
em embarcações, bolicas elc. Decr. Reg.
828~ 29 Selem!.H") 1851, art. 65; de com
llra e venda de substancias venenosas,
art. 69. Rol das tesLimuohas com docu
menltos para processos que não sejiio de
soa cornpelencia l'emeLteráõ os juil.es de
di,reiLo em correi.ção. Decr. Reg. 83.&, 2
Outubro 1851, allt. 55·. 'J1eslimunhas de
arrecadacão e inventa~'io de heranca de es
trangeiro~ faBecidos' no 1mper'ie fei los pelos
resp clivas consules. Decl'. Reg. 855,8 No
vemb",) 1851, al~L. 6. Teslimunhas riOS
pro:ces'Qs de imposi âo. de mui s a admi
nislradores de trapichRs alfa'nde~ados de
que tralão os arls. 89, 90, Cad. Ctlm.
}Jecr. 862, 15 NúvemlDl1'llJd8~1,art. 5. 'Ies
tinlunhas eSllrangeil'as corno serào inquiri
das por inlerpretes nas causas cornmer·
cise etc. Deol!. 8ê3. 117 Novembl'o 1851,.

1\'
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ad. 10, § 3: 26 f\ § 3. Tpslimunha DO pro
cesso ju tiflcativo da. dividd' aclivas da fd
zendil nacional falllefa~ e in:iúlnveis. i)PCI'.

8&9, 22 Outubro 1851, art. 2. Apprnvou
se decisão a l'espeilo d inquiriç;'tll de novas
leslirnun!las em processos crime enten
dido o art. 290, 29\ Beg. 120. Av. 168,
1 Julho 1852. Com o recrula qlle recusar
jurar bandeiras deve proceder. e e corno
contra teslimnnha. qlle recusiio re~p()nder

ás pergllntas. - Vid. P,'ov. 5 Oulub1-o 1852
~Dill1'. 9 I &2). Declarou-se como se deve
procedl'r a re.peilo uns eScr<1VO, que depu
zerem em juizo contra seus senhores. Av.
263, 25 Novembro 1852. Teslimllnbas pal'a
summario da formação da culpa dt:vem ser
inquiridas nos lugares em que eslivl>r n juiz
e pOI' elle; as do pleoario poderilõ depôr
por carb de inq il'içfto peranle os jnizes
do- termos de sua residencia. Av. 21 .Ja
neiro 1853, § 1. Av. 80, 16 Mat·ç'o 185á.
Sobre fornecimento de papel sellado para
inquirições de tesliwunlJas pelo escrivão
dos feitus da fazenda. Av. áá, 7 Fevereiro
1853. Como serào desi~nadas elc. para os
conselhlls de disciplina d1S .cllmpanhia· de
cacadures de montanha deslacadas no inte
Fi(l~ da província. Provo 10 Abril 1.853
(Diar. 290). Aos cor.)Os de Matlo-Grosso
sohl'e testiwunl1as nos ditos conselhos se
ampliárào as Provs. 10 Abril 18á3 e 23 O~

tubro 1849. Pruv.l.O Setembro 1853 (Diar.
290). Formulario du despacho para inqui
rição cl'ime. AI'. form. i3 Fevereiro 1855,
cap. 1: de mandadu dl~ notificação, cap. 2,
n. S: conducç[lo dellas debaixlJ de vara, n. 9:
de certidãu de noliflcaçfto, n. 11: de notifi
cação pa-ra não mudarem ele residencia sem
participar, n. 15: de inquirição, n. 1.&: de
sua eonfronlação, n. 16: de mandado de
nolificação de teslemunha pê1I'a compareci
me'nto no jUI'Y. n . .&0: do t l'IDO e cerlidão
da chamad e comparecimento, inquirição
das da accusação e defesa, e informações,
ar~uição de falsidade perante o me mo,
n. {jfj, .&0, 5·, 6~~ 13", HO, 15°, 100, 21·
(Jorll. 85) . .Juizes municipaes e do cível
que emolumenlos lerno das sent nças sobre
jusliflcações incid nle,:; ou preparalorias.
habilitações elt~. para embaTgos on seques
tros, ou detenção, ou oulras quaesquer.
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Decr. Rp~im. 1569,3 Março 1855, arl. 7,
8, Ç): das inquirições de le limllnhas ,
ar!. 18: q"ilf'S oS jllizes de paz, dele~aJos,

l'uhdl·II',ado" e juiz'ls rnunicipaes nas III

quirições de l slimllllbas crimes, arl. 41:
Y"iICS ,IS culas lfl~limu(Jllllveis, arl. 55:
qu:tes os lIdv(lgario; de incl"irição e reinqni
rição. ,nl. 74; eos so\ieiladM s pf'lll mesmo
trH!l,ilho, ad. 79; e Ol' escrivães de escrever
os i1lfl"i"ilOS, arl. 106; e das carlils l'sli
mUllh:.v i· e de inql1iriçIlo, arl. 11~; P. qllaes
os seriviH's d, i" in Iilneia no crime por
esrrev ... rt',n inqlliriçõl's, arl. 140. Inqlliriçãu
"xlra '.rdi na ria l-Ç1'ra I prév ia o II prepua luria
para depuis proceder-~c, escolhendo lesli
Jnllnhas, na formação da culpa é inadlllis
sivf'1 e p(lrqIlP. -- Vid. Av. 116, 30 Abril
1855. Á- lt'slimllolJas crimes qu"ndo se per
f1:lIntará obre os :-i~naes dos criminoso;;.-

ido Av. 117, 30 Abril 1855. Decidir as
carias leslimllnbé1V6is cowmerciéles perlence
aos prpsidenles dos lribllnaes de COffimercio.
Dt'cr. 1597, 1 MHio 1855, ar!. 50, § 3. In
quirições por juiz cOlTIll1ercial a respeilo de
f"llenciil de comlllercianle não ffiHlricllla
do. lJ cr. 1.')97 cil. a1'1. 93, 95. S ,h'eu-se
duvida oure ClS emlllllmenlos d vidus aos
tabt'lIiã se escriviles do juiz municipal e de
orphàos por eScrever inquirição ue teslilllU
nbas. Av. 172, 5.Julho 1855. Approvou-se
reglllamento para os cons ... lilos de inqllil'i
ç; \I readus Pt'! .. L. 200, 18111, sobre com
porlamenlo de toffici"I's militares. lJecl'. R·'l;;.
1 G3L 18 Agoslo 1855: ma ndadn e COlIJO

oh~f'I'var por Clrc, H ~, 285, 29 Selemuro
1855. Al'v(lr<~s ll'slimullhols em U1e lição d~

tl'l'l'as.-Vid. R"f5Ístros de ter1·,'S. Purl. lnsl.
385,19 D"ZCllilll'U 1 55, url. 9, 7"a-dc.
Nova formação da culpa possivel cllm a 1l1f'S'

ma ou oull élS ll"'slillJllllha ',- Vid. Âv. 396,
27 Dezembru 1 '55, § 1. Audilor de guerra
opinarã 'olll'e a jusld.icação para reconh,~ci

mento d cadeles. Av. 27 Dezellluro 1855
(JOI'II. 358). T..stimllnbas para prova de re-

lalllaçõe' de indt'mnisllção das prt'z~s da
~lJel'ra da independt'ncia c Rio da Prala.-

ido Dccr. R"g. 170 " '29 DeZellJbro 1855,
arl. 4. Emolumenlo do porLeiro dos audilo
rios por aprt'j.:'oClrIlO jury as l... slilDlllliJas elc.
Av. ti/, 30 Janeiro 1856, S 4, Av. 445,9
Dez IIJbro 1857. Quaes os louvados 011 les-

limllnhas nas medições de terras. Av. 24
Março 18,,6 (.10m 92). D.I côl'le para aBahÍa
nlandou-s~ se~llissel1l leslimunhas para
cerlo procl!._so d~ con,"[b" de Il;uerra. Av. 8
Ag"sl'l 1S56 (Jorn. 22\). Inquirição ne les
lill1l1nh I" p.lrd ind-lgólçflo de ca u~a de fallen
ci'l é l'llrlOul" slIbslanci:11 do p rllce-so. lJecr.
11:n7,8 Novembro 18:)ti. Inq uiriçõ ..s pode.
ráõ inslruir' o recurso il corô . Dt'cr. 1911.,
28 Março> 18il7, arl. 2L. Se os consllle~ ou
vice·con<ules cslranglliro'j podem sei' pre
sos e e'Juduzidos deuaix'J dJ vaI' .. p.lra de
pôrelll como le~limnnbas cm causas civeis
criJDp.s l:' cotnmerciaes confo,-m'~Ord. Liv. 3,
til. 55, § 11. L. 25 Janeiro 1(:)10, § 1li. Cc,d.
Prtlc. arl. ~)5 e O...u. 737, ,,!'t. bO, Cons.
12 O Jlubro 1057 (Rd. Just. 1858. pago 26).
Av. 405, 17 Dez~ll1uro 1857. e"mo se
prllced-'l'á na inl]lIiriçf1o d-l lestillllJnhas
nos processos da L. 562 e Decr. 707 de
1850. Hes. Cons. 11 Novemhro 1857.
(R l. cil. pago 2~). Av. 410, 16 Novemhro
1857. Inquirição de leslimunuas nos pro
cessso das IHilças do corpu policial da
côl'le. DI'cr. Re~_ 2081,16 Jan,..iro 1858,
art. 66, 71. Tt'slimuniJas de delf'Dc.lo dos
que desobedec m a05 officiaes de j'azenda
encarregados do lançamento d'l imposlo
sobre o consnmo de agllard ... nle do paiz.
Decr. Re~. 2W9, 1 Mail) 1851:1, arl. 2'~;

2JÇ)4, 19 Junho h158. Teslimunhas púde
e quando o con..;elbn do banco auxlliuuor
inquirir subrp. a IlIl11idade d,fe]eiç;'\II de seu
direclor. D~cr. Esl. 2395, 2 Ab,'i] 1859,
art. 39. § 6. Teslimunh<1s havendo ,e inqui
rem nllconsdho pp.relllplurllJ para ca~lii;orle

praça do eX"I'ciLo cum prHocuadai. Av. 77,
U Abril 1859. Quanlas fôrelIJ oeo's arias
se poderáõ illquil-ir nos processo'da alçada
dlS auln,-idades policiaes. lJecr. 2433, 6
Julho 1859: sobre cuja execllç;lo suhêrão
se duvidas. Av. 355, 1lt Novembro 1859.
Teslimunhii~no aclu de prisão t'ui lLlgl'aole
na ufficll1a de estampari:, e illlpressiJo do
thesouro D'iciooal. Decr. Reg. 2532, 25
Fevereiro 1I:lÔO, arl. 3, § 23.

TIlE·~TRO de S. João 00 Rio deJ aneiro foi man
dado erigir e COIOO e com que Collcessões e
favol'es. Decr. 28 Maio 1810 (Dim·. 8857,
1851). Approvarão-se instrucções para com-
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panhia do theatro de S. I.nrlos em Lisboa.
Porl.3 revereirn 1812 (Colt. Dl'lg). Appro
vação ele reforma das lostr. pllr PlIrt. 5
Abril1S19 (/nd. ALb. TIM'a/ro). Guardas c1o~

thl'aLros em dias de e:'pectaculo f"i sempre
costume haver, sllbjeita ao ajndanLe de or
dens e me,jor do dia. OrJ. 2S OU1ubro,
1813 e Av. [osl. 10 Junho 1833 (R,pe"L
Cunh. Mat. TheGlro). TlH'alros da capital
se mandou fechar nos dias de preces por
occasião dos sacrilf'gios e d"s<lcatn:, cnmmet
Lidos. Av.19 .runhll 18t9 (fnd. ALb. Thea
t1'os). CalIJ~lI·()tps do theatrll de S. João
occupados pelo mini.lro do reino, encarre
gallo do govel no das arena' e intendenLe
gpral dft p(llicias~l maodoll pa~aI'pelo Erario
Av. 12 Jnneirn 1 '21 (CoLt. Nab.). Celll 1l1il
rei$ se mandou p"gar mensalmente pela
lribulla de el·rei no mpstrln Ihe:ltrn. Decr.
10

, 25 Maio 1821 (CoU. Nab.). Loterias a
benpftcill do IDI"IlIO theaLro. Dt'cI'. 26 De,
zembro 1822 (fnei. ALb. Loteril/) decl. por
Decr. 17 Janeiro 1823 (Colt. Nab.). Decr.
26 .-\gosto 18:14. COlllpanhia de tlJeatro
particular da f)l'uça da COllstitlliçflo tele
permissilo para dar repl'espnlações e como.
Porto 2a , 25 J:1npiro 1823 (Cult. cit.). Lo
terias para o theatro de S. S,JivadllI' de
Campos. - ViJ. Loterias. Porto 2a • 24 Maio
1823 ele. Mandou-se não pôr obstaeulo á
edificaçiio do theatro na curte projectaria
pOI' parliculares. Purt. ta, 2~ Maio 182~

(CoU. Nab.). Pt'l'IllLltiu-se dar ao lheaLro dilo
oe S. Juão o lilulo de imperiaL lál'ul1"o de
S. Pc'dro de ALcalltura. Uecr. 15 Setembro
i82ll- (((lU. cit.). Tbeeltro da vilJa de Pal'aty
leve o tilulo de S. Leopoldo. Port.5 Março
1825 (Cou. cit.). Theatriolw na côrLe com
a deoominacãll de sociedade do tlleu/ri/dla
daTal/. dos A;'cos concedell-sc estabelecer e
como. Av. Rep;. 2 0

, 15 Junho 1829 (Colt.
rit.). A juiz de paz da freguezia do Sanlis-
imo Sacramento na côrte comlDelteu-s~

presidir ao e pecLaculos no imperial lhea
Lro de S. Pedro de Alcanlara. Porlo 1',
Av. 2°, 18 Maio 1b31 (CoU. cit.). M(lndou
Sft à ealllara da côl'le confeccionar pos
tura pal'a que o juiz ele paz re~pectivo

ou o intendente da policia revis'em as
peças anLes de representadas no lheatro
de S. Pedro, aum de serem notadas as pas"
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sap;ens oITensivas da moral on ll'anrruillirlari6
publi";l parei SPI'P,1ll f\["()hibid 'S.- Vid. Porto
3', 20 Jolhn 1931 (rol!, cit.). Sobre distur
bi0S etc. havldl}s n.. lheatro de S. Pellr .. ele
AlcaLltara na côrtl'. Relat. 28, \v, LO. 29. Av.
30 Setemhro. OIT. Lo, L 20

, ti Olltlll'l'o183L
(Coll.. ciL). A.os juizes d.. dirPILo cher.,s de
policia COlTImelt"l1-se a in,pecção rios lhea
trus elc., (j~calisalJ ln a execlJyã I d ..s seus
re~lIlam('ntos. e dando ao'i jllize'i a qtle es
liver incllrnbid,l a inspecç o pecllliJI' r1eIla
as in-trucções qne lhes pal'_cel'em con
venir.ntes Jlflra o SRII hOIll rl'~im,'n p.. licial.
necr. 29 M>tl'ço 18;~3, art, 1. § 7. - Vid.
L. 26 Lil/fl·a. Aos jllizps de paz di) Santis
simo Sacramento e S, JIl'ié na l'ôde orde
nou-se lessem as peçils antes dt' represen
laçiio tJ nf,o per.:lilli 'seru a das que não
consil/:n<lssem reg;nls riu moral pralica, Ilbe·
diencia ás lei'. e de decen,;ia e vidllde. Av.
19 Novembro '1836. Dec!aroll-se Cflle os
juizes de pal erflo compdellles pal'a ins
peccionar as casas em que se dessem repre
sentaçõe,; lheall'aes, embora oS cnncurr'nles
oada pa~assem, exigindll COl11llltlnicaçãll do
dia c1estinado e do titulo ,1,1 peça. :\v. 7
Julho 1837. Loteria' au theatrll da praia de
D. ,"dnoel oa côrte. ViL!. Loterif/. Rt:s. 'J53,
29 ~')\'el1\hl'() 18;P. E ao CllnslilucilJnal Flu
minense. f/erb. cil. R(~s. 154. ;~O (~flVelllbro

1.8D7 ele. P<ll'i1 policia do ll1eatrll de S. Pedro
de Alcantara Jerão as (suure cen,;uras, art.1,
§ 4.1,) In~tr. 23 .\.gl)slO 1839 (Jurn. 205).
ApprO\át'ào-se cllndi~'õtJs par', 1'I'lIl1iãn dos
tll alros dc~ S. Pedro :\Icantara e S. JaLl'lario
Decr. 18 Novt'l11bro 1839 (JOI'1I. 28;{). L Le
rias á companhia dramatica fnlnct'z ( Jo
tltealro de S. J anuario. - Vid. Lolen·as. l1es.
2 ft5, 30 Novemhro 1 't 1. Ao' clJ.ef,~· de poli
cia e Seus Jele~aJlls cllmpetl;! inspe cillnar
os Iheatro:\ e espectacullls ptlbliclls, ftscali
sando a execuç{to dos s,'us re:'pectivus I·e~i.

mel1tns, e podendo d... legar esta inspecção.
no caso de impossibilidade de a t'xercerem
por si mesmas, na fôrma dos respeclivos re
gulamentos ás auLorida,les jllrILci;lrias ou
administrativas dos lu~ares. L. 2tH, 3 Ue
zembro 18(j,i, art. /" §6 j nilo os sll)delp ga
oos. ad. 5: pUl'a cuj.1 execução. Duel'. Re~.
120, 3i Janeiro 1 á2,arl. 58,.§ \0: 62, § L:
63, § t: 13L a 143: sobrecensura, art.137.
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138. C:ommplleu-se ao conservat/>lrio dra
malicll na <-ode censurar as peças Cjlle tives
sem de rrp,'esenLar·se 00 lbealro cie S. Pedro
dr' Alcanlôll'a, quanto Ú Slla [))lIrillidade. Av.
10 I ovcmhro 1c'ílt:~ (Jom. 30õ). EslaiJrlecê
rã o-se as regras CJUI-! se devem seguir para
a cen U ré:! das ppça~ que 1.1011 ver m de repre
senLar- e nf) lbrtl\rlJ da corle: ampliadas
ás provincias as appl,caveis - no conserva
torio dnllnalico - não dispensada a cp.n ura
do cherú d.. p<dicia elc. Decr. lt2õ, 1H J ulllO
18/,5, - Vld. Av. 1.49,3 Olllubro 1850, in
(ra. Lolerias pHra (l tbealru de S. Pedro de
A ICtl nLa ra. - VicJ. Lolel,ids. Hef!. 398, 4. Se
lembro HJ4<i elc. Tllealros na t:ôrle mau
dllu, e r cLJarel1l-se na quarla feira de Cinza,
sexla dI' Passo e vrspera e da sexta da Paixão
(lnl rior a rillllling-o de Rarnosalédomingll de
Pa clloa inclu~ive, e OH QuareSllltl não devem
hal'er I>uiles ma 'ral'ar!os. Av. 10 Fevereiro
1 /Ji (Goz. 0([, 13õ. v. 1). Preslação men
sal ti dllus conlos por seis annos cllllcedeu
se ao rmprC'sario do lheatro de S. Fran
cisco na côrLe. l\cs. lt74., 15 Setembro j 8lt7
Pl'(,roll', prla Res. 696, 20 Agosto 1853.
E~taIJl'lecell-se inspector pua, os tbealros
da càr'le ~ubsidiadospelo governo e pro
tegido~ com loterias. Decr. 622, 2h Julho
18 /,9: para cuja execução. Decr. (n,1.1308,
30 1>rz"'lllbro 18;,3. Inspecç'-lo delles p.-1as
cUUlmi. ~ões medicas parocbiae na côrte
dlll'unLe fi I'ebre reinanle. Av, Provido 1/, Pe ..
vereiro 1850,28." Av. Reg, 4. Março 1850,
art, 16. Ordellou-5e que uem lima peça
po.sa ser "osaiada e menos annunciilda sem
ler sidu prtÍvialOenle licenciuda pelo con
sprv:llorio dnllllalico, pl'ocec!enrlo·se como
contra os conlravelllores. Av.1lI9. 3 Outu
1.>1'01. õO.-Vid. Av. 18 Julho 185l, ill(l'Il.
Ord '1101l-Se que a direcloria da sociedade
do Ih atro de S. Pedro de Alcantélra pro
cede e quanto anles á liquidação de suas
conlas. rssando o auxiliu da Res. :~98.

PorL. 22lt, 7 D.. zembro 1850. Encanegou
,e a uma cornmissão tl direcção do the:llro
de S. Pl'dro de Alcélntara e derão-se oulras
providencias H re'peilo. Av. 2l12, 1í De
l.f'mhro 1850. Av. 23 Dezelllbro 1850 (Diat·.
8b!:l6). Av. 3.Janeiro 1851 {Dil.lr. 8õ97).
Declaroll O guverno ~aranlÍr os contractos
que e fizessem na Europa com cantores
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em nome da comlQlssao do lhf'fllro de
S. Pedro de AICllntara. Av. 2°, 3 Janeiro
1851.. Ordenoll·se que a cornmi são llqui
danle da CXLincla sociedadr. do lhealro de
S, Pedro de Alcantara enlre!?;asse-o á com
missão encanegada pelo goveroo da sua di
recção, e declarou-se que lhe niio pra li
cilo dar ma i" especlaculü al~lIm, Porl. H',
13 .Janeiro 1~51. Approvon-se conlraclo da
dila cOlDmissão com o aclor .InflO Caetano
dos Santos. Av. Wo, 21 Jan iro 1851. Man
dou-se pelo chefe de policia e seus dele·
gados na côrle übstJrvar o que pelo coo er
val()I'io dramatico fôr corrigido ou suppri
mido na' peças e proceder Cll1l10. coolra os
coolravenlores, não sendo licito ás dilas
auloridades insLaurar nova censura nas pe
ças licenciada' pelo cooservaLorio. Av. 18
Julbo 185L (Dia,.. 8760). - Vid. Âv. 296,
17 De7.emhro 1851. Despezas autori Oll-se
a com missão Jireclora lo de S, Pedro de
Alcant;rra incendiado para fazer com ar·
tislas dellas e com o de S. Januario e como.
Av. 1 Selembro 1851 (Dia,'. 8795), Terreno
onde exislião as ruinas dll Lbeatro de S. Pe·
dro de Alcanlara sef!;undo o Decl'. 28 Maio
1.81"0 declarou-se ser de plopriedarle par
ticular. Av. 17 Novembro 1857 (Dia!'.
8857). Declarou·se que a censura das peças
revistas e liC/'nciadas pelo conset'vatorio
deve seI' respei lada tão s6men le na parle
liltf'raria sem que de nenhum modo fique
vedado ao chefe de policia e seus delt'~a'

dos o exerci-cio da allribuicão do ad. '137
Reg. 1.20. Av. 290, 17 DezelDbrll 1851.
Abrio-se crediLo exlralJrriinario !,ara nccor
reI' ao subsidio do llJeatro publico da côrle,
e S. Janllario. Decr. 970, 2lt Abril 1852.
Trabalhos do lheatro provisorio na côrte
suspendêriio-se e COulO e porque, mandan
do-se pt'oceder á liquidação rio debito. Av.
1.0 Selelllbro 1852 (Diu1'. 911 t). Av. 18
dilo (Diar. 91 Oh). Abrio-se nOI'o credilo
exlraordinario para despez3s com o lbeall'o
Provisorio. Decr. 10lt7, 5 Outuhro 1852.
Decr. 1.129, 5 M(lrçu 1853. Aulorisou-se o
govel'oo para suhvencionar os especlaclllos
da' companhias JY"icas e de baile nu lheatro
Fluminpnsee inuemnisar a exlincta empresa
<lu theall'o de S. Pedro efe Alcantara da iro
pOl'tancia das lo lerias p::ra ptlgamento de
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seus credores. R«"s. 70'7, 3 'Seto~m hro 1853.
Àpprovariin-se e,t:>ll1los elD sociedade de
empresa rle direcção do lhelltro Prllvisorio.
Decr. 1~;:1.1263, '26 Outubro 185~. Mandou
se-llJe pelo ?I'sen~l dp guel'l'a nllS noiLes de
especlaculo fornecer Ull1a bomha de an~~ar

iocpndios. Av. 29 Oulubr,o 1853 (fJiaT 300).
Cl,otr3clll celebrou o !!;overno com a em
presa tllea Lral para coo li ar-lhe a di r cçno do
Lbt-'alr" Provisorio. Term. Conlr. 11 Dt'zpm
bt,o 185:~ (Dim·. 3111). Appro árãn-sc lnslrnc
ções pa ra o em pr esario dfo lue<l tI'O de S. Pe
dro de A IC<lnlara sllbvpocinnado na fórma
da ne . 696 SUIJl'3. Decr. In.t, 1307,30 Oe·
Aleolbro 1853. Suhre reqlli~i .ão feita pela
commissão litpJid:ld"ra da pxlincta empresa
dothe:Jtro de S. Pedro deAlcolltara, de en
Ln'''H cio produet" de lotel'i<ls rl:'colltido ao
11Jt'~nuro. Av. lR fevereiro 18·Já (Diar.
68). Ãllrio- e credilo para orcorrel' a des
pP.Z3S com o llJelllro fltlminen-e do com
po ela AcclllnJaçflO. Decr. 1;~61, 6 Ahril
185/, .Approvoll-se incorpur,'çã" de sociedade
para esta,belecimenlo emaIl1ençadp.com
panhia dramatira no lhealro dI' S. Fran-

.cisco ou Olllro na côrte. Derr. E~t. 1667,
6 Nuvembro 18;:,5. AlItllrisou-se incorpora
cão de sllr.iedade dl'arnati'~a fr~nceza na
~õrle. Dt'cr. Esl. 1696, 24 Dezembro 1855.
Thenlros f' casas de e,pedaculn não sef{ura
a companhia de sel!-uros m~rilimos e lt'rres
tres na code. Decr. Esl. 17:H, 1ô Fe\ereiro
1856, arl. á, § 1. Sabicla ue barca de va
por da côrle para l'\iclerolly com esc,.\a
p"r S, Dornin~os nas noiles de e~peclaculo

no IlJealro lyrico. Decr. COlld. 17J7, 19
Marçu I tl56. ill'1. /'. Lolprias p ra c"nslrllc
çflo de UIl1 lhenlro lyrir.o !la corte. Rps.
875, 10 S... telllbro 18f>ô. Loterias ii empresa
lyrica da corte, e il ellJpresa Iyrica naciunal.
Rt's. 911. 19 Alwslo 1857. Aus proprius
provinciaes de Minas Geraes se mandou in
corpO"':lr o luealro exi"tpJlle em Ouro Prelo.
L. 9$0,26 St'lellJblo 1857, arl. 23, S 3.
p, ograIDlJJa dll clIncurso para cunsLrt;ct;ào
de um thealro na cidade dn Hill dp. Jant'irn.
E-dit. e Prngr. 12 Nuvelllb'ru 11'l56 (JOJ·n.
3'12). TLeall'o de l'pHaçõt-'s de ~uerra.-

. Vid. Decr. Re"f. :J()l38, 25 No\-ellluro 1857,
.art. 7, § 8 : 9 § 9. (l) delpgado d~ policia é
'competenle para enlrarem qualquer Lhealro'

pora lTlspecc'iona.jo quer a I'Ppresentação
seja paf!:0 quer ~r" luita. Av. 61. 22 Feve·
r~iro 1858. Prl"slação ml:'n.al de quatro
contns tüncedeu-se ~o empre 'ario do thea
Iro de S. Pt'nrfl de Alcanlarll. Res. 979, 15
Sett'rnbro '1858. art. 2. TlJe,olros e casas de
esppctacnln não segurn ilcornpnnhia de segu
ros Fidelidl/de. Decr. Est. 2103,5 Fevereiro
1858. art. l.!. S 'l. Sociedode pHra edificação
de novo lllPatru na cidade de Pnrlo Alegre re
gulnu-se. Decr. Est. 2218,11 Agn-to 1858.
Tbealt'os e casa de especlaculo não segnra a
companhia de segllros marilimos e contra
fugu Esperança. Ot-'er. Est. 2273, 9 Olllu
bru 1858, ar\. 3, § 1. ln~peclllr dos theatros
suhveucillnados fi~calisava a imperial aca·
demia de musica e "pel'a lIaciooal. Decr.
E~l. 2294, 27 Outuhro 1858,. arl. 3: seu
Lheatro. art. 23, 35. 'Lleall'os incumbem á
quarlo secçiio da secretaria do Imperio.
Dec,'. 2368, f> Março 1859, art. 6. § 7. 2íá9.
16 Fevel'eü'o 18t)l. ar\. (i. § 7 (Jom. 50). Oe~
c1aroll·se o inspector dos lbeóllros subven
cionadlls compet.. nle para intervir em uma
queslão entre arlista do lueat"o lyrico flu
minense e a directllria do mesmo'; e confir
mou-se decisão declarando nulla a rescisão
du conlractu celehraJo com o referido ar
lisla dt-'lerminada pela dirpcloria. Av. 138,
1 Junho 1859. Approváriio-se estatutos da
sociedade lheall'al Rio Granden3e. Decr.
Esl. 2493, 30 Setembru 1859.

TDEOLOGIA. moral e dogmalica. - Vid. A/llas
(em S. PHulu). Decr. 5 Março 18ll9. Creou
se cadeira na cidilde do Funchal. C. Reg. 26
Agosto fH15 (Coll. lVczb.): e na diocese do
Cuyabá. lJecr. Há9. U Abril 1853; em se·
minarios episc"paes. - ViJ. Semina1'ios.

THEREZIOS. - Vid. Convent(s. Res. 25 Agosto
1831.

THESOURARIAS: de fazenda das provincias mano
dou-se crear. Consto art. 170: e seus th6
sourpiros p fit'is regnláriio. 'e e corno. L. 4
Oulu61'0 1831, m·t. 12. S6: 115 a 84: e na
do Riu de Jan'eiro lhesoureirns de ordena
dos e addiç6es IJlÍndas e do seBo do papel
'e dtocima das heranças, art. 83. Suas altri-
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buições sobrp. m sns de diversas rendas,
culle<.:lllres e seus escrivães, para nrrrcarta
çil() d~ rPllOs impo-los. - VlcI. CollectOl·es.
Rr·g. 1LJ j01/l'i,o 1~32, o>·t 2,3. tI, 28. 29,
31. i\l.J, :15. COllllIH'lteu-sp-1ht's e c.. mo a
3rrl'carLçàll dos no\'(05 e \'1'11105 dirt-'ilns.
Vit!o Nuros ('tc. R"f{. 2f> Jal/ei1'O 1332, art. 2,
6, 7, ~). Suas allllbuiçôf's fi resp"ilo rias col
l ... cl.. ri<l:> ~rl ~W~, - Vicl. Coil/'ctores R... p;. 8
F,·vereil'o 1832. arl. 2. á. § 1,2. a, 5,7: 6~

,'oh, t' Iht'~(Iurrirl1, cio ourll rir! pó. - Vid.
Ouro. Reg. II, Fet'I!1'r'Í7'o 18;~2. art. 1 a 7,
9 nU. Sobl e ,H', ecad:lcãn ria dizillla da
clt<lIH:elll1ria.- Vid. Ch,,;uellal'Írt, Reg. 14
Fcvel·/·i1·0 18;~2, IIl't. 2. Ptlr que mod" (Irde
nilriilll pilgauH'ullls de rrnprf'~ilrlos plll>lirlls
dislanle' das cilpilaes. Circo 29 ~1<1rço 1832
(1Ian. CoU/clm·). Suas allribui,·õps áCf'rca
dos colleclores dos di7.illll)s. - Vid. Dizi
mas. R,·u. 31 Março Ili32, art. 12, 15, 20.
Para sua contilhilidade liverão regplalllenlll.
Reg. 21) Abril 1832. ln. Ir. :Inn. da mpsllla
d'lla. Circo 8 Novembro 18:\2. lnscripção
etc. dos nuxiliarf's do Jrl'allde 11vI'0 aellas
como se farã. R,·u. 27 Ab7"il18.12, arl. 1,
2, 3, 5. 7. D"c1arou-se IIftO p"der ter lllgar
cre~ç~1O de fulha elll Minas para pllhlic'IÇão
dI' sua corrI'. p"ndpncia e aclos. OLl: 2 Uu
luhro 18;:\2. Não podião ser c"lIlpl'llitlas a
apl '. elllal' á., cllmmissõrs dos conselhos
g.~raes os livros eLc. fÓra dos respeelivos llr
chivos, c:.rlllri"s ou sl'l:relal'ias. olr. 1901l
lubl't) 1H32. Av. 13 Oulllhr" 1,'13". éamhio
médio Pln lhe'Ollf'arias.-VHI. L. 2lJ Outubro
1832, Q1'i. 22. § I. Thesourilrias lillues do
lhe~ourll oq~nni,andns, do sdlo. e da chan·
c"llaria liverào quola. L. e (lrl. cito § 3.
ln~pl' lore.- de Llwsourarias assislião ás dis
cu ·~õ~.' nos Clln "~Ihos ~eraes. sendo cuovi
nado. L. cito /lrt. 8':". A seus cofres ~e reco
lhf'rflo os dillhl'iros proveni nl.'s de bens
rle defonLos e ausenL~s. L. cito ad. 91.
EfJ1prej;ado. publicos receberão 1>ens ven
cimentus pelas lbesourarias tias províncias
em quI' li\'erf'Ol exercício. D. cil. aI't. !.)2.
-Vid. L. 58, 1833, Mt. 48. Suas aLtrihui.
çõ s sobre lel'renos diamanlin(l~. - Virl.
Dimll/lllles. Ras. 250utUÓ7'0 1832, nrt. 18.
19, § 5: 21.31, 32. 34. Suas altrib .. içóes
ohre lerrpnos cl marinha. - Vid. Marinhas,

Illst. 14 Novembro 183t. art. 5, 7 a 11, i4,
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15. O car~o de seu impector conforme ()
.art. 117 L. lJ. Oulubr" 1..':lM é de cornmissão.
Off. 2U Nov,~lIlbro '183'2. Sens empl'e~arlos

rrc ... hel'áõ orc/p.nados desd,~ a uaLa da posse.
Ol'rl, Ú Fevel'eiro 183:~; nã/) da em Cflle se
fizl'rl'm :lSl'l'opnstas. Ord. 6 I"evert::il'o 1833.
D"~ern ua rf.:adores e mais em pregados do
minislerio da justiço mandnu-se recebt::ssem
venci men los pelas the ,nu r<lrias rlasprovi ncias
Pffi qlle servis "em. Circo 9 Fevereiro 1833.
Á, suaS õecretélrias ó incumhe expedir os
liLulo~ dos elJlprt::~ados ue faztmda, não a
nllmeação e p,"ovimento; aos inspectores só
a nomeação dos emprep;ados da spcretaria
e conLadoria. Ord. 12 Fclvereiro 1833. Sub
sCI'ipçno nas inscl'ipções do livro auxiliaI' do
~rande livro da divida publica IIca suppl'irJa
com a a'si~nalul"a 11(' conL<>dor. Av. 26 Fe
vereiro 1833. Memhros das tbesourHrias não
são subjeitos a ponto. Decl'. 2 tlill/'ÇO 183a,
art. (m. § 12. Disp ... osa no art, Ç)' da L. á.
Oulubro para Sei" nomeado olicial de se
cl'etari:l de thesoul'al'ia sem conhecimento
de escripLurnção por partidas dohrndas de
clarou-se inadmissivel: I'0clenllu inlt-'rina
mente nomear-se quem sirva o car~o aLé
pnder-se executar a lei. OIT. 1.2 Março 1833.
A uma ordenou-se despachasse reqoel'imento
de inspecLol' pedindu pagamenLo de orde
nado de lhesoul'eiro da exli:1cta junla da
fazpnua, d'l tempo inlcl'llleuio em que ces
sal'áo suas funcções e o em que e insta!lou
a assembléa geral de que era membro.
OLf. 13 Mal'ço 18:s3. Suas allribuições '0

bre as rnrsas da artrninísll'acão cip. diversas
renu·as. - Vid. Mesas ditas. ·Decl·. Reg. 26
Março 183:3. art. 1, i, 12, § 3, ú: 15, § 2,
Ú, 7: 22,2", 28, 36. 3U, § 8: 51" - Viu.
DecI·. Reg. 30 Maio 13:16, intra. Deverão
cumprir as ordens dos presidenles que no
torialllenle rÔl'em de sua compeleocia.
poslo que seja mais l'egulilr e legal rece
berem-as do lhesouro. Ord. 27 Abril
18~3. - Vid. Av. 13 Outubro 18311. Ha in
cOlllpaLibilidade de exerciciu de empregos
mnnicipaes por ofliciaes de fazenda. Oru.
27 r\ hril 1833 ell:citada por Oru. 15 Abril
1834. - Vicl. On[. 23 Dezembro 1833.
Para melbor o,'ganisaçãn de seus balanços
e orcameotns. Ord. 2 Maio 183;~ excitada
por Circo 26 Outubro 1833, 16 Julhu 1834.
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Porto Circo e Ord, 30 Setp.ll1hro 1836.
Circ, 30 J ~neiro 1837. OlI. :1:3 Marco
1837. Approvão os agenles das colle~
LOI'ia~ geraes e (IS ajudante' de sells e5
crivães. Ord. 2 Maio lt;:3:3. A do Rio de
Janeiro qu atlribniçóes linha sobre impos
tos de barreiras.- Virl. Barrl'iril$. Reg. 17
1l1aio 18:33, art. 2, 3,4, 10 a '15. Elias e
seus illspeclores sãu immedialHlllellle su
bordinad"s ao lliesouro: ndlas Ilelll lima
ingerf'ocia tinllão os conselll\ls de ~overoo.
Ord. 7 Jllnhu 183:~. Nomeação de lhesllu
reiro mandou-se ficar sem elfeilo por eslar
o nomeado pr'ollunciarlo elll cri/Dp. de I'es
pOll~ubil,ddde. Ord.10 Junho 18;\3; decla
rOIl-se em vigor a nomeação por cessar o
molivo qlle a desfizera. Ord. 26 Aro-lo
18:33. E'criptllração em lima IIlHlldou-se
conlinuar 11I>S ll:l'Inos da Poc.L 9 A~O~lO

1831 com a alleraçi10 rios al'ls. 80, 85, L.
24 Ouluhro do m"SIl1I1; e a dos Illrus-ll1es
tres e diurio con(j:l(ia a CJuaps'll1~r escrip
tllrarios. Ord ... , 1833 (Carl'. OfT. li) Ord.
17 Outnbl'o 1833. COIIIO (i;,rãu CUllt:l d'iS
despezas ur~enle.,- cOllforme o arl. 118,
L. á Outubro. Ord. 2ô Julho 18:33. Seu
procuradl'r ,1i,;cal. - Vi". mais P,'ocurador
dilo. Allrihuiçó ... s da do !tio de Jdnelro
slJbre fisl' .• lisaç;\O dos illlpostus dils carOllS
ver,le.i. - Vid. Carl1es. Reg. :H Selelllbr'J
1ti3~, § 12 e II. 11: 13 a 17,20. COillU
farião a classificação das rlesl'ez IS ;!eraes e
provillciaes. 01'11. Circo 16 Selelllhro 1.~33.

enllJO rewllwrião c subslillliriãn m')I'<!ô1S
de cohre. - Vid. Mopda. L. 52, 30ulubro
1833, 01'/:. 1. 2, 3. D,'cr. R·~~, 8 dilo
arl. 1 elc. Decl'. 29 Jallliro HL~á. M<lll
dOIl-se que escriplllras,;em á parle e <tITPC<t
dasspm as rendas provillciaes c como p~los

regttlarnPlllos exi,;Ip.llles ou pruvinciaps.
L, 58,8 Oulub,'O 183;3, art. 3ô. l)~II-Srl l:1
11ella pftl'a nl'~ani"ação dfts th"snurHrias.
Circo Escal. 12 Outubro 18:~3.-Vld. Provo
12 Novembro 183!l, in{ra. Como se faria O
assenlatnf'lllo dll' prupl'ios lJHcinoaes se
gundo oal·l. 64L. 4 Oolllbro. Ord. 120.1
tubro 1833. Os presidenles de províllcias
assi:-mavão o,; tilllll1s dos lhesllureiros das
adminislracóes ue l1iversas I't'nda~. não os
inspedores' de ll1l')sQornrias. Ord. 24 Ol1tu
hro 1833. Procurador fiscal póde e quanJo.
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llccnrnular o exer'ClCl0 (O cargo de pro.
molllr puhlicn. Ord. á Df\zPlllhro 1833.
Ordens do lbesollro serrlO etiri~idas ãs lbe
SUlIrar,ias SP.ID f~dlo pnl' inler'IlPdio dos
presidtHltp.s e pnrq"p; nas secretarifts se
consp.rvitrl e"lracl,\~ d... llas. r.irc. 5 Dez.em·
brll 1H:~3. O .tI" uffi :io d.. lla ver,;lrá ~ohre

um só ne..:ueio, e i;.:-u .l101:nl'l as inror
mações d,~s presi,I,'nles a rp.~peitn. Circo
da mesma rlala. MHn 1"L1-se não cornl)ris
sem df\crd,)~, nOill>!a ;óe, ou lilulos sem
sello. Circo ô Ileze.nbro 1833. glDf'regados
de fazen,h exc"'plu procllra 101' fiscal I'h~i

to,; \e/'I~(td'lrl~s dpV>!1I1 e,;CUSftr-se O d. 23
Dez.P,/l1ll1'" t ,,3:3, Circo 2~ dilo.- Vid. Ord.
i8 Jltl/ho 183~. in{ra, EmpreitadllS de lhe
SOl1raria~ :Ipezar da omissão d I L, .& Ou
tubro dev~m prf\slar jlfral11~nlo de bem
servil'. Ord. :30 Dez. 'lTJ!lro i~33. ProclI
rad"r fiscal com,... deverá proceder quando
os juiz.es de orpllãos não rClllellerelD ás
th~s"ul'arias os dtnu~ir(J, provellip.nlf\S rle
1>en,; d,· d,'funtos e ilusellles. Ord. 3 Ja
npiro 18:~~. SII:IS allrlbtllçó>!s sllbre os
nr,;enaes d.· tnal,illha r('l Pará e P... rnam
blll:", -Vid. Ar,Hill/Ll dilo. R,,!!. 13 Jalleiro
1~3'1. arl. 5.&, § 5,8: 5ô. § 2, 3: e so
hrp. os 31m ·xanf"J'IS du l\1,lrdnhão, Sinla
Calhllrina, Ltio GI'õlllde do 8111, ad. 58. 59.
DeI'Ltl'ou-,;e 'Iue II art. 86 L, " OUlubro corn
preilentlia lodas; e Hulol·isull-o.,e Ol'sp ... za cum
impres,;:',o da cOIT"~IHllldencia ~ lrahalil05
dH ele Santa Calharin I, Olf. 27 Fe\ereiro
183"- D,'claroll -se que p"lH L. 4 Outubro
legililJ1am~nLepercpllerão 03 elDpre~adosda
SUH secrelaria (IS f'rnldolDunllls do cHrlorllrio
ern'luanlll e.le n;'\l1 l'xi,;lir. GIL da mesma
da Ia. A ell IS passarão 1\,; allrtlltliçfH>S das
pn,g-adori'i'; das lrupas exlinelfts. D'cr. 7
Março 183&. Ernpl'p.~ad(\s de 111esollrarias
não podem cOlljlll1clall1"nle st'rvir de ve
retld"ro-ls devend'l eSCUS;lI'-,~e <lelll"s; CJuanto
ao d,~ jur'lolllS deve-"e conr.iliar. Ord. 18
Jnnuo i83!. Só aos inSpeClflre3 compete
as~i~llar cIIJ'l'esponrlellcia com ° tbesouro.
00.: da rn"SIIl:' dala. Sobre t'lIls pxercem os
presidtllll~s d,! provincia as allri1Juiçóes Con
fpridas pela L. LJ (/l1lulll'o. L, 38. 30uluhro
1834, art. ó, § 5. E' 'III thesouro e não aos
pl6si lellt...s qU'1 ctlll1pF!le expe IiI' or,jem
Ri lhe~ourarias sobre objectos de adlDinis-
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trôlcãe da fazrnrhl nacional. Av. 13 Oulubl'o
1R3!!. Inspeclore' não po IC'lD desviar os
mpregados das reparLiçõ'ls da fazenda do

serviço deJlas. Av. ria mesma data. Fieis de
seus lhe,oureiros nào precisão ontro ti
lula 'lue a nomeação desle- lIland"da cum
pri,' pelos inspeclores, Off, 18 Oulubro
183ú.1\s lhe ourarias nãu inscreverão no
auxiliar do ~ranrle livro, nem p"'l{ariin pelo
C:1'edito eslab lecido na L. 15 Nllvelllbro
1827 dividas e quat's menortJS de 4008.
Clrc. 18 OUlubro 18~ft. Doclal'ou-'e que o
ar!. ~Il L. ft Outllbro lião ohsta a execução
da L. 27 A~oslo 1830, arl. 7. R.e~, 7 Oulu
urtl1831, ad, 15. 18 Janeiru 1832. art,U,
13 Março 1832, ad. 1t, 28 ~1 rço 1833,
HL. 18 j em que se comrnelle ao tbesouro
o lhesournrias as reclamações dos c,.IJec
lllr 5 das rendas gerae' e dos cllllectados.
porque commelleu·Jhe com o nome de ju
risclicçi"1O volunlaria o conlencioso admi
nistralivo anligamenle exercido pelo erarioe
conselho da fé/zenda, commeLLendo aos
juiz Leniloriaes e relaçõe: o conle.ncioso
judiciaria com a denominação de jUFisdicção
conlencio a que anli~amenle perlencia ao
lO:no ·p.lho da fazenna. PI'UV. Circo 2fJ Outu
bro t 3!J. Pre ·idente.i são competentes para
dar jHramenlo e posse aos empre~adosdel
la~. OIr. 2!J Oulubro 183ft. Theso.ureil'o e
oOicia1-Ulaiol' de secrelaria confurme o
ar!. 101 L. 11 Uutubro ão suhjeitos ao
poulo. Ord. 27 Oulubro 1834. Mandou-se
dl'Jlils uespl'dir os ,pralicantes gl'atuiLos.
Circo 31 Oulubro 183ft. Seus i(lspeCLores
r,ellle\teràf> mensal I III' n le aos presiden tes
cl'l'lid.ão do ponlo 01lS diversas reparlições.
Circo da mesma dala, andic, por Cil'c. 26
t'~er -iro 1835 p. Porl. 29 Mareo 1836. A'

d.. Bnhi .. dp.cIHl'Ou-se qUI) nft~ p,~dia ser
autori ada p,lra vender apolices da dil'ida
1= ublic.a , que o procurador fiscal ficas'e
inlcrioameole eoc:al'rcglldo das éllli ribuições
d.e C,(lrr ... lor da caixa filial. Ord. 4 l'tovl'rn
hro 1S3!J. OIT. 8 Novembro 1834. Soure
veociLQenlos da pessoa que subsli.ltíliJr pro
eul'lldoL" fi 'cal lOilOdou-se bser'var u art, 9
L. 3 Urr!. 8 Novemuro 183!l. Circo 26 dito.
CO,I.I;lQ entregarão nellàs cOflQ.ec.ilDallu os
lbe,3C1ur .ros e recebedores pa~ ians. Ord. 8

oveUlb.rota34: como prllceuerião DO trans-
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porte e embarl1ue de mneda de cobre. 
Vid . .1loeda, Circo 8 oveloilro 18M. 01'
derl,ou-se iocoq>orllssem á receita geral os
imp,ostos rda L. 8 Oulubro 1R33 applica
dos ao novo banco. Circo da Ines ma data,
M,lndoll-'e que sobre·livl·ssem em qnaes
quel' nomeações para ellJprt'glls va~os nas
cuot~doria<e secrelaria~. sem conh~cilOenlo

e ordem do Lhesouro. Provo 12 Nuvembro
1 34. Na de Minas ordenou-se prestasse
fia.nça e como o emprehelldt:dor de nllvega·
C;.,ãopl'ivi\ ... giadn nu rio das Velha' e S. [t'r:lU
cisco. - Vid. Decl'. Cond. 1.4 Nuvembt·o l83!!.
5, a A' mesma ueclarou-se que nem um sa
q-ue seria comprido nãn vindo ucompaobado
do bal<lnc... ll~ do UílJe1. tinjo e nl'çam~nto do
ru~ul'o. Pr'lv. 22 Novembro 183ft. Thesou
raria da provincia do Riu de ,Janeiro man
don-se transferir pal'a sua capital. Decl', 25
Novembro 1~3ft. Av. da mestlla d'lt~. RecolU
mendo.l1'"1le cuidado em qae não snbsislão
acculDulacões de soldos C"ID ordenadns.
€irc. 26 N:ovtmbro 183ft. Como procederão
quando se lhes apreseo~aremconhecimentos
o.u cedulas falsa~ ou ralsificadas~ Circo 28
Novembro 183ft. Como se procedera qu:JO
do não rellldLào em tempo ao lhesoureiro

.os balanços, orçamen tos e ma is explicações
necessarias para o or:çilmenlo da fazenda.
Av. e Ord.. Cire. 6 D"Izembl'o 183!l pxcit.
por Circo 21 J ulhu 1835. Á de S. PdUJO
orderolou- e dirigi.ise sua correspondencia ao
~l1esideAte do lhesouro muitu embo,ra por
inlerm"dio do pnesidenle . quem incumbe
1'Ilzer sohre elh observacõps. Ord. 18 De
zembro183/t, Além da ve'ri(kaçà0 d()s s:ddos
dus cnfr6S s611l.estraI1lJ~1Ule, os in!>p,>ctores
quandt) Ihe'S apl'omer nelJes prllcederão a
exames e. ba.Lanços e para que. Circo 30
Dezembro 183ft. A' de Minas ordenou-se
Dão inclui!' UoS' urç.alJlemlos mellS;le5 as
quantias que d,Úx.arão de de'pellder-se com
as ouras I',uh\ieas elct. nos annos linance' ros
preterilos, Ord. da mesma d<:ll~. Receita e
despeza ~eral e pt'ovincial q,lle se a,criptu
ra a na lhesoural'Ía provipaiPl do Rio. de Ja
neiro passou e como a escl'ipltuar-.se nos
livr~ dct. conladoria geral do Lh.esouro.
Porl 5 Janeir@ 1835. Nellas se mandou
para corr.espondeoeia e suas l'eparLic;õe$
aOMXílS usar de papel (}rdip.amo 6 não de
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HoJlanda. Circo 19 Janeiro 1835. O/r. 17
Julho 1835. Ord. 3 Agosto 1835. Aos seus
empregados que servirem no impedimento
de outros deve-se abonar a quinta parte do
ordenado do substituido, e depois de qua
rentadias no caso de molestia. Ord. 14 Feve
reiro 1835. A respeito das dividas activas
nacionaes alé fins de 1826 e capciosas doa
ções de cl'edores. Ord. da mesma data. Ade
S. Paulo declarou-se não poder-se contrac
tal' estrangeiro para servir na contadoria.
Ord. 23 Fevereiro 1835. A' das Ala~oas de
clarou-se dever numerar os omcios c~rigidos
ao thesouro. Ord. 25 Fevereiro 1835. Não
devem p-xigir sello nos documentos que os
thesoureiros das alfandeg-as apresentarem
lhes. OIT. 9 Março 1.835. Dividas e quaes me
nores de 4008 inscriptas antes da execução
do art. 95 L. !J Outubro como serião pagas.
Ord. 11 Mai01835. Nào podem levar emo
lumentos de braçagem pelos papeis de seu
expediente a bem de partes 11 porque;
sendo illegaes os pel'cebidos pelo I,hesou
reiro de ordenados devendo só percebe-los
o cartol'ario, escrivãu dos depositas, e o do
do se1lo. Ord. da mesma data. Ao conlador
compete substituir o inspector, e não aothe
soureiro, o contador ao aHicial maior. Ord. 30
Junho 1835. Ao inspector da de S. Paulo
autorisou-se nomear continuo sob appro
vação do thesouro ; e ordenou-se como pro
cederia na tomada de contas de thesou
reiros e mais exactores. Off. 9 Julho 1835.
Ord. !J Março, 11 Maio 1836. Exames ele
candidatos aos empregos da fazenda man
dou-se fazer perante o IDspeclor. OfI'.
10 Julho 1835: a ellas se mandou remelter
bens de herança embargados a requerimento
de credores que depois habilitados os ha
verião e como.Ord. 1.5 .Julho 1835.Como se
farião e quando as ditas remessas e pa~a

mentos. Ord. da mesma data, Não devem
remetter aos presidentes officios fechados.
Ord. 3 Agosto 1835. Mandou-se nellas sus
pender percepção oe salarios A emolumen
tos n30 determinados por lei. Ord. 6 Agosto
1835. Ordenou-se satisfizessem a Ord. 19
Janeiro sobre emolumentos arrecàdados e
depositados depu is da execução da L. h Ou
tubro. Circo 9 Agosto 1835. Nomeação de
lhesourciro della pelo presidente da provin-

IV
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cia declarou-se dever cessar com a feita
pelo governo e porque. Ord. 29 Agosto
1835. As deliberações e ordens dos inspec
tores ás alfandegas, mesas de rendas, col
lectorias e mais estações devem ser com
municadas por portarias. Off. 24 Setembro
1835. Na do Espirita Santo como se suppri
da a necessidade de amanoenses tempo
rarios com empregados della. Ord. 28 Se
tembro 1835. Circo dita. Como procederião
no assentamenlo dos proprios nacionaes.
Circo da mesma data. Suas attribuições na
substituição das notas do eKlinclo banco,
sednlas anligas e ultimas. - Vid. Moeda.
L. 53, 6 Outubro 1.835. m·t. 3. 6, 7. DeC1'.
Reg. 4. Novembro 1835, al't. 28. !J8, 50 a53,
57,60, 67,70 a 72, 77, 79. Ioterf~rencia

da lhesouraria para pagamento cip. damni
1kações justificadas de propriedades pelo
inimigo na ultima guerra em S. Pedro do
Sul. Decr. 6 Outubro 1835. arf. 3. ll. Col
lectores e seus escrivães sào empre~ados de
fazenda encarregados de arrecadaçúes, an
nexos ás thesourarias, Porto 13 Outubro
1835, S 1. Seus inspectore devem exa
minar o estado das execuções, rdcolher ao
cofre as letras vencidas e protestadas existen
tes em poder do solicitador e para que fim.
Off. 13 Outubro 1835. Declarou-se quaes
os emolumentos do art. 22, L. h Outubro,
L. 98, 31. Outubro 1835. art. 20 e como co
brados. Circo 14 Mal'ço 1836, Ord. !J Maio
1.836. A' d.e S. Paulo declarou-se quaes os
requisitos necessarios para abono de quan
tias não escripturadas. Ord. 2 Nevembro
1835. Impossibilitado por molestia não
póde ~er nomeado porteiro, mas emquanto
servir vence o respectivo ordenado. OlI. 2
Novembl'o 1835. Livro de ponto deve haver
em uma das repartições. OlI. da mesma
data. Em caso algum deverão pagar ou re
ceber em cada pagamento mais de 1.U em
cobre. OlI. 4 Novembro 1835. Empregados
da de S. Paulo se mandou e como encarre
gar da liquidação da divida activa atrasada
ou das contas dos thesoureiros, collectores,
recebedores, e mais exactores. Ord. 16 No
vembro 1.835. Do quadro da divida activa
em algumas provincias se mandou eliminar
addições provenientes de supprimentos fei
tos a outra. Ord. 16 Novembro 1835. De-

106
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Maio 1837, art. 10. Procurador fiscal e offi
eial servindo de escrivão de medição quando
venceráõ diarias. Ord. 31 Julho 1837.
Como remeLterão seus inspectores quantias
de dinheiro por embarcações de guerra.
Av. 8 Agosto 1837. Cu mo confeccioDaráõ
os balancetes mensaes com separaçiio da
especie em saldo. 2 Ord. Circo 31 Agosto
1837. Official-maior substituindo conlador
e o que substituir aquelle que gratificação
d veráõ perceber: substituição dá-se quando
f r tirado empregado de classe em que hou
ver mais de dous, para substituir em outra
em que houver dous mas, impedidos por mo
tivo justo. Crd. 15 Setembru 1837. Col/abo
radores de trabalhos de despeza prúvincial

pagando-as a renda geral, deve ser esta in-
demnisada. Ord. da mesma data. Para a de
S. Pedro do Sul, seu eX8me, andamento, ~

1iscalisação das despezas da marinha e guer
ra derão-se providencias. Instr. 27 Setem
bro 1837. Inspector e contador não neces
sitão atlestados para receber vencimentos,
nem sãu subjeitos a ponto. Av. 3 Outubro
1837. Só receberno suas secretarias os emo
lumentos do art. 22 L. á Outubro. Res. 82,
9 Ouwbro 1837. Suas attribuições na ar
recadação dos impostos - expediente addi
cional das alfandegas, 3/h de armazenagem,
e loterias. - Vid. Expediente, Armazem
llagem, Lote1'ias. L. 109, H Outubro 1837,
arl. 3, 9. Decr. Reg. 28 _ ovembro 1837,
art. 5,6,8, 10 e S1, 2: H, § 3. Sobre
quantia mediante a qual se isentassem de
sprvir no exercito os recrutados. - Vid. Re
cnltamento, Decr. 13 Outubro 1837, art. 3.
Buscas segundo o art. 41.. L. 4 Outubro como
serão cobradas. Circo 22 Novembro 1837:
não deverão sem determinação do thesouro
assignar novo termo para solução de dividas
Ofr. 22 Novembro 1837: os fieis dos thesou
reiros, e os empregados addidos não tem di
reito ás indemnisacões da difrerenca de
seus ordenados aos d~s thesoureiros, 'e aos
do empregados das repartições quando ser
virem em seu impedimento. Ord. 11a, 15
Janeiro 1838. As inspecções não tem lugar
a respeito de seus empregados e dos das de
mais repartições fiscaes. Reg. 6°, 1.6 Ja
l1eiro 183M. Declarou' se o modo de provi
mento e nomeação de varios empregos del-
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las a cujo respeito foi omissa a L. !J Outubro
Ord. 17°, 19 Janeiro 1838. Declarou-se O

modo por que se devem contar as buscas
para cerlidões. Ord. 82, 10 Julho 1838,
art. 2. Determinou-se a maneira por que se
deve escri pturar nellas o livro de registro das
letras a pagar. Ord.1.43, 1.8 Março 1839. Ins
pectores dellas como nomearião commis
são para formação da paula semanal con
forme o Decr. 6 Maio corrente. Circo 22
Maio 1839 (Jorn. 121). No caso de impedi
mento de empregado por pronullcia de res
ponsabilidade observai' se mandou a Circo
28 Fevereiro 1837, para o caso de molestia.
Ord. 152, 27 Junho 1839. Recommendou_
se aos presidentes severa inspecção sobre
ellas e seu andamento e sobre decretacão de
despezas urgentes. Circo 27 Junho' 1839
(Jorn. 142). Declnrou-se que na execncão
da Ord. 28 Fevereiro 1837; se deve ent~n
.der que os priUleiros, segundos, e terceiros
escripturarios dos conladores formão uma
s6 classe. Ord. 155, 15 Julho 1839. Enga
jados para nenas servirem jamais devem ser
encarregados da direcção dos negocios da
repartição. Ord. 176, ~1 OULOuro 1839.
Soldo existente nas thesourarias e outras re
partições no fim do anno financeiro 1838
1839 determinou-se que o ~overno decla
rasse. Res. 91, 23 Ou.luhro 1839, art. 10.
Declarou-se quaes os despachos que os ins.
pectores podem proferir fóra das sessões
das thesourarias. Ord. 183, 26 Novembro
1839. As quitações devem ser assignadas
pelos inspectores. Ord. 185, 12 Dezembro
1839. Commissão nomeou-se para exami
nar e discutir si a nomenclatura da receita e
despeza que apparececia nos balancete das
thesourarias e thesouro er'a a mesma e cor
respondia ás verbas e artigos descriptos
nos orçamentos l'especlÍvos apresentados .
as camaras. Decr. Inst. 190, á Janeiro
18áO; art. 2, S4. Ordenou-se que do prin
cipio do anno financeiro seguinte a conta
bilidade das lbesourarias etc. fosse estabe
lecida por exercicio e não por anno Decr.
U, 20 Fevereiro 1840, para cuja execução
se derão instrucções em Ord. 222,12 Junho
18!JO. Empregado seu aposentado só pa
gara o imposto de 5 % depois de approva·
du o acto. Ord. 204, 29 Fevereiro 18!JO.
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via remeHer ao thesouro ann ualmente
uma rela cão das ordens recebidas e como
organisad~. Circo 9 Janeiro 1836, decl. por
2 Ord. 29 Março 1836. Deverão exigir das
camaras IOunicipaes conta das quantias a
ellas prestadas em virtude das leis geraes do
orçamenlo. Circo 13 Janeiro 1836. Ao presi
dente do Rio Grande do Norte Ilutorisou-se
para suspender e demitlir empregao{)s da
tbesouraria e quaes que a prelexto de moles
tias e subtrabião a trabalhos. 0[. 13 Janeiro
1836. Remoção da do Rio Grande do Sul
autorisou-se e como e porque. Decr. 3
Março 1836. Sobre ordenados dos primei
ros, segundos, e terceiros escripturarios da
de S. Paulo e sua igualdade. Porto 20 Maio
1836. os saques que fizer de umas para
outras provincias em moeda de prata levar
se-ba em conta o agia que ella tiver nas
praças dos saques. Circo 27 Maio 1836.
Emp.regados que substituirem os que forem
membros das camaras le~islativas que ven
cimentos perceberáõ. Circo da mesma data.
Suas attribuições sobre as administrações de
diversas rendas e mesas de consulado, e re·
cebedoria. - Vid. Verbo cito Decr. Reg. 30
Maio 1.836, art. 6, 8, 9,12. 20,35, 36, § 3,
4,6,10: 39. § 2 a 5; 7: nO, 63,76, § 16:
80, 108 a 110, 1.13, 118, 123, 12ft, 13ft,
189, 195. Suas altribuições relativamente a
alfandegas. - Vid. Alfandegas. Decl'. Reg.
22 lanho 1836, al't. 17, 2ft, 30, 32, 33,
§ 4. 5,10, 13, 14: 36, § 3. á, 5, 7: á9,
56, M. 78, 114, tL5, S13: 1.17, 118, 267,
268,269, 280, 2 1, 285, 286, 287, 291,
306. Como se regularáõ os dias de despa
cho. Ord. h J111bo 1836, S1. Da Parahyba
foi autorisada para pôr em observancia as
Inst. do Decr. 26 Julho 1802, e arbitrar gra
tificação ao porteiro e continuos ql1e compa
recessem de tarde. Porl. 7 .T ulho 1836. Snas
altrihuições relativas aos 2 % da chancellaria.
- Vid. Chancellaria. Decr. 31 Agosto 1836,
art. 5: 29 Novembro 1836, Ht. h. Procura
dor fiscal deve activar os encarre~ados da
cobrança e execuções da fazenda represen
tando aos presidentes sobre negligencia delles

Porto 1', 3&, 5 Setembro 1836. Não devem
cumprir as espera~ concedidas pelos presi
dentes da província 3 devl'dores. Porto 3&
dita. Approvou-se gratillcação a thesoureiro
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da do Rio Grande do Norte por incumbencia.
do cunho e inutilisação da moeda de cobre.
O fI. 10 Setembro 1836. Denegou-se na do
Maranhão restituição de no~os direitos pa
gos pelo lugar de thesoureiro provido antes
da reforma. Porl. 10 dito. A' do Rio Grande
do Norte mandou-se proceder contra deve
dores de fazenda que não tivessem recla
mado o beneficio da L. 13 NovemiJro 1827.
Porl. 10 dito. Pela thesouraria dos orde
nados se mandou fossem pagos os empre
gados de saude. Porl. 10 dito. Deltas ~xi

gio ·se tabellas dos direitos de importação
arrecadados desde 1832. Circo go Setembro
1836. E corno ser ião mencionados os im
postos nos orçamentos da receita geral, e
como classificadas as contas nos balanços
da despeza geral, e a remessa com os orça
mentos, das relações nominaes dos empre
gados de fazenda 2 Circo da mesma data. 
A' de Minas providencias sob L'e eseri ptura
ção das despezas pelo fiel do tbesoul'eiro.
devendo-se e corno attender nos balancetes
Ord.17 Outubro 1836. Nas Alagôas auto
ris ou-se servirem os promotores publicas de
fiscaes fóra da cidade dispensando-se soli
citadores. OIT. 26 Outubro 1836. Thesou
reiro não é suballerno do contador, su
bordinado ao inspector e corno nomeavel.
Porto 16 Novembro 1.836. Providencias para
simplificação de sua escripturação. Ord.
Circo 6 Dezembro 1836 decl. por Ord. 25
Setembro 1837. Seu inspector deverá ser
substituido pelo contador, e este pelo oflieial
maior ou immediato. Ord. 6 Fevereiro
1837. Recommendon-se como se entrega
rião semmas a pagadores e tbesoureiros
parciaes segundo o Alv. 28 Junho 1808,
tit. h, art. á,'Circ. 7 Março 1837. Nellas se
mandou e colmo averiguar divida activa de
impostos provinciaes desde o anno finan
ceiro 1833. - Vid~ Dividas. Reg. ft Abril
1837, art. 2, á, 5. A do Rio de Janeiro lem
brou-se que sua correspondencia com o the
souro devia ser por intermedio do presi
dente da provincia. Porto 22 Abril 1837.
A' de S. Paulo ordenou-se uso do papel 01'

dinario na correspondencia, e.que em cada
officio tratasse s6 de um objecto. Ord. 2 Maio
1837. Suas atlribuiçõe~ sobre arrecadação
do imposto de lojas. - Vid. Lojas. 11lstr. ó>
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Providenciou-se como serião feitas as pro
poslas para preenchimento das vagas dos
logareR deHas. Ord. 205, 29 Fevereiro
1840. Suas atlribuições quanto aos asylos
de invalidos do exercito. - Vid. Asylos.
Dec1'. /'3, 11 Março 1840, art. 3. Divisão
do credito por cllas.- Vid. Reg. 213, 15
Abril :1840, art. 3, § 5: 9: exame de sua
escriplul'ação, art. 3, § 9: seus balanços
annoaes e mensaes e orçamentos, art. lJ,
§ 2, 3: rpvisão de suas con tas e balanços,
art. 5, § 2: exame, processo e censura dos ba
lanços mensaes, art. cit., § 3. 6: 10. Suas
altribuições para concessão de meio soldo
á vi uva, filhas e mãis de officiaes mililares.
-Vid.lJ1leio soldo. Dec1'.49, 27 Junho 1840
art. 3 a 5. Determinou-se a forma porque se
cumpririão as precatorias a eBas dirigida
para levantamentos de dinbeiros provenien
tes de bens de defuntos e ausentes. Ord.
227, 30 Junho 1840. Derão-se instrucções
para escripturação do livro auxiliai' d~ ven
cimentos de lelras a receber. Ord. lnst.
229, 1 Julho 1840, art. 5. Declarou-se que
se nào levaria em conta despeza com subs
tituição de nolas, trabalho pertencente aos
seus empregados; e que as ditas notas fossem
recebidas etc. Ord. 241, .& Agosto 18áO.
As secretarias filiaes se concedeu a percep
ção elos emolumentos da L. lOS, de 1S/,0.
&rt. 25. L. 16ll, 26 Setembro 18áO, art. 22.
O excesso de ordenado que vencerem seus
empregados conforme a Ord. 28 Fevereiro
1837 não eslá comprehendido na Circo 30
Junho 1840. Circo 269, 12 Dezembro 18.&0.
Mandou-se-lhes fazer a despeza necessaria
com o pagamenlo de custas dos feitos da
fazenda. Circo 271, 12 Dezembro 1840. As
assembléas provinciaes s6 podem instituir
exames nos livros delles no que fôr relativo
a rendas e despezas provinciaes. Ord. 275,
18 Dezembro 18.&0. As decisões dos seus
inspectores são definitivas e logo exequiveis,
mas as parles podem recorrer sem suspen
são dos inspectores das alfandegas e admi
nistradores dos consulados para os inspec
lores das thesourarias e destes para o lhe
sourO. Ord. 277, 18 Dezembro 1840. Li
mite da autoridade dos seus inspectores e
procuradores fiscaes. - Vid. Proc!l1'ado7' dito.
Ord. 285,22 Janeiro 1841 etc. Collectorias
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são ramificações de thesourarias e por isso
como admittiráõ as thesourarias as suas
despezas. Orei. 289. 2 Março 1841. Corres
pondencia dos presiden tes com as estações
subalternas de fazenda sera por intermedio
das lhesourarias. r.irc. 298, 12 Maio 18á1.
A' do Maranhão 0rdenou-se que procedesse
e como á razoavellotação dos empregos de
collectores e escrivães. Orei. 299, 12 Maio
18á1. Addidos a ellas para fiscalisação das
despezas da ~uerra. - Vid. Sec7'etaTÍas de
Estado. Decr. Pl. 75, 26 Maio 1841., art. 11,
12. - Vid. Reg. 112, 22 Deumbro 18á1,
infra. Fieisdos Ihesooreiros são ohrigados ao
exercicio e frequencia assidua como qual
quer outro empregado. Ord. 306, 12 Junho
1841. Determinou-se como farião paga
mentos de soldos e gratificações a militares.
Decr. .~8. 26 Junho 18M. Como deverão
ser substituidos os seus emprei!;ados impe
didos.Ord. 5n, 1.6 Agosto 18lJ1. Declarou
se qUBes as ordens de que se devem levar
emolumentos nas suas secretarias. Ord. 7",
17 Agosto 18lJ1. QUClndo tem lugar a re
messa dos livros e papeis para os cartorios
do tbesouro e thesourarias. Ord. lJ", 15
Setembro 1841. Como se deveria fazer a
divisão dos emolumentos de suas secreta
rias. Orei. 7", 2á Se lembro 1841. Seu fiel e
empregados dellas não podem exercer jun
tamente empregos municipaes. Ord. 11
Novembro 18á1 (Jorn. 301). Como deve ser
supprida a falta dos porteiros e continuos.
Ord. Circo 335, 25 Novembro 18!J1. Man
dou-se-lhes recolher as sommas existentes
nos cofres dos orphãos. Circo 27 Novembro
18á1 (Jom. 312); declarada por Circo 25
Janeiro 18/'2, intra. Sobre pagamenlos de
juros de apolices nasdaBahia, Pernambuco
e Maranhão, e suas transferencias e passa·
gemo L. 241,29 Novemb1'o18ái, art.1. Decr.
Reg. 116, 15 Janeiro 18á2. art. 1 a 4; 5
§ 1: 6, 8. Foi o governo autorisado para mar·
cal' e como os emolmentos de suas secreta
rias. L. 243, 30 Novemb7'o 1841, art. 33.
Commissarios fiscaes addiel os a ellas para
exame das elespezas da guerra etc. Reg. 112,
22 Dezembro 18!J1, arl. 10. 11. Suas attri
buições sobre córte de páo-brasi!. - Vid.
Madeiras. Reg. 5°, H Janeiro 18lJ2, art. 1 a
6, 6, 8. E sobre 05 vencimentos dos em-
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pre~ados dos juizes dos feitos da fazenda.
Ord. 6", 12 Janeiro 1842, art, 8. Aos seus
porteiros não compete o expediente do li
vro du porta, mas aos empregados da secre
taria. Ord. 7a

, 12 Janeiro 18ú2. Providen
ciou-se a re,peito do ponto de seus emprega
dos. Circo 8', 15 Janeiro 18lt2. Contadores
quando darão conta ao inspector geral do
thesouro dos despachos dos inspectores.
2 Ord. 1.5 Janeiro 18á2 (Jom. 25). Sobre il
legalmente se recolherem á caixa provincial
rendas da p;eral e procedimento do conta
dor a respeito. Ord. 15 Janeiro 18k2 (Jom.
25), Recursos O:.lS decisões das alfandegas
em que prazo se remetteráõ ás thesoura
rias. D ecl'. 1.17, 18 Jancil'O 18ú2. Dispen
sou-se remessa de balanços semestraes.
Circo 22Janeiro 1.8/12 (Jorn. 32). Nos di
nheiros de orphãos mandados recolher não
se comprehende os emprestados com for
malidacles le~itimas. Circo 25 Janeiro 18ú2
(Jorn. 35).-Vid. Ol'Cl.25 Ab1'it18lt2 (Jorn.
122) (e Ord. 51, 12 Maio 18á2, infra). Ord.
9 Junho 18lt2 (Jom. 163). No art. 60 L. 4
Outubro não se comprebende a proposta e
nomeacão dos officiaes-maiores das conta
dori~s.·Circo 100., 3 Fevereiro 1.8lt2. Sobre
modo de preencher IUf?;ares vagos das the
sourarias. Ord. 13° 11 Fevereiro 18ú2.
Nomeacão de official-maior de contadoria
~omo poderá o thesouro fazer. Ord. 9
Março 18ú2 (Jorn. 83). Não é regular nem
conveniente que os papeis ou requeri
mentos que a ellas se submettão sejão pre
cedidos de parecer dos contadores. Ord. 30',
29 Março 1842. Onde não houvesse com
missarios fiscaes da guerra exercião os
inspectores das thesonrarias toda a fiscali
sação a respeito. Ord. 6 Abril 1842 (Jorn.
108), Suas attribuições para arrecadação
da laxa de escravos.-Vid. Escl"avos. Decr.
Reg. 151, ii Abril 1842, art. 30. Qual a
superioridade da jurisdicção dos inspectores
sobre os commissarios fiscaes da guerra.
Av. !l5, 21 Abril i8ú2. Sobre não paga
mento de direitos de'5 D/D pelos empregados
da do Espirita-Santo. Ord. 28 Abril 18h2
(Iorn. 12lJ). Como cumprirão as ordens
para despezas urgentes. Decr.158, 7 Maio
1842, art. 2, 3. - Vid. Ord. ii Novembro
1842 (/orn. 311). Circo 21 Dezembro 1842
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(Jorn. 6. 18!13). Ord. 23 dito (Jorn. 20,
1843). Suas attribuições a respeito dos
bens de defuntos e lIusentes, vagos e do
evento.-Vid. Bens ditos. Dec1'. Reg. 160,
9 Maio 1842, art. 5,10,18,19,20,21, 37,
39,ltO, 42, ltú. !l5, §2: 48, á9. Inspectores
dellas não devem apresentar ás commis
sões da assembléa provincial o balanço e
orçamento geral e os livros e documentos
relativos á receita e despeza geral. Ord. 9
Maio 18.&2 (Jol'n. 140). Resolverão-se du
vidas sobre a execução do art. 6 L. 231,
18ú1, sobre o recolhimento dos dinheiros
de orphãos aos cofres das thesourarias.
Ord.Iost. 51, 12 Maio 18ú2, arl. h a 6,
9~ 10. Regulou-se fl expedição de ordens
do lhesouro e o modo por que devão ser
suppl'idas algumas thesourarias. Decr. Reg.
178, 30 Maio 1.842, art. 2. 5. - Vid. Ord.
11 Novembro 18/â (Jm'n. 311). ,Ord. 23 De
zembro 18lt2 (Jo7'n. 20. 18lt3). Athesouraria
do Maranhão deu-se solucão sobre adianta
mento de trabalhos, pre~nchimeoto de va
gas, inlelligencia da Ol'd. 28 Junho 1834,
inconvenientes da existencia de borrador,
e revogação do Reg. 26 Abril 1832. Ord. 6
Junho 18á2 (Jom. 163). Passaftem de ren
das da caixa especial para a fteraI. Circo 6
Junho 18lt2 (Jorn. 163). Ord. 4 Julho 1842
(Jm'n. 202). A' das Alagôas para propostas
de empregados quaes e como. Ord. 9 Junho
18lt2 (JOl'n. 163). Remessa de dinheiro de
orphãos; titulos e actos; tratamento do ins
pector. Ord. 11 Junho 1862 (J01'n. 164).
Determinou-se o modo por que se devia
cumprir o disposto no art. 12 Decr. á1,
1.8úO. Ord. 70, 17 Junho 18!12; decl. por
Ord. 19 Dezembro 1842 (Jorn. 6, 1843).
Ord. 21 dito (Jom. 21, 18lt3). Com a crea
ção do solicitador no juizo dos feitos da fa
zenda cessou a necessidade do serviço dos
continuos das thesourariase sua gratificação.
Ord. da mesma data. Não são competentes
para conceder espera aos devedores admit
tindo pag'lmento por prestações. Ord. da
mesma data. Na secretaria havendo só o
official-maior e porteiro como se dividiráõ
os emolumentos. Ord.12 Julho 18lt2 (Jorn.
208). Derão-se modelos para classificação e

l escripturação de contas tIa repartição da
guerra nas thesourarias. Av. 79. Circo 80,
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Agosto e 21 Dezembro 18h2, Ord. 21 Feve
reiro 18h3 (Jom. 83). Para saques sobre a
intendencia da marinha pelos comman
danles dI' n~vios de guerra estacionados
nas provincias, atlenla a insufliciencia do Reg
28 ovembro 1840, Circo 9 Março 1843
(Jorn. 75). Declarou-se que us empregos
della erão de accesso, e que concurso
só linha lupr nas inferiores. Av. 9',1!J Março
18h3.-Vid. Ord. 22 Abril 18h3, (Jom. 12).
1h Outubro 18á3 (JOTl!. 297). A' das Ala
góas declarou-se que não tinha lugar paga
mento de seilo das nonleações pl'ovisorias
de empregados. Ord. da meSlDa data (Jorn.
85). A' do Rio de Jan>'iro para cumprimento
da Ord. 17 Junho 1842 sobre remessa de re
lação de serviços de exercicios findos não
pa!!os. Ord. 23 Março 1843 (iorno Suppl. 91).
A' do Para como poderia fazer-se inscripção
de divida no livro auxiliar do grande-livro e
com que documentos, Ord. 29 Março 1843
(Jom. 1Oh). O Decr. 142 sobre feriados
é-lhes applicavel. Ord. 5 Abril 1843 (J01·n.
ciL). A' do Rio de Janeiro que o amanuense
da ecretaria addido á contadurid geral de
revisflO tem emolumentos conforme a Circo
4 Setembro 18h1. Ord. 12 Abril 18lt3 (Jom.
116). A' da Bahia sobre autoridade compe
lenle para os atteslados da L. ú de Outubro
art. 103. Ord.15 Abril 1843 (Jom. cit.). A'
de S. Paulo sobre proposla para vagas e in
formaçües a re peito. Ord. 22 Abril 1843
(Jo1·n. 121). A' do Rio Grande do Norle para
indemnisação pelo presidenle da provincia
de despezas e quaes pela guerra que indebi
lamente ordenára. Ord. 26 Abril 1843
Jom. 121). Determinou-se a fÓI'ma do con
curso segundo o art. 96 da L. 4 Outubro
1831. Circo 2211., 27 Abril 1843, Sobre a exe
cução do art. l! do Decr. 178 de 1842. Circo
27 Abril 18h3 (Jom. 121). A' das Alagôas
como devia proceder para pruvimento de
voga.Ord. 6 Maio 1843 (Jorn. 1lt2). Dis
pt"nsarão-se as participações mensaes das
passagens da caixa de rendas com applicação
especial para a geral, derogada a respeito a
Circo 6 Junho 1842. Circ.16 Maio 18lt3 (Jorn.
lU). A' do Pará como deveria proceder para
adjudicação á fazenda n:lcional de alfaias do
cu1Lo divino.Ord. da Olesm3 data (Jom. cit.).
A' mesma approvando dtlcisão sobre direitas
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a que são subjeitas as precatorias para ~xe

cução de devedores da fazenda. Ord. da mes
ma data (Jom. cit.). A' da Bahia quando
deverião ser emprestados ao Estado os di
nheiros dos orphãos conforme as Insls. 12
Maio 1842, Ord. 17 Maio 18lt3 (Jorn.14á).
A' de Minas como deveria ser escripturada
tal receita, Ord. 22 Maio 1843 (Jorn. 155).
A diversas derão-se modelos para contas das
despezas da guerra. Circo 6 Junho 1813
(Jom. 166). Inclemnisaçãu ordenou-se a co
fres provinciaes de S. Paulo. - Vid. Rebel
Lião. Res. 283, 7 Junho 1843, art, 7. Man
dou-se continuar em vigor a Circo 6 Junho
18.4.2, para passagens da renda com appli
cação especial para a geral. Circo 8 Junho
1843 (Jom. 166). A' do Espirito Santo sobre
arrematação de moeda de prata de orphãos
~ sua remessa para a côrte. Ord. 21 Junho
18á3 (J01·n. Suppl. 1.76). Como neIlas se
deveráõ contar os vencimentos dos militares
qrie enll'arern em serviço de pois de co me
çado o mez. Av. liO, 14 Julho 18lt3. Não em
pregarão em despezas de exercicios findos
as rendas do corrente, e quando nas despe.
zas do correnle se empregue parte dos saldos
findos como se indemnisa rá. Circo 42, 17
Julho 1843. - Vid. Ord. 17 Novembro 1845
(Jorn.332). Declarou-se quem deve officiar
nos processos sobre bens de ausentes e ou
tros analogos etc. Circo á3 da lOesma dala.
Para adiantámento rias despezas que pelo
juizo dos feitos se houvessem de fazer, fóra
de capitaes, e bem assim as das avaliações de
bens penhorados etc. Circo 44 da mesma
data. Não applicaráó o eXCesso de creditode
seus artigos de despeza á insufficiencia deou·
tros. Ol'd. 29 Julho 18lt3 (Jom. 220). A' de
Piauhy sobre nomeação de administradores
de fazendas de gado. Ord. 3 Agosto 1843
(J orno 237). A' de Pernambuco para provi
mento e como de vagas. Ord. 5 Agosto 1843
(Jom. ciL). A diversas ordenou·se como efIec·
tuarião saques mensaes sobre a intendencia
de marinha para despezas da armadá. Circo
5 Agosto 1843 (J01·n. cit.). A' do Rio de Ja·
neiro que competia-lhe o julgamento das
lotações dos empregos geraes:ou provinciaes.
Ord. 14 Agosto 1843 (Jorn. 2.4.0). Como oe
correrão ás despezas com preparos de causas
em que a fazenda pllblica fór interessada,
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19 Julho 18lJ2. Não é da competencia do
conlador dar ordens ~ instrucções sobre
faltas e ponto de seos empregados. Ord. 26
Julho 1842 (Jorn. 208). O art. 5, S 6 L.
38, 1834 é inapplicavel aos empregos da
natureza dos de lbesourarias. Ord. 4Agosto
18.42 (Jorn. 221). Thesourarias não devem
sacar ou aceitar saques de outras sem prévia
autorisação do thesouro; as ordens para
supprimcntos, gratificações e outras des
pezas não fund3das em lei terminão com o
exercício. Ord. Circo e7, 12 Alíosto 18lt2.
Ao inspector da da Babia mandou-se re
prehender contador, e que no Caso de não
conler-se seria demittido. Ord. 30 Agosto
18.42 (Jom. 247). Empregados de thesou
raria nomeados inspectores de quarteirão
(,u similhantes devem escusar-se dos ditos
cargos. Ord.1 07, 9 Setembro 1842. Vista a
Ord. 299 1841 os officiaes de secretaria tem
direito aos emolumentos dos litulos dos col
Jectores ; e que os papeis etc. a e1les subjei
tos não serão entregues ás partes que os
não pagarem salvo consentindo os interes
sados. Ord. 20 Setembro 18lt2 (Jorn.261).
Officiaes-maioras das secretarias ou outros
JUllis idooeos quando serviraõ de procu
radores fiscaes. - Vid. ProwradOl' dito.
Ord. 11.3. 18.42. A' do Rio de Janeiro orde
nãrão-se e como propostas para terceiros
escripturarios ou amanuenses. Ord. 23 Se
tembro 1842 (Jorno 2(1). A seus inspec
tores compete conceder demissão aos fhás
dos lbesoureiros e porque. Ord. 114, 29
Setembro 18lJ2. Indemnisação de nota falsa
eslá a cargo do tbesoureiro que depois a
haverá do apresentante. Ord. 6 Outubro
1842 (Jorn. 276). A da Bahia declarou-se
como requisitaria das au toridades de qual
quer ordem coadjuvação e providencias, e
como se arrecadarião os direitos do ouro.
Ord. 28 Outubro 1842 (Jorn. 304). Ordens
exequiveis pelas reparlições subordinadas ao
ministerio da fazenda pelo ministro da guerra
serão encaminbadas pelo tbesouro. Av. 1.4
Novembro 18h2 (Jorn.329). Circo 21. De
zembro de 18h2 (Jorn. 21 de 1Rlt3). Sobre
suspensão de officiaI-maior e procurador
fiscal pelo presidente da provincia em con
sequencia de procedimento irregular. Ord.
19 Dezembro 1842 (Jorn. 6 de 1843). Adian·
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tamento para despezas com expediente de
processos de fazenda cessou com o juiz dos
feitos; as certidões das repartições publicas
devem ser gratuitas. Ord. Cit·c. 132, 21 De
zembro 1842. Nos saque~ que fizerem de
verão declarar pur conta de que exercicio.
Circo 21 Dezembro 18h2 (J01·n. 21 de 18lt3).
Como organisaráõ balanços men ·aes con
forme a Ord. 16Julho 1840,Cil'c. 21 De
zembro 1842 (Jom. 21 de 18'&3). A ellas se
comml1nicaráõ as aUlorisações do ministro
da guerra para abono de soldos e vencimen
tos :l alferes de commissão. Decr. Inst. 263.
10Janeiro 18.43, art. h: e como as para abo
nação·de soldo a ufficiaes do exercito refor
mados empregados. art. 5; e meios soldos
relidos aos officiaes presos para responde
rem a conselho de guerra, art, 9; e venci
men los das praças de pret reformadas.
art. 16; organisação das tabellas semestraes
de etapes, art. !JlJ; e ás praças COm baixa ou
passagem e declaração de dívida, art. 66, A'
do Rio Grande do Sul declarou-se como pro
cederia para effectuar sa ques sobre o lhe
souro. Ord.17 Janeiro 18.&3 (Jom. 3á). A de
Malta-Grosso sobre concertos na sua casa. e
escravos sequestrados por alcance ele almo
xarife como deveria proceder. Ord. da
mesma data (Jo1·n. ciL). Em que casos os
inspectores de thesouraria,; podião despa
char em casa; e como cobrllrião 5 010 dos
vencimentos dos officiaes militares; como se
entenderia a palavra o1'denado na Ord. 12 De
zembro 18hO, Ord. 511., 19 Janeiro 1.8h3,
Ord. 16 Maio 18.43 (Jorn. 1U). Entendeu-se
a Ord. 4 Setembro 18lJ2, art. 3 e 4, sobre
applicação de rubrica de despezas. Ord. 28
Janeiro 18h3 (Jorn. 51). A' do Maranhão
sobre indebito pagamento de. exercicios fin
dos não autorisado. Ord. 20 Fevereiro 1843
(Jom. 83). Mandou-se suspender e como
taes pagamentos até certas diligencias se ~a

tisfazerem. Circo da mesma data (Jorn. cit.).
A' do Rio Grande do Sul sobre augmento de
consignação para despezas do ministerio da
guerra e sua demonstração; saques mensaes
conlra o thesouro, exaOOf\ de despezas pelo
arsenal, restituição de soldos e vantélgens de
campanha indebitamente percebidas; 65
calisação de despezas; remessa de c1assi6
cação de despezas conforme as circulares 10
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nas relações e supremo tribunal. 2 Circo 22
Agosto 18li3 (Jorn. 2á1). Relação trimestra
das ordens recebidas do thesollro e seu cum·
primento como or~anisadas ordenarão-se,
Circo 1á Setembro 1843: (Jon/,. 261). A' de
S. Paulo declaração sobre competencia dos
inspectores. contadores e officiaes maiores
das secrelarias oos concursos. Ord. 72, 9
Outubro 18á3: 8018 Outubro 18á3. Appro
vou-se nomeação de empregados de lhesou
rarias da fazenda ~eral para empre~os pro
vinciaes cessando os ordenados geraes. Ord.
9 Outubro 18lt.;~ (Jom. 282). A' de S. Paulo
que deve a seu cofre ser recolhidd como renda
extraortlinaria a multa contra os que occul
tarem recrutando. prole~erem sua fuga, ou
impedirem recrutamento. Ord. 9 Oulubro
18lJ.3 (10m; 315). Seus inspeclores devem
diri~ir-se aos procuradores fiscaes por por
taria. e csle vice-versa por officio. Av. 7ú, 11
Outubro 18á3. Compelindo aos seus inspec
tores a nomeacão dos collectores e demissão,
por seu in ter~edio deverão os presidentes
ordenar a demissão quando oecessaria. Av.
75, U Oulubro 18á3. A de Minas como se
mandou proceder a respeito do producto dos
bens de vinculo do Jal!;llára, Res. 306, U
Oulubro 18ú3. art. 2, § 3,5. Decr. Reg. 528,
22 Agosto 18á7, art. 10. Certidõe; de vida
quaes unicamenle se mandou á de S. Paulo
admittisse. Ord. 21 Outubro 18á3 (Jol'n.
300). A' mesma para não inventariar por
col1ecloria bens de fallecido com testamen
teiro que aceitára. Ord. 28 Oulubro 18h3
(Jom. 30á), A' do Rio Grande do Norte
oomo escripturaria despeza com vencimentos
a offieial reformado. Ord. 31 Outubro 18á3
(Jom, 306). A' da Bahia mandou-se pagar a
empre~ado de reparlição extincta gratifica
ção por servil' em medição de marinhas,
ficando addido á thesouraria para' coadjuvar
serviços. Ord. á Novembro 18lt.3 (Jol'1/'.307).
Derã -se inslrucçõe para execução do Decr.
á118liO. Insts. em Ord. 92 13 Novembro
18á3. A' da Bahia declarou-se irreaular inti·
mar-so ás parle as decisões em recursos dos
insp clores da alfandega bastando lançar·se
no livro da porla. Ord. 22 Novembro 18.&.3
(Jorn. 322). A' de Sergipe ordenou-se sus
I en ão de gratificações a empregados em
lomBda de conlas de alCandeaa e por que;
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e sohre vagas e serviços da thesouraria. Ord.
2i Novembro 18li3 (Jorn. 325). Como se
faria a escripturação das rendas applicadas
à amortisação do papel e caução de um se·
mestre de juros e amortisação em Londres.
Reg. em Ord. 97. 30 Novemb,'o 184.3. Os ge.
neros remeltidos por conta do Estaçio são
isentos de direitos de exportação, quer sejão
enviadas por ordem da thesouraria da pro
pria província. quer compl'ados e remetlidos
por ordem da de uutra. Ord. 99, 6 Dezem
bro 18á3. Como procederia a do Rio de
Janeiro para cobrança dos impustos de bens
de raiz e escravos pertencenles a individuos
que vierão fallecer na côrte. Ord, 15 De
zembro 184.3 (Jorn. 337). A diversas orde
nou-se accusassem 'eLD um s6 officio a recep
ção de diversa até sua data. Ord. 19 Dezem·
bro 18113 (Jorn. 3ú3). Os officiaes maiores
das contadorias e secretarias, e os primeiros
eseriplurarios quando poderão servir de pro
curadores flscaes. Ord. 103, 21 Dezembro
18á3. Nomeou-se commlssào para inspec
cionar e fiscalisar a do Rio Grande do Sul.
Decr. 333, :22 Dezembro 1Sá3. A' de Minas
sobre indemnisação de sommas entregues
indevidamente por thesoureiro de recebe
doria. e accão contra elle e seus fiadores do
que fosse p~lo procurador fiscal illegalmente
dispensado medianle justificação produzida.
- Vid. Ord. 30 Dezembl'O 1.8.&.3 (Jom; 8de
i8M). A' do Pará approvou-se nomeação de
escripturario da contadoria para official
maior e declararou-se inadmissível con
curso para provimento daquelle. Ord. 5 Ja
neiro 184[1- (Jm'n. 8). A' do EspÍL'ito Santo
que a renda de arrendamento de terrenos é
geral; e mandou-se descontar o debito nos
supprimentos á provincia. Ord. 12 Janeiro
18áá (Jorn. 19). A' de Pernambuco quaes os
empregados de repartições extinctas que
devem ser preferidos nas vagas della. Ord.
1.7 Janeiro IBM (Jorn. 37). Mandou-se fixar
prazo para findar troco de notas e quaes,
Circo 19Janeiro 18.&..&. (JOnt. llO). Deriío-se
modelos para organisação dos balanços.
Cire.19 Janeiro 18/aú (Jom. llO). Circo 29dito
(!om, ll8). Em nenhum caso devem os ins
pectores deixar de cumprir as ordens do pre
siden te, embora expedidas por portarias e
Dão por offieio e com tratamento devido.
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Circo 21 Fevereiro 18ltlt (Jom. 57). A' do
Ceará, como se deva proceder com os devedo
res e fiadores que se concedeu pagar divida
por prestações. Ord.16", 22 Fevereiro 18!c4.
Providenci:ls contra fraude de embarcacões
n'lcionaes vindas do estraQgeiro com ~ar
I'pgamento maior que o decl~rado no mani
festo, etc, etc. Ord. 22Fevereiro 18lt4 (Jom.
58). Na do Espirito Santo como se mandou
prover va~as admitlido concurso s6 nos in
feriores.Ord. 27 Fevereiro 1843 (J01'lL 6lt)
Ordens do tuesouro por intermedio dos pre
sidentes deixaráõ de ser flcom'panhadas de
aviso. Circo 28 Fel'ereil'o 18!J.& (Jom. 64).
Não podem tomar conbecimento do julga
do pelos inspectores das alfandegas nas ap
prehenções de ~alor menor de 100$. Ord.
20·, 29 Fevereiro 18,4!J. Delerminou-se o
modo de fazer descontos defallas de empre·
gados de fazeuda. Ord. 2l", ~ Março 1844.
A' de Minas, como dever-se-hia proceder
com os portadores de notas falsas ou falsi
ficadas etc. Ord. 3 Abril 184lt. (Jo1'n. t02).
Suas relações com as pagadorias militares.
- Vid. PagadO/·ias. Decr. PI. 352, 20 Abril
184lt. art. 4, 5, Decr. Insls. 378, 14 Agosto
1844, art. 2, § 7; 13,37,39. E com a ex
traccão de loterias na cÔrte. - Vid. LoteI-ias.
Decr:. 357,27 Abril 18.&lJ. art. 7,8, M. In
formão sobre pretenção de graças por in
termedio dos presidentes. Ord. 11 Maio
184,4 (Jorn. 142). Que emolumentos cobra
rião suas secretarias pelas licenças. Av. 10
Junho 18.&á (Jom. 170). A' de Malto Grosso,
para tomada de contas do ex almoxarife e in
corporaçà<'l de escravos a elles sequestrados
e illde\ idamente arrematados. Ord. 15 J u
nhu 18lt4 (Jom. 171). Altribuições sobre
arrecadaçã n das palentes dos despachantes
das alf<lndegas. - Vid. Decl·. Reg. 362, 16
Junho 18M, ado 5, 8,9. Por seu inspector
com approvação dos presidentes devem ser
feitas as nomeações e demissões dos admi
nistradores de fazendas nacionaes. Av, 39,
28 Junho 18lJlt. Para sacarem mensalmente
sobre o thesuuro a favo I' da pagadorin das
tropas pelas importAncias recolbidas da
venda de pnlvora. Ord. 3 Julho 18.&..&. (la·m.
186); Ord. 18 dit3 (J01'l1. 205); Ord. 5 Ou
tubro 18lJ4 (Jorn. 277). Thesoureiro e
seu fiel indevidamente suspeos de quem

IV
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deverá haver o vencimentos que deixou de
perceber. Ord. da mesma data (JoI·n. cit.).
Sob sua inspecção não se faz a arrematação
de moedas e preciosidades dos orphãos. re
cebendo unicamente a. quantias liquidas.
Av. lt5, 12 Julho 1SH. Suas attribuições
\'elativamente á venda da polvora nacional.
Decr. Insts. 375, 3 A~oslo 18,44, art.11, 1 •
Os empregados das thesourarias, alfandegas
e mais repartições fiscaes ~ubordioadas ao
ministerio da fazenda devem considerar- e
da mesma classe para pagarem direitos da
maioria e como. Ord. 67, 16 Agoslo 18MI.
Podem receber dos devedores executados
as quantias a que estiverem obri{1;ados. Av.
71, 26 Agosto 18.1\&. A' da Bahia para não
despender em urnas rubricas as sommas de
outras, e antes representar sobre a i.nsuffi
ciencia. Av. 17 Setembro 184lt (Jom.257).
A' da Parahyba, que lhe competia a remessa
dos balancetes mcnsaes da de5fleza militar.
Ord. 21 Setembro 18lt4 (Jo?'n 268). Circo
27 Setembro 18lJ4 (Jom. 168). A' do Pará,
sobre pagamento de quantias dependentes ou
não de novo credilo pelo ministerio da guer
ra; abonação dadas pelos co\leetores; obriga
ção destes recolherem as coo las e saldos do
exercicio findo. Ord. 25 Setembro 18últ (Ionl.
267); Ord. 24 Outubro 18,4lJ (10m. 296).
Saus inspectores não devem conceder licença
aos collectores, nem os presidentes sem
ouvir aquelles. Ord. 88, 1 Outubro 1844.
Derão-se providencias para maior activi
dade na cobrança da divida activa. Av. 90,
5 Outubro 18'.14. Aos juizes dos feito' da
fazenda compete proceder ás lotaçõe.s dos
oflicios. Ord. 92. 14 Outubro 'l8!t.&. Na do
Ceará mandou-se ficar servindo, como ad
dido, ajudante de cummissario fiscal da
~uerra extinctr). Av. 140utubro 18lJ4 (.forn.
295). A' do Maranhão informações para des
tino a bens da capella de Nossa Senhora do
Desterro deAlcantara. Ol'd. 2ú. Outubro 18lJú
(J01'1I 296). Demonstração das rendas aneca
dadas e como oq~anisada p.xi~o· se. Circo 24
Outubro 18l!4 (Jorn. 296). Na de S. Paulo
ad millio·se a servico um cidadão corno col
laborador della nã'o como e-pecial encarre
gado da escripturação das notas e por que.
Ord. lJ Novembro 184.& (101'11. 311). Va
lores. em onro e prclta exislentes em seus

1.05
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cofre se mandou arrematar em hasta e como
e como re.tiLuir os depositas de ausentes ou
outros. Circo 7 I ovembro 18.&ú (Jom. 311).
Como ~e mandou proceder a respeito de
qnanlias de rendas publicas existentes em
depo ito por não serem acompanhadas de
guia com as devida declarações. Circo da
me ma data (.fom. cit.). A de Sergipe, como
deveria proceder o procurador fiscal quando
o retardamento das causas da fazenrIa pro
viesse dos juizes e empre~!Idos. Ord. H
Novembro 181lú (JO'!'Yl. 318). A' da Bahia
que o emprego de cartorilrio depende de con
curso. Ord. da mesma data (J01·n. cit.).
Ol'd. 17 Janeiro 'i8!Jf> (Jom. Sappl. 51). Seus
lhe ooreiros quando eleitos vereadores,
não devem ser substituidos pelos fieis e por
que. Ord. 116. 23 Novembro 184ú. A' do
Ceará como procederia com ex-almoxarife
pedindo pagamento de generos que lhe não
havião sido lancados em receita. Ord. 23
Novembro 184.& ·(Jom. 323). Determinou-se
como deva entrar neHas e sahir o dinheiro
dos orphãos tomado por empreslimo. Ord.
120, 5 Dezembro 18ÚÚ. A' de Santa Catha
rina, para ali via r-se o terreno nacional con·
tiguo ao seu edificio, de servidão de aguas.
Ord. da mesma data (Jorn. 331). O Decr~

348 não é extensivo ás suas secretarias;
como se deva proceder na percepção de
emolllmentos de ordens a favor de partes, e
nomeações feitas pelos presidentes. Ord.
122,17 Dezembro 18ÚÚ. Suas atlribuicões
relativamenle ao correio geral. - Vid. C01'
,·eio. Decr. Reg. 399, 21 i)ezembro 18úú,
arts. 235, 2ltO, 2112, 243,251,256,257,272.
Quando fizerem remessas do governo para
Londres remellel'áõ ao thesouro via dos co
nh cimentos e cópias de facturas. Ord. 1°,3
Janeiro 18M. AlJonaráõ aos porteiros dos
auditorios quando ervirem nas arrema
taçôe da fazenda os emolumentos do regi
mento.Ord. 2",7 Janeiro 18á5. A' do Ma
ranhão approvou-se deliberação ele con tinuar
por ella O pagamento de despezas da guerra
até juramentar- e pagador militar. Av. 11
Janeiro 18á5 (Jom. Stlppl. 30). A' de
S. Paulo, declarou-se que ao seus oflicios
nada .e devia pelo serviço que prestassem
aI m da hora marcada para o expediente.
Orel. da me ma data (Jom. cit.). ada devem
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pagar de porcentagem ou commissão aos
collectores ou exaetores demiltidos, antes
da preslação de contas e emquantl) se não
mo trarem quites. Ord. 6", 22.Taneiro18.&õ.
A' do Espirito Santo, que o trabalho de es
cripturação de despezas militnres se podia
dividir por dous empregados, dividida tam
bem a gratilicação. Av. 22 Janeiro 1845
(Jol'n.Sllppl.51).Av. 29dito (Jorn.cit.). A' do
Pará que não devia dar livro para a secretaria
do commandante de armas. Av. d&. mesma
data (J01"11. cit.). A elIas se mandou nas pro
vincias c para que fim recolher as quantias
provenien tes da venda da polvora. Circo 28Fe
vereiro 18.&5 (Jorn. Stlppl. 8á). A' de Ser
gipe que seu empregado para por molestia
não ir á repartição sem sahir da. residen
cia não necessita 'licenca. Ord. lt Marco
18á5 (Jorn. Sappl. 97)" A diversas pa~a
sacarem e como pelo producto recebido da
venda de polvora. Ord. da mesma data (JOr1t.

cit.). Distribuidores não tem direito a paga
meuto de certidões que fornecerem ás lhe
sourarias. Ord.29", 8 Março 18.&5. Empre
gado de ttesouraria ou outro demittido
sendo novamente nomeado paga 5 %, Ord.
33, 12 Março 1845. Creditos dados em leis
de orçamento para restituição, depositas,
emprestimos de orphãos etc. são destinados
a lodos e quaesquer pagamentos requeridos
denlt'o do exercicios, quer as quantias tenh,lio
entrado nelle que nos anteriores. Ord. 35,
12 Março 18.&5. Alterou-se o Reg. 11' Ja
neiro 18ú2, sobre exames do páo brasil. 
- Vid. Ord. 36.15 Março 1845, art. 1. A'
de Piauby, sobre modo de fazer-se~lhe sup
primento pela do Maranhão. Ord. 17 Março
18á5 (Jom. Stlppl. 109). A' do Maranhão
quando poderia ter lugar a desoneração dos
fiadores do thesoureiro e como. Ord. da
mesma data (Jorl!. cit.). Nas suas secretarias
só devem ser passados os titulas de empre
gados cuja nomeação pertença aos inspec
tores; os pelos presidenles n' ellas que emo
lumentos pagaráõ. Ord. 38, 17 Março 1845.
Contra ~hesoureiros se mandou no Mara
nhão proceder para indemnisar em nolas fal
sas encontradas nos cofres. Ord. 19 Abril
18.&5 (.f07'l1. 121).-Vid. Ord. 23 Maio 18lt5
infra. Ordenou-se-Ihes fixar prazo para sub
stituição de nolas. Circo 26 Abril 18á5
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(Jom. 121). Comminou-se demissão aos
inspectores e coptadores que deixassClm de
remelter ao thesouro balanços e orçamentos
annuaes. Circo 5 Maio 18!l5 (Jorn. Suppl.
1á8). A' de Sergipe, que os inspectores d'al
fandegas devem dirigir suas requisições e
representações ás lhesourarias. Ord. 23 Maio
18á5 (Jom. 161). Ord. 58, 5 Junho 1845;
29 Agosto1845 (J01·n.2á9). A' do Maranhão,
sobre prctenção do thesoureiro dos orde
nados de não ser obriga,do a indemnisar os
cofres pelas notas falsas encontradas. 2 Ord.
da mesma dala (Jom. cit.). Providencias so
bre as obri~ações das tbesourarias depois de
instauradas aspa~adoriasmilitares. Ord. 51,
26 Maio 1Sá5. A' da Bahia, como deveria
proceder a respeito de precatorio falso neHa
apresentado. Ord. 5 Junho 18á5 (J01'l1.
Suppl. 176). Em casos extraordinario' não
se desvião de lei os presidentes que orde
narem aos inspectores dellas ir exercer pes
soalmente sua inspecção a qualquer ponto
da provincia; e nesse caso os contadores os
devem substituir no Expediente ordinario.
Ord. 57, 5 Junho 18á5. Os depositos,sl'gundo
o Reg. 30 Maio 1836, devem enlrar para as
thesourarias com os rendimentos nos prazos
eslabelecidos para a entrada destes. Ord. 59,
da mesma data. Autorisou-se arrematação
de alguns raIDOs da renda pubÍicll e como
Das provincias. Decr. &16, 13 Junho 18&5.
AtLribuições sobre corretores. - Vi':!. C01'

TetoT. Decr. 417, 14 Jnnho 1845, art. 2.
A' da Parahyha, sobre restituição de legitima
de orphão pedida pelo testamen leit'o e oulros
herdeiros do fallecido. Ord. 20 Junho 18á5
(Jon1. Sllppl.186). Approvou-se á de S,Paulo
suspensão de lbesoureiro de alfandega e
mandou-se opportunamente estranhar pela
desobediencia ao inspector da tbesouraria
a quem era subordinado. Ord. 27 Junho
18á5 (Jom. Suppl. 186). Suas attribuições
a respeito da art'ecadação dos bens de defun
tos e ausentes. - Vid. Decl'. Reg. 422, 27
Junho 1845, art. 1, § 2: 9; Decr. 561,
18 Novembro 18lt8, art. i. A' do Mara
nhão como se mandou arrecadar convento
de franciscanos e terrenos abandonados.
Ord. 30 Junh018á5 (.Jorn.Suppl. 186). Tbe
saurarias de caixas provinciaes não devem
cobrar dizima pela exportação do páo-brasil.
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Ord. 70,1 Julho 18~5. A' do Pará, ordenou
se recuperação e indemnisação e como de
fazendas da extincta companhia de Je-us.
Drd. 3 Julho 1845 (JOl'l~. 195). Procuradores
fiscaes'interinos quando impedidos não tem
direito ao ordenado. que deve seI' abonado a
quem servir. Av. 73, 8 Julho 18h5. Os ad
ministradores dos correios são as pessoa
legitimas para receberem das thesourarias
os sellos. Ot,d. 80, 15 Julbo 1845. A' do
Ceará, que era e como campa tivel o exer
cicio de inspector della e professor de Lycêo.
Av. 28 Julho 18&5 (Jom. Suppl. 210). Os
prazos marcados para os tbesoureiros en
traI'em com a renda nos cofres deHas não
podem ser excedidos sim encurtado. Ord.
85 , 6 Agosto 1845. Inscripção sem assi~

natura do contador como se ratificará. Ord.
8 Agosto 1845 (Jol'n. Suppl. 225). Nas mãos
do inspector deHa deve o inspector de al
fandega pre-tat' juramento. Ord. 87, 9
Agosto 18&5. Formularia de sua correspon
dencia com os presidentes. Av, 9ô, 26 Agosto
1845. Exigirão-se relações dos proprios
nacionaes e como or;!;anisadas. Circo 2 Se
tembro 18!t5 (Jom. 2'54). Declarou-se como
se devia pl'OCedeI' aos inventarias dos bens
dos defuntos e ausentes, quaes os cofres do
art. 29 Reg:. e porcentagem.Ord. 98, 12 Se
tembt'O 1845. Sobre conflicto entre inspec
tor da alfandega e da thesouraria provincial
de Alagôas em recurso de apprehens50 de
canoa, com mercadorias etc.- Vid. Ord. 15
Setemb1'o 1845 (.Jom. 265). Solveo-se duvida
a respeito do Reg. !ti3, e do privilegio das
causas de que trata o art. 9 Re". 9 Ahril
18&2 e das pessoas de que falia ~ art. 10.
Ord. 102.17 Setembro 1845. Nellas foi o
governo autorisado para estabelecer caixas
de deposito publico e an'ecadar premio e
qual. L. 369, 18 Setemb1'o 18á5, art. 33.
Mandou-se chamassem a serviço os empre
gados licenciados que não consta se es
tarem doentes. Circo 2& Setembro 1845 (Jorn.
282) ..As estações fiscaes das thesoUl'arias po
dem Impor multas a quaesquer juizes por
inobservancia do Re~. do ello. Ord. 107,
30 Setembro 1845. Suas relacões com as con
tadorias de marinha. - Vid."Decl'. Reg. [136,
20utub1'O 18!t5, art. 7, §9: 1!t, §4: Decla
rou-se como se deveria proceder na arre-

! 05'"
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cadação dos dinl1eirns de orpbãos caso se
exLin"llão as colleclorias em consequencia de
arrelllulação de rendas elc. Ord. 113, '11
Outubro 18lc5. (Ord. 31 Outubro 18á5
(Jom. 320). D~c1arárão-se as obrigações de

. eu:; iospectore na salisfação da requisições
do. procuradores fiscaes. e o modo de Slla
corr spondeoc.ia. 01'0. Há dilo. Alé onde
póde chp.~ar a inspecção neHas exercida pe
los presid ates de província. Ord. 117, 21
Outubro 18lc5. Ao inspeclor da do Maranhão
nef!;ou~se ordenado, concedendo-se unica
mente ajuda de custo para despezas de via
g m a que fóra ohrigado pelo,; despachos
que livera. Ord. 25 Outubro 1.8"5 (Jom.
309). Relalorio de seu e lado e como or~a

nisado exigio-se. Clrc. 27 Outubro 1.845
(Jom. 309). Em Minas con iderou-se com
pati el a accutnulação dos cargos de car
tor~rioda thesouraria e mesas de rendas. Ord.
30 Outub.'o 1.8á5 (.10m. 320). Seus lugares
dependentes de concursos não serão defini
tivamente approvados se não depois de seis
mezes de exercicio.Ord. 123, 6 Novembro
18.45. Re~ulou- se o modo de proceder na
cobrança das letras sacadas a favor da fa
zenda nacional e juros. Ord. 120, 20 No
vembro 1845. Empregados do ministerio do
imperio para serem metlidos em folha e te
rem assento é necessario ordem do lhe-

ouro ás thesoUl'arias. Ord. 24 Novembro
1845 (Jom, 337). Mandou-se neHas cessar
juro maiol' de ti "f, no,; empre~timos dos co
fres dos orphãos. Ord. 29 Novemhro 18.45
(J01'l1. cil.). Deu-se regulamenlo ás caixas de
depositus publicos nas thewurarias. Ord.
131, 1 Dezell1bro 1845. - Vid. Decr. /'98,
22 Janei,.o JSá? infra. A de S. Pedro que
allribuições recebeu pela extiocção da admi
ni tração creada uos arsenaes de marin ha de
S. Pedro do Sul. Av,133. 10 Dezembro 18/'5,
3°, !ao 5°,6°; Ord.18 Dezembro 1845 (Jom.

de 1 &6). Corno redigiraõ os sobl'escriptos
do omcios remeltido pelos correios. Circo
17 Dezembro 1.845 (Jom. 8 de 1840). A' do
RIO Grande cio orle determinou-se pl'oce
dimento a respeito do córte de pão-brasil.
Ord. 140, 22 Dezembro 1.8.45. Como se
deva proceder a re peito da commissão re
cebida das th 'soul'arias pelos empregados
do juizo dos feitos, quando as pa rles sejão
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vencedoras, e tenha-se de restituir a quantia
enll'ada para o cofre el.c. Oro. 1/,4,.29 De
zembro 1845,A' da Babia, que não lhe com
petia e só ao lbesouro conceder aos deve
dores e,;peras nos pa~ameotos. Ord. 31 De
zembro 1845 (Jol'n. 16 de 18á6). E' regular
que os presidenles de relações commuui
quem-lhes as licenças que concedert:'m a des
embargadores. Ord. 2°, 5 J aueiro 1846. Cer
tidões delJas sobre nolas falsas se jonlnráõ e
quando aos processo!> crimes e para que fim.
Circ.7 Janeiru 181,6 (J01·n.17). Pertence-lhes
conhecer das multas imposl.ó1s pelo 'inspector
das alfondegas. Ord. 7°, 15 Janeiro 18.46. O
que se deva praticar nas substituições de
seus empre!!;~dos.Ord. 10°,28 Janeiro 18á6.
A' excepção do que róI' relativo á correspon
dencia das lhesourarias com o thesouro to
dos os demais empregados e quaes poderáõ
dil'igir-se ao ministro da hzenda. Av, 1.1°,
28 Janeir'o 1.Sá6. A' de Piauhy, declarou-se
que empregado de ,'epartição extincta dei
xára de ser individuo nomeado segundo
escripturario da tbpsouraria. Av. 28 Janeiro
1.8á6 (Jom. 52). A' do Rio Grande do Sul,
que os guardas nomeados para serviço de
escripta em falta de amanuense ou escrip.
turario não tem e por que augmento de ven
cimento. Av. 30 Janeiro 18&6 (J01'n.52).
Declarou-se o juro que devem vencer os di
nheiros de orphãos recolhidos ás thesoura
rias antes do Decr. 23L Ord. 12°, 5 Feve
reiro 1846. Á do Maranhão ordenou-se effec
liva indemnisação da quantia recebida por
officiaes do juizo dos feitus e por que. Av. 6
Fevereiro i Slt6 (Jom. (2). A' de Santa Ca
tharina, approvou-se estimação de fiança e
ql1ê11 do seu lhesoureiro. Av. 5 Março 1846
(Jü/'n, 82). A' das Alagóas admittio-se cobra
dor e pa ra que fim. Av. 6 Março 18.46 (Jorn.
82). A' de Goyaz se mandou proceder contra
empregados que fizerão sem necessid .. de sa
ques e como sobre o thesouro. Av. ii Março
i8á6 (J01'n. 100). P residentes não teru di
reito d~ reprebender seus inspectores. Av.
29°,20 Março 1846, A' de Minas que os cre
ditos especiaes vigorão até produzir seu
effeito ou serem d erogados por lei. Ord. 30°,
3t Março 1846. A' da BalJia approvou-se
medida para cobrança das dividas da fazenda
e qual com modificações. Av. 4 Abril 1846
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(J01'11• 137). Qual o modo de enlr[lr nos seus
cofres o dinheiro dos devedores eXE'cutados.
Ord. 33, 11 Abril 18lt6. Sobre arrecada cão de
bens de defuntos quando no Ju~ar nã~ haja
conjuges, ascendentes, e descendentes etc.
Av. 34, tá :\ bri11846. Ordenou-se recebes
sem dos administradores do correio como
saldo ou rendimento os recibos e cautelas
passadas pelas alfandegas ou col1eclorias ás
agencias e quando. Circo 1 Maio 18ü6 (Jorn.
165). Permitlio-se a seus inspectrres con
ceder novo prazo não maior de dous mezes
para apresentação de documentos de des
carga de embarcações despachadas para
S. Pedro do Sul com generos do paiz. Ord.
4'"2, 11 Maiu 1846.·Atlribuíções em relações
com a contadoria geral de marinha e COIl-

. tadoria de morinha n~s provincias. - Vid.
DeCl·. Reg. 448, 19 iJilaio 1846, art. 36, § 8.
Seu contador deve substituir o inspector; e
nào é licilo aos presidenles alterar a ordem.
Ord. 3 Junho 18A6 (Jom. 207). Como de
vão proceder a respeito dos cofres de depo
sito neHas creados. Ord. 53,5 Junho 1846.
Recursos para ellas no imposto da taxa de
escravos.-Vid. Escl'avos. Decr. 452,20 Ju
nho 1836. Como se lhes participaráõ os
saques que con Ira ellas o thesouro fizer.
Circo 20 J II nbo 18á6 (Jorn. 218). Suas at
tribuições relativas aos favores concp.didos
á conslruccão de embarcacões nacionaes.
Ord. Inst. 59,25 Junho 1846, art. 3. Como

. remetteráõ relações nominaes de credo
res de exercicios findos. Circo 4 Julho 1846
(Jm·n. 221). A' dI) Para mandou-se e como
fornecer ás justiça de primeira io,;tllDcia os li
vros de que trata o Re~. '1 J,lneiro 1838,
art. 2, Av. 11 Julho 181,6 (J01'l1. 222). De
vem receber sem desconto as notas rece
bidas pelas collectorias dentro do praz/) para
substituição. Ord. 68, 15 Jnlh" 18l.i6. A' de
Goyuz sobre preteDção do fiarlor do collec
lar para aboDarem-se-Ibe quantias que r

delle recêbêra este. Av. :21 Julho 18lt6
(JOTII. 226). Sobre encerramenlo definitivo
de livrose contas. Av. 31 Julbu 1846 (JOrl1.
226). sobre encerramento definitivo de
livros e conlas. Av. 31 Julho 1846 (Jorn.
226). A' de Matlo·Grusso em que época se
deve fazer o tran'porte dos saldos. Av. 4
Agosto 18lt6 (Jorll. 226). Apprúvou-se não
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arrematarem-se s6 alguns impostos com ex
dusão de outr s; ao alblt"io dos inspectores
ficn iul~ar da conveoiencia de visitar e ins
peccionar as colleclorias. Ord. 1, 11 Agosto
1846. Suas atlribulções relalivas a terrenos
diamantinos. Decr. Reg. á65, 17 Agosto
18.&6, 3rt. 32, 33. 42. Ord. 112, 21 Ou
tubro 18lt6, al'l. 5. Commissno a collectores
etc. pela arrecadaçiio de dinheiros de 01'

pbãos; entrados na thesouraria, cahindo em
exercício findo flCão na regra geral das di
vidas e para que fim. Ord. 83, 17 Agosto
1846. A empregado dena encarregado da
escripluração das tabella e balanceIe da
despeza militar mandou-se abonar gratifi
cação desde a exlincçãll da pfléJ:adoria militar.
Av. 18 Agosto 1846 (Gas. OIf.1.° v. 1). No
impedimenlo simultanco cios lhesoureiros e
fieis devem aquelle nomeaI' quem os subs
titua e a faz6ncla ó pagará os ordenados
Ord.84, 19 A~osto 1846. Forão encarre
gad:s de receber e como a assignaturas
para fi Gos. 0[. Circo 20 Agosto 1846 (Ga.c.
cito 10). Exigirão ..se quadros de certas di
vidas, e contas correnles, e relatorios dos
procuradores fiscaes. Circo 27 Agosto 18lt6
(GaJ:. cito 4). As com missões aos empre
gados do juizo dos feitos sÓ são devidas das
quantias que se cobrarem executivamente e
entrarem nos cofres das lbesllurarias. Ord.
89,3 Setembro 18áõ. Ord. 133,9 Novem
bro 18h6. A' de Minas que lhe competia
marcar vencimento a pedestres occupados
no servico da casa. Av. 5 Setembro 1Rá6
(Gaz. cil. 10). O modelo de balanço a ellas
rcmeltido deve variar segundo 3S rubricas
do orçamenlo. Av. 15 Setembro 1846 (Ga.c.
cito 16). São incompetentes para julgar de
volulos e applicados ao destino legal os le
gados pios não cumpridos. Av. 95, 19 Se
tembro 1846. Por que maneira devem exigir
de oulros funccionarios informações e pres
lar-se a eilas. Ord. 96, 22 Setembro 1846.
Como devem remeLler ao lhesouro as sen
tenças proferidas contra a fa1.t'nda nacional.
Ord. 100,30 Selembro 1846. Na 'de Santa
Catl1arina e outras se mandou dor gralifi
cação a carla um dos se~undus e terceiros
escripturarios. 2 Av. 30 Setembro 1846 (Ga%.
cito 31). Seus porteiros são os incumbidos
da acquisição do neces)iirio para o expediente
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Ord. 101., 1 Outubro 18lt6. Excusárão-se
os officios dos presidentes que acompanha
"ão os das lhesourarias e como. Circo 113,
21 Outubro 1846. A' de Goyaz que licença
a seu inspector concedida entendia-se com
vencimenlo por não declarar o contrario.
Av. 21 Outubro 1846 (Ga:z. cito .46). Seus
ios/,wctores não deverão cumprir licenças
conct:didas a empregados da fazenda apre
sentadas depois de cerlo numero de mezes.
Ord. 120, 26 Oulubro 18lt6. Autorisou-se
um inspector a suspunder administradores
de mesas Je rendas. Ol'd. 123, 29 Outubro
18ú6. Declarou-se que á assembléa provin
cial competia decidir-se as camaras muni
cipaes podião nomear colleetor da deeima
urbana sem intervp.ncãoda thesouraria. Av. á
Novembro 18lt6 (Gaz·. cito 61). Forão auto
ri adas para as de.;pezas da L. 387, de 1~46,

art. 119, uafaltade meios das eamaras. Circo
9 ovembro 1.846 (Gaz. cil. 69). Determi
nou-se o quesedeve praticar, nas provincias
em que se fizer ('agamento de apolices, no
caso de perda. Ord. 130,9 Novembro 18li6.
Como regularáõ o preço da arrematação de
rendas publicas etc. Ord. 131, 9 Novembro
1846. Nellas se não devem levar emolu
men los pelas palentes annuaes dos despa
chantes das alfandegas. Ord.139, 19 Novem
bro lSlt6. Presidentes sem alterar ou sus
pender o eITei to d3s decisões dos inspecto
res podem exigir informações e representar
ao governo o que julgarem precisar provi
dencias. Av. 1lt9, 5 Dezembro 18.46. Suppri
menlos dos corres provinciaes aos genles
dev m mostrar-se e como autorisados. Av.
21 D~zemLro 18.46 (Gaz. Orr. cil., 102). Exi
girão.. e cópias authenlica dos inventarios
dos cofres de depositas no estado em que
pas árão para as lhe 'ourarias e como. Circo
Ó Janeiro 1Slt7 (Gaz. cito 111). Como farão
eífeclivo o pagamenlo dos direi los devidos
pelos lugare de magislratura. Ord. 2°, 15
Janeiro 1847. Alterou-se regulamentos dos
cofr s de deposilosnellas creados. Decr.lt98,
_2 .1aneiro 1847. A que se limita a compe
lencia da . lhesourarias a respeitu dos correios
Av. 23 Janeiro 18li7 (Gaz. cito 125). Dt,ter
minou-se o modo de recolher a ella os re-
los dos rendimento mensaes das alfandegas
e consulados. Ord. 9·, .4 Fevereiro 1Sá7.
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Nos registros da caiKa devem subsistir as
columnas para designação das diLferentes
e pecies de moeda. Ord. 14·, 15 Fevereiro
1.847. A elles devem as administracões dos
correios remelter cópias dos orçam"enlos da
receita fi despeza e quando. Av. 17 Feve
reiro 18lt7 (Gaz. cit.145), A' do P3rá man
dou-se prover empregados, e distribuil' pelos
existenles, a tilulo ue gratificação, os orde
nados dos vagos. Av. 19Fevereiro 18!17 (Gaz.
cito 1ú5). Para nomeação de seus empregos
deve pl'oeeder-se a concurso, nào bastando
anterior. Av. 24°, 25 Fevereiro 18lt7. De
clarou-se como devia sel' orgauisada relaçào
de credores de dividas de eKereieios findos.
Av. '27 Fevereil'o 18lt7 (Gaz. cito 150). Seu
contador não póde' er encarregado da conta
bilidade mililar e por que. Av. () Março 18!l7
(Gaz. cito 160). Como deveráõ fazer restitui
ções de depositas. Ord. 3lt, 8 Março 1847.
Presidenles são iocom petentes para conhecer
dos recursos de empl'egados queixando-se
de lhes não serem aLlendidas faltas. Av. áO,
12 Março 18lt7. Correspondencia de inspec
tor geral de terrenos diamantinos deve sel' com
a lhesouraria. Av. li6, 17 Marco i8!!7. Para
facilitar confecção de ma ppas. Circo 26 Março
18li7 (Ga:z. cit. 17.4). Oquose deve cobrar de
direitos das nomeações de seus empreO'ados.
Ord. 70, 13 Abril 181.7. A' do Rio G~ande,
declara-se o que unicamente lhe cumpl'ia a
respeito da polvor:.!. nacional. Av. 13 Abril
1847 (Gaz. cito 188). Fiel de seu thesoureiro
não pôde ter gralificação para ajudante. Av.
12 Maio 1847 (Goz. Olf. 1\), V. 2). Não de
vem abonar com missões a exactores da fa
zenda, da quantias em que fiquem alcan
çados e que só enlearem para os cofres por
via de execução. Ord. 90,,5 Junho 18lt7.
A' de Miuas paré! não segurar pelo correio
sua correspondencia. Av. 9 Junho 1847.
(Ga:z. cito 41). Aos seus cofres devem ser re
recolhidos o ouro, prala e pedras preeÍosa'5

. pertencentes aos espolios dus dP.funtos e au
sentes. Av. 18 Junho 18lt7 (Gaz. cito lt8).
Nellas regularisoll-se o processo do paga
menlo por divida de exercicio fiudo.lusts.
Circo 6 Julho 18lt7 (Gaz. cito 82). Concnr
reneia na obrigação de todos os exactores
conhecerem dos posseiros de lerrenos que
não reconhecem o dominio da f3zenda. Ord.
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102, 16 Julho 18h7. Na da Bnhia mandou-se
justificar a quantidade de malel ill prima ne
cessaria á fabrica de papel para isenção de
direitos.. Av. 12 Agosto 1811 7 (Gaz. cito 88).
Sobre saques desnecessarios e serem as letras
assignadas pelo inspector,dizendo·se serpeio
thesoureiro, declarações á de Goyaz, 2 Av.
30 Agosto 18lt7 (Gaz. cit. 103). A' do Ma
ranhão como deveria proceder sobre appre
hensão de generos .Jão incluidos nos mani
festos, depois de despachados; e condemna
ção dos capiLães de navios.-Vid. Ord. 120,
15 Setembro 1847. Os dinheiros dos mente
captos entrados para os cofres dellas pelo
juizo de orpbãos vencem juros e quaes. Ord.
12[1, 20 Selembro 1847. Em casos de exe
cuções judiciaes não tem arbítrio para sus
ta-Ias. Av,. 24 Selembro 18117 (Gaz. cito 122):
Av. 26 dito (Gaz. cito 152). Declarou-se a
uma não competir-lhe decidir si arrematante
estava ou não responsavel por vnlor de cai
xão reclamando responsaLJiJidade de alfan·
dega etc.-Vid. Av. 26 Setemb'ro 18lt7 (Gaz.
cito 152). Distinção de bens e rendas geraes,
provinciaes e municipaes é reconhecida pe
las leis. - Vid. Av. 128,28 Setembro 18h7.
Como procederáõ a respeito das dividas de
exercicios fiodos ela mnrinha depois de li
quidadas. Av. 30 Setembro 1837 (Gaz. cito
129). Pelos leilões da thesouraria quanto
devia perceber o porteiro dos auditorias.
Av. 120ulubro 18lt7 (Gaz. át. 140). Ava
liação para liberdade de escravos da fazenda
nacional deve ser feita por peritos nomea
dos pelas thesourarias e remellida com in
formação dos inspectores. Ord. 160, 30 Ou
tubro 18h7. A UlDa declarou-se que estando
seu inspector autorisado para nomear es
cripturarios dependendo de approvação,
percebiuo elles ordenado. Av. 8 Novembro
18i7 (Gaz. cito 159). Autorisarão-se para
pagamentos requisitados pelos correios. Av.
da mesma data (Gaz. cit.); Av. 10 dilo (Gaz.
cito 174); Av. 29 Dezembro 18lt7 (Gaz. O/f.
2, V. 3). Nos seus cofres de deposito se de
vem fazer os que pertencerem aos termos
das capilaes das provincias, regulando-se os
mais pela legislação anterior. Av. 162, 11
Novembro ~ 8lt7. Modo de proceder nas the
sourarias a respei to das reposições e re~li lui
ções Ord. 163, 17 Novembro 18.47. As das
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provincias em que ha relaçuo e manJou fazer
supprimentos para andamento das appeJla
ções em que 3 fnenda pu l>lica fosse parte Circo
19 NOI'embro 1847 (Gaz. cito 1/Si· Em que
caso o recurso no coo elho de Eslado uas
decisões das tbesourarias impedia 11 execu
ção. Decr. 5lt 2, 3 Dezembro 18á 7. A' de
Malto-Gros o que as lelras sacadas fossem
assignadas pelo Lhesoureiro e os o1ficif's pelo
inspeclor. Av. 28 Dezembro 1847 (Gaz. Off.
2, V. 3). Como devem os seus inspeclores
cumprir as licenças que derem OS presiden
tes por molestia. Av. 7°, 7 Fevereil'o 1848.
Como de\'eráõ proceder no ajustamenLo de
contas de dividas de fardamentos a praças de
pret. Av.13 Janeiro 1848 (Gaz. cito 13). De·
claração de responsabilidade etc. dos seus
thesoureiros pelas notas substituidas. Circo
17 Janeiro 18lt8 (G'.lz. c·t. 15). Circo 8 Abril
1848 (Gaz. cito 85). Como devão proceder
com os collectores que demorarem a remessa
dos dinheiros de orphãos para as thesou
rarias. Ord. 12°, 2[1 Janeiro 18h8. Ordens
sobre aforamentos de marinhas, remettidas a
uma devem cumprir-se em qualquer nutra
em que haja taes aforamentos. Av 13°, 2lt
Jnneiro 18lt8. Quaes os depositos que se de
vão fazer nos cofres creauos neHas. Ord. 23°
12 Fevereiro 18.48. As precatorias a ellas
remeltidas a favor dos credores de herancas
jacentes devem ser accompanhadas dos ~u
tos originaes. Ord. 30°, 2lt Fevereiro 18á8.
Sobre entrega de dinheiros de orphãos por
ellas quando nas precatarias falte ii inlerfe
rencia dos respectivos thesoureiros. Ord. 33°
28 Fevereiro 1848. Como procederáõ (]uan
do as partes qu!.! pedil'em certidões as não
queirão depois de passadas. Ord. 50, 12
Abril 18lt8. Sobre escripturação dos novos
direitos. Ord. 55. 22 Abril 1848. Permit
lio-se á addido d~ do Rio de Janéiro exercer
lachygraphia durante a sessão da assemblén
geral comparecendo e como na tbesouraria.
Av.9 Maí01848 (Gaz. cit.105). Seus inspec
tores quando conhecem dos recursos de im
posição de multa podem altera-Ias. Ord.
68. '27 M.aio 18lt8. Quando os pre'ideotes
tomarem sobre si a responsabilidade de des
pezas que ordenarem é desnecessario o pro
cedimento do art. 2, lJecr. 7 Maio 18lt2.
Ord. 73, 17 Junho 1848. Ord. 109, 17



( 836 )

THESO URARIAS

Março 1851. Ao inspector da de S. Pedro do
Sol Illandoll-se e por que reprehender e
criplnrario. Av. 17 Junho 1Sú8; (Gaz. cito
139). ão podem haver por abonadas
despezas feitas sem aulorisação legitima. Av.
23 Junho 18á8 (Gaz. cit.1.á2). Notas falsas
mandou-lhes reIDelter para notarem-se as
dilIcrencas das verdadeiras. Av. e Circ. 22
JuH.lo 18ú8 (Gaz. cito 1.60). Commuoicou-se
lhes a publicação do expediente das secre
tarias de Eslarlo ser feita pelo COTl'eio Mer
cantil. Av. 3 Ago lo 18á8 (Cor. Mtn'c.213).
Ref{ulam nto a ellas não podem as assem
bl as pl'ovinciae' dai'. Av. 1.9 Agosto 18á8
(Co/·. Mel'c. Suppl. 2ú8). A' do Rio de Ja
neiro approvou- se nomeação e comCl de aju
dante de escrivão de mesa de rendas e au
torisar escrivãe' para ub tilllirem adminis
tradores. Av. 18 Selembro 18lt8 (Cor. ~lerc.

262,2°). Comqllanto autorisadas pal".1 pagar
despezas determinadas por lei, os vencimentos
de lropa necessilão ordem dos presidenles.
Av. 22 Se lembro 18á8 (Cm'. cito 265). Em
pregl\dos dellas e outros devem consi
derar-se incompativeis para exercer cargo
de vereador. Av. 118, 25 Setembro 18á8.
Nas promoções de seus empregados deve
preferir-se Omais anligo em igualdade de me
re imento e aplidão. Ord. 121, 29 Setembro
18 'IS. A' de Goyaz sobre não aceite de letra
sacada por ella a favor da pagadoria
das lropas e por que. Av. 29 Selembro
1.8á8 (C01'/". Merc. 269). Mandou-se CUlD
prir o Docr. 27 Julho 18á6 a respeito do
"encimento que compelia a um empregado
della que inlerinnmeote servira emprego
va~tI. Ol·d. 125,21 Outuuro 18h8. Seus em
pI rOs não podem ser providos sem con
curso. Ord. 126. 25 Outubro 18ft. A de
segunda classe foi elevucla a do Rio Grande
do Sul e á da quarta a de Sergipe. L. 51á.
28 Outubro 18á8, art. 7. 8: foi O governo
aulorisado para elevar a titulo de gratifica
ção o' vencimen tos de seus empregados, ex-

epto do Rio de Janeiro. L. 51.á cit. art. 30.
Pal'ochos e empregados publico' todos de
v'm dar graluilamente certidões que os li 
cae' da fazenda oece silem para de.sempe
nho d s u oaicio. Ord. 127, 30 Outubro
1.8.&8.0l'd. 13õ. 7 Nov mbro 18h8. [eces
silão ordem dos presidentes para abonarem
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aos officiaes do exercito promovidos os tres
mezes adiantados de soldo. Circo llli, 10
Novembro 18á8. Nas leLras 'que sacarem
sobre o lhesOUl'O ou thesourarias deve decla
rar-se o exercicio. Ord. 1lJ6, 17 Novembro
18á8. Altribuições relativas ás paF:adorias
militares no Pará, Pernatouuco. Bahia e
Malto Grosso. - Vid. Pagadorias. Decr. laslr.
568,2á Dezembro 18á8, art. 2, 3, Ú, 5;
Decr. Inst. 573,9 Janeiro 1.8á9, art. 3, 10;
Av. 18 Abril 18á9. (Dia?'. 8091). A' do Rio
Grande do Norle. que não é licito chamar
eslranho para coadjuvar trabalhos em falta
de amanuen e licenciado. Av. 29 Dezembro
18á8 (Diar. 7983). Saldo das forragens do
corpo fi "O de Goyaz mandou-se recoll1er á lhe
sourélria. Provo 9 Jalleiru 18lt9 (Diar. 8228)
e igualmente os saldos existenles nas pa~a

darias. Av. 10 Janeiro 1Sá9 (Dim'. 7995).
A' de Goyaz que seu lhesoureiro estava sub
jeito á responsabilidade civil de indemni·
sação. Av. 17 Janeiro 1.8á9 (Dim·. 7998). Só
as thesourarias e thesouro encerrão seus
livroseconlasa31 Marco. Av. 2á Janeiro
18á9 (Dia,'. 800á). A' u'ma se mandou li
quidar conta de administrador de dizimos
com o encontro tolerado indevidamente de
saldos e proceder na execução não os satis
fazendo o devedor. Av. 25 Janeiro 18á9
(Dia,'. cit.). A' de Matto Grosso, declarou-se
ficarem subjeitos os commandantes das
fronleiras como adminislradores das fazendas
de gado. Av. da mesma data (Diar. cit.). Pro·
fessor de geometria do Collegio das artes em
Pernambuco declarou-se não peder accu
mular o exercicio de inspector da thesou
raria. Av. 9 Fevereiro 1Sú9 (Dia?'. 8017).
A de Piaul1y como se mundou pro\'Cr as
vagas de amanuense e official-maior. Av.
13 Fevereiro 18á9 (Dia,'. Sltppl. 801.9). De
qu:tndo se deve conlar o pt'azo para t) re
curso das decisões rlellas para o lhesouro.
Ord. 38, U Fevereiro 18l!9. Arrematações
de renda como devem ser commllnicadas
ao lhesourCl. Ord. áf>, 26 Fevereiro 18á9.
Sobre o formulario das ordens dos presi
dentes aos inspectores de lhesourarias, e

. das sahidas destes para inspeccionar repar
tições de fazenda fón das capitaes. Av. 53.
28 Fevereiro 18á9. O livros escripturlldos
pelos arremaLanles de rendas devem ser re-
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colhidos ás lhesourarias, numerados, eru
bricados e encerrado~. Ord. 65, 9 Marco
f8119. Empre~ados dellas suspensos não co'r
reccionalmente não sendo pronuociados tem
direito aos \'encirnentos. Ord. 66, 9 Marco
18lt9. Em que prazos devem ser recoluid~s
ilOS spus cofres as rendas, além dos quaes
devem o exactores jurps. Ord. 75,20 Março
18119. A' do Ria ue Janeiro sobre escriptu
ração de letras de sis~s etc. Av. 20 Março
18119 (Dia1'. S0(6). Presidentes podem haver
de seus empregados esclarecimenLos ver
bae~, Av. 22 Março f8á9 (Dia?'. 80(6). Do
Rio Grande do Sul ingerencia na escl'ipLu
ração e fisc:tlisação das despezas da mari
nha. Av. Insl. 83, 30 Março 1.8119, art. 8,
10.16, 21. Entre Clfficiaes e [lmanuenses de
suas secretarias não se dá caso de substitui
ção. Ord. Slt, 31 Março 18ú9. A' do Mara
nhão que amanuense do exlincLo arsenal de
marinha addido a ella não podia ser pro
vido em carlorario sem concurso. Av. 3i
Março 18lt9 (Diar. 80(6). Recebera parte
dos accrescimos ou diminuições nos mani
festos de embarcações e para que fim. Ord.
88,1.1. Abril 18á9 e ann. Como se mandou

. pagassem as congru<'ls :tos parochos. Circo
11 Abril 1 S1l9 (D im'. 807LJ). Tbesoureiro de
uma declararou-se como faria pagamentos
militares. Av. 18 Abril 18119 (Dim'. 8091).
Farão autorisadas para despezas com ac
quisição de menores para o corpo de impe
riaes marinheiros. Circo 10 Maio 18LJ9 (Diar.
8107), A <le S. Paulo mandou·se adverLir
ao in~pector da alfandega de Paranaguá por
falta de urbanidnde com as parles elc. Av.
23 Maio '18/,9 (Diar. 8125). S(.bre seI vir um
juiz municipal o cargo de inspector de tue;
sOUl'aria. - Vid. Av. 1LJ5, 29 Maio 181,9. A
do Rio Grande do Sul, ordenou-se pa~a

menlo da quinta parle de ordenado a quem
servira pelo procuradnr fiscal im pedido em
sel'viço. Av. 2 Junho 181J9 (Dim'. 81.28). Os
documentos de dividas ele exercicios fmdos
devem ser nel1as liquidadas conforme a Circo
6 A~osto 18!J7. Ord. 155, 9 Junho 1.8.&9 e
ann: Nus provincias em que não ha paga
dores mililares os inspeclor~s das lhesou
rarias filziüo a fiscalis3ção que incumbia aos
commissarios pagadores. Av. 12Junho 18.49
(Diar. 8I3á). Corno nellas se escripturl1ráõ
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as rendas não classificadas. Ord. 162, 20
Jllnho'18á9 eann. Ádel\lattoGrosso decla
rou-se não necessaria a creacão do livro de
cauções por existir o oe depo~ito E1 cauções.
Av. 21 Junho 1.8119 (Dia/·. 813á). A da Bahia
approvou-se commelter por nomeações suas
as agencias do correio, e onde, a arrecadação
de impostos geraes. Ord. 169, 30 Junho
18LJ9. Sobre remessa a ellas de cooheci
men tos de sisas de bens de raiz pelos es
crivães etc. Ord. 182,16 Julho 18ú9. Corno
se deve entender o arl. 37 di! L. 15 Novem
bro 1827 a respeito das apolices deposi
tadas nos cofres d'1s lhesourarias como he
rançns jacenles. Ord, 189, 23 Julho 18á9.
Prazos para entradas das rendas nos seus
cofres como devem ser regulados aos exac-

. lares, Av. 23 Julho 18LJ9 (Dim'.8161).
Como devem entregar quanLias recolhidas
pedidas paI' herdeiros ab inlestato. Av. 27
Agosto 18.49 (Dia!'. 8196). Declarou-se qne
o lugar de terceiro escriptllral"io s6 podia
ser provido por conCLll'SO. Av. 1. Setembl'o
18ú9 (Dia1'. 8200). Entre os primeiros, se
gundos e terceiros escripLnr:trio5 não ba
substituição. formão Lodos urna classe. Ord.
218, 3 Selembro 18LJ9. Revogou-se Circo
23 Agosto 18ltá que ordenara relações an
nuaes dos orpllãos que houvessem comple
tado maioridade. Av. e Circo 1.5 Setembro
18[19 (Dia?'. 8210). Não podem arrecadar
rendas provinciaes. Av. 15 Outnbru 18.&9,
(Dia?'. 8257). Approvou·se ao presiden
te de MaLto Grosso revogaç~lo de ordem
da thesoural'ia mandando recolher aos co
fres as alfaias de cerla ~apella. Av, 27 Outu
bro 18LJ!:l (Dim'. 82LJ2). Ade Sauta Catha
rina como se mandou proceder a respeilo
dos predios e mais pertences da exlincla
armação da Piedade. Av. da mesma data
(Diu?'. cil.). Sobre iDcuria, ueleix0, e im
pontualidade na de S. Pedro do Sul, pro
videncia. Ord. 2 Novembro 18lt9 (Dia?'.
S2hú). Attribuiçães a I'espeito de corretores.
Decr. Reg. 6h8, 10 Novembro 18lt9, art. 10
ú7. - Vid. Cod. Com. a re;peito. - A' do
Espirito-Santo em que casos fóra das horas
do servico Sf! devel'ia abril' sua casa. Av. 1.2

ovem b'ro 18ú~) (Dim'. 8281). Ord. 25á,
13 Detembro 18M). ão ha dispo ição que
aulorise soas se~retarias a recebeI' emolu~

1.06
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mentos pelo lilulos de empre~ados de pri
oleira eolrallcia. Ord. 250, 30 1 ovembl'o
1849. Podem prorof!ar as horas do serviço;
seus mpl e~aoos nilo devem ser dislrabidos

m c(lrnmissõe~ e lranbas. Ord. da mesma
datfl (Dia/". 8269). Mandou-se não abonassem
consignação para fardamento ás pruças au
sentes em descalamenlo [6rn de parada do
corpo. sim áquelJes a que estiverem addidas.
Circ.252. 1 Dezemuro 18lJ9. Seus inspec
lares em que casos podem ordeu"r prisãO de
exaclores da fazeoda. Oecr. 657, 5 Dezembro
18lJ9, arl. 2. 3, D. Devem relJJelter infúrma
cios ao lhesouro requerimentos pedindo pre
mio pela cClnstrucçào de barcos brasileiros.
Ord. (io, 16 Janeiro 1850. A' do Para man
dou-se nornf-al' pessoa eslranha para pro
curador fiscal p.m razão de não haver n,ella
empregados haLilitados. Av. 2!J Janeiro 1850
(Dia'r. 8313). Emprf'gado della interina
men le nomenrlo por presiden le de provincia,
estando a nomeaçiio aa'ecla ao guverno não
póde ser 'por aquelle demillido. Ord. 9°. 29
Janeiro 1850. Seus inspectores só em qlle
caso podem er suspensos pelos presiden
tes. Av. 5 Março 1850 (Dim·. 8351). Do Rio
Grllnde do Sul foi extranbada por applicar,
e como. em objecto diverso, e qual credito
concedido para pagamenlo de divida. in
terna. Av. 8 Março 1850 (Diar. 8353). A de
Sergipe approvou-se ler mandado servir UIJ)

seu escripturnrio na all'andega, e provi
mento de guardas em conseqllencia de fe:
Ílres. Av. 14 Março 1 50. (Dia7·. 8360). A
mesma sobre os emolumentos competentes
a escrÍopltnarios nomeados rrovinsoriameute
pelo inspector e confirmados pelo governo.
Av. da D1 SOla dala (Dior. ciL.). NeJlas no
:lclo do balanço, deve verificar-se II existen
cia dos saldos dos cofres das j)agadorias.
Ord. 32, 3 Abril 1850. Quando devem
começar a venceI' ordenado os terceiros
escripturario' admi llidos por concurso.
Ord. 37, 8 Abril 1850. egoo-se aceite
II It>lra da de Goyaz por originar-se de
cessão de divida de berança jnenle, cujo
pro e~so não rôra ordenado regularmente.
AL 8 Abril 1858 (Dior. 8389). Nellas pres
taráõ fiança os lbe 'ooreiros, pagadore~, e
almoxarife de <]uaesquer repartições pu
hlica . Ord. 38, 12 Abril 1850. A' do Rio
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Grande do Sul ;1lJtorisação para dar com
Dlissão a cedas clllpregados. Av. 25 Abril
1850 (Dia7·. 8399). Seus inspectores podem
aJiviBl' a multas imposlas pelas alfandegas.
Ord. 40,26 Abril 1850 . A' de Sergipe recu
sou-~p. cOO1mi.ssão arbitrada por ella para
arrecadaçãll de impostos, por não esla!' au·
lOl'lsada. Av. 26 .Abri11859 (Dial'. 8!JOb). A'
me~ma declaron-se que a sisa de arremaln~

ção de bens nacipnaes Ibe não pertencin mas
á me,a de rendas. Ord. M, 13 i\'hio 1850.
Seus inspectures niio podem se-lo da ins
trucçiin publica das pl'ovincias. Av. !J8. 22
Maio 1850. A' do Ceará como pl'ocederia na
arremalação de rendas publicas observado
o Av. 30 Agoslo 18!J8. Av. 20 Junho 1850
(Dim·. 8!J37). A' mesma que a divida de
sisas anterior á arrematacão fos~e arre·
cadada por commissões 'nomeadas pela
thesouraria. Av. 20 Junbo 1850 (Diar.
cil.). Dinbeiros entrados nos cofres das
capitanias dos portos devem ser reco
lbidos ás Ibesourarias como renda geral.
Ord. 56, 21 Junho 185 O. Como rnrião en·
lrega de som mas precisas ás pagadorias
militares. Ord. 58, 21. Junbo 1850. Sobre
ográo de fiscalisação que ao inspector com
pete nas entregas de dinheiros 3S reparti
ções de marinha e guerra. Ord. 21 Junho
1850 (Diar.8!J3R). Nellas não estão subjeitos
a registro os litulos dos empregados dos
correios. Av. 25 Junho 1850. Como farão
despezas com a mal'inha e sacaráõ por ellas.
Av. 28 Junho 1850 (Dia,.. 8lt59). Foi O go
verno alllorisado para reformar. Res. 563,
!J Julho 1850. Nomeão commissão de pauta
para alteração da tarifa. Decr. Reg. 68fJ, 30
Julho 18nO. art. 7. A' de S. Paulo sobre re
lações dos despacbos livres ordenadas pelos,
pre,identes. Av. 3 Agosto 1850 (Diar. 8li67).
A' de Santa Calbarina sobre alteraçã,o que
lhe competia nas tabellas scmestraes das
etapes. Av. 5 Agoslo 1850 (Dim·. 8!J86). So
bre direito a porcentagem de qnantias nellas
recolhidas não em consequencia de dili
gencia do juiz dos feitos, mas por intimação
feita pelas tbesourarias. Ord. 95, 9 Agosto
1850. Obrigações do procurador fiscal e dos
feitos da fazenda a respeito da herança e
invenlario de cidadão que instituira a nação
sua herdeira. Av.1lJ Agosto 1850. Não tem
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ingerencia na nomeação dos cobradores
das recebedorias. Ord. 105, 30 Agosto
1850. Seus livros relativos aos exercicios
de 1850-1851 e como e para que fim man
dOIl-se continuassem abel·tos. L. 586-. 6 Se
tembro 1850. ad. 15. Sobre "enda de Lerras
publicas. L. 601,18 SelembroUl50, art.U.
§ 3. Dinheiros de orpbãos a ellas recolhidos
pOl' emprestirno vencem juros depois da
morle ?olé entrega. Ord. Ui, 30 SeLembro
1850. A' do Rio Grande do Sul <Jbonacões
a ex-tbesoureiro alcançado, tomada' de
contas, subsi~Lencia de sequeslro etc. Av.
11 Outubro 1850 (Dz·m". 8527). Sobre pro
cedimento da <.lo Ceará a respeito de terras
de ext.inctas aldeias de indios. Av. 172, 21
OuLuuro '1850. Dinheiros provenienLes de
multas arrecadadas nas capitanias dos por
tos devem enLrar para as thesourarias.
Ord. 1í8, 22 Outubro 1850. Audiencia de
empre~ados ordenllda pelos presidentes so
bre officios da thesouraria não constituem
publIcidade; sendo mais conveniente que
essa audiencia tenha logar sem commoni
cação dos dilos ollicios. Av. 31 Outubro
1850 (Dia/". 85/'/'). Sobre purcenlagem dos
procuradores fis aes pa~a a seu substituto.
Ord. 19lJ, 6 Novembro 1850. Como devem
se escripturar os emolumentos das secre
tarias de Estado que' se recebem nas the
sourarias. Ord. 208, 18 Novemhro 1850. Ao
thesouro compete propôr a responsabili
dade dos em pregados das Lhesourarias pel(ls
delictos e erros de officio. Decr. 736. 20
Novembro 1850, art. 4, § 3: á sua secre
taria a communicação dos decretos, ins
Irucçõt'S e I egulamenlos ás mesmas art. 1.& :
ao seu procurador fiscal. instruir as das the
sourarias, art. 26, § 3; e com elles corres
pooder-se, art. 27: extinct<l a tliesour·aria
do Rio de Janeiro, art. 39 (Ord. 31 Dezem
bro 1850) (Diar. 8597): nomeação de seus
empregados, excepto goaes, será por de
creto imperial, art. 5.&: fiança dp. tbesourei
cos art. 67: noroeacão de seus fieis, art. 68:
comprimento de or4.ens de despezas,excep~o
as urgente" art. 70. Não deveráõ pagar aos
officiaes militares com licença soldo ror in
teiro ou todos os vencimentos. Circo 2 ti, 25
Novembro 1850. A moeda e notas ,{ue entra
rem nos cofres de depositos e cauções passão
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por sllprrimenlo para o cofre geral. Ord.
226, 7 Dezembro 1850. Os 2 % do valor das
causas que por a(lpel1ação vãu ás relaçües
pertencem ás lhe-ourarias onde se fÓl'Ina o
pl·ocesso. Ord. 235,14 Dezembro 1850. Au
torisárão-se pal'a conceder prazo de apre
sentação de docnment<)s de descarf?:a de em
barcações despachadas com generos do paiz
de uns para oulros porlos do Imperio. Ord.
236, 14 Dezembro 1850. Marcarão-se prazos
pal'a entrada dos dinheiros arrecadados pe
ios exactores de logares distanle das capi
t.tes mais de 60 leguas. Ord. 2.&1, 1.6 De
zembro 1850. Del'ão- e insLrucções para os
exames e concurso' dos lugaras nellas vagos.
Decr. lnstr. 7á'.!. 18 Dezembl'O 1850. As
con tas dos devedores que leo uão de ser
ajuizadas devem ser remeltidas as Lheson
rarias pa ra as entrep;arem ao procuradures
liscaes.Ord. 250,21 Dezembro 1850. A' de
S. Paulo que us direitos e emolumeotos de
nomeação de escri(lturario da fabrica de
ferro devião seI' a ella recolhidos e para fim.
Av. 2.& Dezembro 1850 (Diar. 8600). En
tradas para ellns, de saldos; e liquidação de
contas dos exercicios. Ord. 259, 30 Dezem
])1'0 1850. Derão-se-Iues instrllçõe sohre li
quidação dali sllpprilllenlos de uns para ou
tros exercicios. Ord. Insl. 262, 30 Dezembl'o
1.850. Disposições sobre pagamento e liqui
dação de dividas de exercicios findos. Cil·c.
1°,2 Janeiro 1851. Derão-se intrllçóes sobre
Q assentamento de pensionistas nellas. Circo
1.5°, 13 Janeiro 1851. Quando urdenal'áõ
nova liquidação de dividas a execllLad'os pela
fazenda. Inslr. 31 Janei'ro 1851, art. 31
(Diar. 8639). A' do Pará 'lue não mandasse
mais reimprimir leis e regulamento' e antes
as pedisse ao lb.esouro. AI'. 20 Fevereiro
1851 (Diu1". 8632). Saques provenientes da
venda da polvora devel'áõ ellas e como fazeI'
sobre o thesouro e a favor de pal!)adorins das
tropas da côrte. Circo í1, 26 Fevereiro 1851.
A eLlas se manduu, onde não houvesse pa·
gadol'ias. recolheI' os fundos existentes nas
exlinctas caixas particulares dos corpos.
Circo 80, 28 Fevereiro i851. As quantia,.
arrecadadas executivamente pelos juizes dos
feitos devem enlrar intel!íl'almeole no' cofres
da thesoural'ias abonando-se depois a pur·
centagem aos respectivos-empregados ..Ord.

iOG*
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89,6 Março 1851. Procurador fiscal membro
de assembléa provincial optando pelo orde
nado a qlle pa~amE'nllldará lllgar. Ord. 92,
7 Março 1851. Despezas de marinha como
se lhes ordenarão. Av. 7 Março 1851 (Diar.
8660). Quando a ellas devão ser recolhidas
as milItas arrecndadas pelas capitanias dos
portos.Ord. 93,8 Março 185J, Dinheiro que
ellas lenbão deremelter de um para outro
porto da escala accordou conduzir em
eus vapores a companhia brasileira de pa

qup.tes. Decr. Cond. 767, 10 Março 1851,
llI,a A' do Espirilo Santo ll1~ndou ·se 50

hr'estar em recolber ao tbf.sourn alfaias de
prnta das exlínclas juntas. Av. 11. Março
1851 (Diar. 86ll7). Por ell"s se devem pagar
os soldos dos rE'formados do exerci lo e ma
rinha. Ord. 108,17 Março 1851; Ord. 97,
13 Abril 1853. Não devem admillir n des
pacho requerimenlos sem data .e assigna
lura. Ord. 113, 22 Março 1851. Para que
durante o prazo em que o exercicio con
tinua aberlo nellas, se escripturem e p"guem
os serviços feitos em execução da respecliva
lei. Ord. 116.. 22 Março 1851, modifico por
Ord.13°, 18 Janeiro 1853. Modificou-se a
Circo 30 Dezembro 1850, determinando que
os livros e conlas das thesourarias conlinuem
a encerrar-se a 31. Março, mas as do lhe·
souro a 30 Junho. Ord. 117,22 Março 1851.
Rubrica dos livros de talão das reparlições
arrecadadoras e sua numeração serão fei
tas por com missão dos inspectores. Ord.
122, 27 Março 1851. al'I. 1, .&, 5. Seus ins
pectores requisilaráõ dispensa no jury para
os empre~ados de l'"zenda necessariosao ser
viço. Ord. 127, 2 Abril 1851. No!; suques
de lelras de di,ls de vista deve preceder a
esta palavra a p1·ecisos. Ord. 128, 2 Abril
1851. NHS guia' éI mililares se não declara
ráõ as dividas liquidad'ls pelas thesourarias
segundo fi Circo 6 Ago lo 1847. Ord. 139,
22 Abril 1851. Providencias e despezas para
effecliva cobrança da divida activa da naçáo.

id. Ord. 143, 28 Abril 1851, 3rt. 9,
10. '14. A ellas se l1Iandou remelter os ti
tulas dos empregados da mesas das rendas
e licença a empre~ados das províncias para
pag,uern selIo. Ord. 165, 2.& Maio 1851;
Ord. 170, 23 Julbo 1853. Sobre o direilo
.á quin ta parte dos ordenados dos empre-
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/!:ado' que SL1b~lituirem oulros. Av. 179,6
Junho 1851. De Mallo Grosso relações com
a companbia de exploração de mina de
ouro aulorisadô. - Vit!o Decr. Cond. 79.&,
7 Junbo 1851. 5"'._ Praso para os cO'Hec
tores entrarem com as rendas arrecadadas
nas thesourarias. Ord. 181. 7 Junho 1851.
Ao inspector da Babia lembrou-se inspec.
cional' a alfandega consuladn e recebedoria
e mais repflrtições de fazenda da capital.
Av. 17 Junho 1851 (Dim'. 8i3á); ~enera

lisada. Circo 2Julho 1851 (Dim'. 8 740). E.x
citou-se a cumprimenlo da Ord. 58, 21 Ju
nho 1850 para nas pagadorias militares não
haver em cc,ere quantias superiores ás neces
sidades do serviço. Circo 190, 30 Junho
1851. A elIas devem as mesas de consulado
communicar e para que fim os mappas de
embarcações e seus carregamentos que re
receberem dos consules do Irnperio. Circo
196, 16 Julho 1851. Nas remessas que fi
zerem ao Lhesouro deveráõ declarar a que
exercicio pertencem as quantias. Circo 31
Julho 1851 (D~'01" 8765). A' de Goyaz que
era competente para mandar proceder ju
dicialmente á cobrança de subscripção para
marinha e eslatua ~questre do Sr. D. Pe
dro I, existentes em poder do encarregado
da arrecadação. Av. 5 Agosto 1851 (Diar.
8768). A que juizes devem deprecar a pri
são de exactores alcançados ou remissos, e
como com .estes procederaõ. Ord. 6 Agosto
1851 (Dim·. cit.). Sobre o direito qUE' tem
os inspectores ue advertir, reprebender e
suspenderempregados. Ord. 212,12 Agoslo
1851. Creou-se uma na provincia do Ama
zonas. Decr. 81 á, 18 Agosto 1851., alto por
Decr. 121.!J, 30 Julho 1~53. A' da Rabia que
devia arrematar as rendas nào achando pes
soas idoneas para conectores. Urdo 25 Agosto
1851 (Diar. 87 86). Como farão descontos a
empregados nos ordenados pela quinla parte
Av. 30 Agosto 1851 (Diar. 8790); Ord. 234,
23 Set~mbro 1851. Despacbo definitivo seu
é essencial para complemento de liquidação
de qualquer divida que se processe. Av. 10
Setembro 1851 (Diar. 8799). Providencias
para que os tabeJliães e escrivães de exe
cuções e orpbãos remelLão-lhes relações das
transacções subjeitas á sisa. Av. 12 Selembro
1851 (Di07·. 8799); expl. por Av. 160, 23
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Junho 1852. Dinheiros de ausentes entra
dos neBas quando prescrevelll. L. 628, 17
Setembro 1851, art. 32: neUas serão cor
tadas as moedas de ouro que niio tenhão o
peso legal ou trocadas e como, art. 33:
prazo de L. 586, de 1850, art. 15 para as
thesourarias foi limitado a seis mezes.
art. 3!J: as contas correntes ou certidões
com que a fazenda publica entra com in
tenç'io fundl\da para cobrança de dividas
activas podem ser passadas pelas thesoura
rias, art. 38: ministerio em que se verifica
rem receitas especiaes não poderá augmen
tar os credit0s abertos para suas despezas
eom o producto de taes receitas, que entrará
Das thesourarias, etc. art. 39. Os presi
nen tes Dão tão conhecimento de recursos
de decisões das thesourarias sobre restitui
cões de sisa. Av. 230, 20 Setembro 1851.
Si o dinheiro dos orpbãos é devidamente
remeltido a ellas indagaráõ os juizr.s dtl di
reito em correição. DecI'. Reg. 83!J. 2 Ou
tubro 1851, art. 32, § 9: item os de bens de
ausentes e heranças jacentes, art. A8, § 1: e
igual fiscaiisaráõ a arrecadação dos impostos
devidos em autos, livros etc. subjeitos á COl'·

reição participando ás thesourarias o que
occorrer, art. !J9, § 1.. Communicou-se aos
inspectores a revogação da Circo 25 Novem
bro 1.836 a respeito dos vencimentos dos
membros tias camaras legislativas empre
gados da ildministração geral. Ord. 238. 4
Outubro 1851; Circo 1.30, 17 Maio, 1852.
Seus inspectores devem decidir as questões
como intenderem de justiça ficando salvo
ás partes o direito de recurso. Ord. 2A5,10
Outubro 1851. A' de S. Paulo declarou-se
que recurso interposto da alfandega devêra
ser para a thesouraria. e desta para o pre
sidente, e deste para o thesouro. Ord. 6
Outubro 1.851 (D1·ar. 8825). Sobre o direito
de reprehender, advertir e suspender em
pregados conferido aos inspectores. Ord.
251,15 Outubro 1851. A' de S. Pedro do
Sul, declarações sobre porcentagem. - Vid.
Ord. 16 Outubro 1851. (Diar. 8831). Guias
de remessa de dinheiro para as thesourarias.
Ord. 2M, 22 Outubro 1851. Qual o venci
mento dos empregados dellas interinamente
servindo por outros chamados a exercicio no
thesouro. Av. 22 Outubro 1851 (Diar. 8835)
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A' das Alagõas deu-se solução a respeito de
vencimento5 competentes a primeiru escl'ip
turario que substituir a official Illl'lior. Av. 5
Novembro 185t (Dia?'. 88.&2). Pl'ilSO addi
cional de exercicio de 1850-1 51 nellas
declarou-se. Ord. 265, 7 Novembro 1.851
Tempo de prescripção não COne quando a
demora fôr occasionadn por facto da tbesou
raria etc. Decr. 857, 12 Novembro 1851,
art. 7, § 2. Quanlias provenientes dtl multas
impostas pelo conselho de qualificação da
guarda nacional devem os colJeclorps enviar
ás tbesollrarias. Ord. 273, 17 Novembro
1851. Mandou-se-Ihes dar publicidade li
L. 628, de 1850. art. 1 t, § 16; 32: Circo 17
Novembro 1851 (Dia!'. 88lt9). 'riverão novo
regulamentu. Decr. 870,22 iVovemb7'o 1851.
Declarou-se que para ellas podião ~er despa
chados sem concur"o os empregados das ex··
tinctas pagadorias militares. Decr. 872, 22
Novembro 1851. Sobre faltas ele empregados
sendo exctlssivas como prJveráõ os inspec
tores. Ord. e Circo 9 Dezezembro 1851
(Dia7·. 8869). Como se mandou procedessem
na liquidação da divida activa, e arrl:'cadação
amigavel e judicial della. Ord. 286.1.0 De
zembro 1851. Inslrucções para cenlralisação
nellas dos pagamentos das despezas geraes
que se fazem nas provincias e modo pra
tico de as eífectuar. Ord. 287, 10 Dezembro
1851. Instrucções para a installação deHas
reorganisauas pelo Dp.cr. 870, supra. Ord.
288,10 Dezembro 1851: Ord. 10 Dezem
bro 1851 (Diar. 8869); Av. 11 dito (Diar.
cit.). Mandou-se a ellas addir empregados
das extinctas pagadorias militares. Av. Circo
289, 10 Dezembro 1851. Relaçiio não póde
soltar exactor mandado prender por inspec
tor de thesouraria administrativamente.
Ord. 301,29 Dezembro 1851. A todas, me
nos Minas e Goyaz, que sua correspondencia
com o ministro da fazenda seria por inter
medio do presidente da provincia. Circo 9
Janeiro 1852 (Dim·. 8919). Todas as ordens
para pagamentos ou objectos que di~ão res
peito ás tuesourarias pelo ministro da guerra
irão em portarias aos respecLi vos inspec
tores, devendo a correspondencia delles vir
pelo intermedio dos presidentes. Circo 10°,
13 Janeiro 18i>2. Declarou·se á daBahia que
certa juntade Associação Commercialsó por
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meio de requerimenlo 00 represenlação po
dia a ella digir-'e em neKocios de sua com
pelencia e que menos regularmenle aceilára
e suslenlára discuss~1O ollicial com ena a
respeito de objectus de in leresse parlicular já
discutido e decidido definilivamenle. Ord.
~3°. 23 Janeiro 1852.- Vici. Av. 2ú JaneiJ'o
185~ (Dim·. 8906).:\. allerllção dos orde
nadlls deHas pelo Decr. tl70 não intende
com os procuradores uscaes cumo procu
rad res da fazenda, e nem com os mais
empt'egados do jlli7.0 dos feilos. Ord. 26°,
24 Janeiro 185~. RecollJaleodou-sea exe
cuçflo do cap. 212 Reg. Faz. subre ti
lulas ou cerlidões dedividlls que passassem.
Ord. 27°,26 Janeiro 1852. Sens correius ão
numeaveis pejos inspectore'. Ol,d. 30°, 28
Janeit·o 1852. A' do Pará que não seria com
pelente para solver conllicto entre alfandega
e juiz municipal; e que a eHa seria entre
gue ii vista de precalarios ao juiz municipal
a quola perlencente a cada uma das pessoas
contempladas na distribuição em processo
de conlrabando etc. Ord. 3to, 29 Janeiro
1852. Participações dellas ao thesouro do
que occorrer sobre pensionistas. Ord. 52,
10 Fevereire 1852. Contador aposentado
ainda dependendo de approvação da assem
bléa geral continúa a vencer o ordenado qne
lhe compele. Ord. 5.&, 13 Fevereiro 1352.
Quando liquidarelll dividas de exercicio
findo que informações deverâõ prestar. Av.
21 Fevereiro 1852 (Dia?'. 8925). Sobre no
meações de fieis, continuos e correios da
lhesuural,ia na do Pará. Ord. 63, 25 re
v r~il'l) 1852. Vencimentos de seus empre
gados que servirem iolel'i[j(lmenle. Ord. 72,
.li Março 1852. Os balanços das coula
oOl'ias devem ser apresentadas ás lbesou
rarias devidamenle classificado. Ord. 70,
12 Março 1852. Arbilral1lt'nto das fianças
dos lhesourE'iro das lbesourarias. Ord. í6,
15 Março 1852. Ord. 80, 17 dito. Devem
nos orçam nlos fundllm nlar o augmclllo
<lU dimiuuição das desp za-. Ord. 78, 17
Março 1852. Escripluraçào dos dinheirus
dos cofres dos orphãos, sua remessa ás
lhesourul'ias enlre~a por deprecadas.
Ord, til, 18 Março 1.852. A de Pernam
lwco mauuou-seque bté segunda ordem
conlinuasse a pagar soldos aos officiaes e
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praças de rret reformadas que não apresen
tárão patentes e como. Av. 24 Março 1852
(Diar. 895ft).Ord. 95, 3 Abril 1852. Juiz
de direito em correcção póde ordenar que
as thesourarias se recolhão dinheiros de
orphãos. Ord. 93, 1 Abril 1852. Olicial de
sua secretat-ia só póde ser provido por con
curso. Av. 10 Abril 1852 (Eim'. 89(8). Fi
xou-se fiança du pagador da de Pernambuco
declarando-se como receberia sommas para
de pezas. Av. 10 Abril 1852 (Dia1'. 8968).
Matricula nellas haverá dos empregados de
fazendo.. Av. 99. 13 Abril J851. Pagadores
neHas nnnca receberáõ no principio do mez·
quantias que excedão as fianças. Ord. 100,
13 Abril 1852. Revogarão-se instrucções
dadas pela do Amazonas para arrecadação de
rendas. Av. 101, 13 Abril 1852. A' do Es
pirito Sanlo, que pagasse pelas collectorias
até sua renda os elllpre~ados residentes nos

. districtos. Ord. H Abril1852 (Dim·.8970).
Ord. Uú, 9 Junho 1852. A' de S. Paulo ao
lorisou-se nomeação de correio para serviço
exlerno. Av. da mesma data (Dia!'. cit.). A'
do Pará, como pagaria congruas dos minis
tros e mais empregados da catbedral. Ord.
105, 17 Abril 1852. A' de Minas declarou-se
que certo missionaria podia a ella ou outra
estação de al'Cecad::lçào recolher quanlias
provenientes de restituições e para que fim.
Av.4 Maio 1852 (Dia,.. 8986). No principio
do mez devem fazer aos correios prestações
p<l'ra despezas que não admiltão demora.
Urdo 126, 12 Maio 1852. A' de Minas que seu
thesoureiro irregularmente procedêra recu
sando receber notas dilaceradas e para que
fim e como. Av. 3 Junho 1852 (Dim·. 9013).
Declarou-se obrigativa a pratica de admillir e
averbar antecipadamente recibo do paga
mento d,~ vencimentos a 01liciae5 militares e
por que. Ord. 139, 7 Junho 1852. Que di
reitos devem pagar erupre!1jados de'p·achados
4ue já servião. Ord. 145, 9 Junbo 1852.
Sobre titulos dos ((eis de seus thesoureiros.
Ord. 1ltG dito. Sobre partida de contador
nomeado para a de uma provincia depois de
encerrada a asselObléa provincial em outra
da qual era membro.Ord. 11 Junho 1852
(DiLlr.9019). A' de Pernambuco approvou-se
auglllento de horas de trClbalho e elevação
de gratificação por serviço extraordinario.
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Av. da mesma data (Dia!'. cit.). Em diversas
mandou-se continuar em serviço individuos
que em cnncurso se mostrarão mais habili
tados, em quanto não fossem nomeados. Av.
da mesma duta (Diar. cit.). A' do Maranhão
que pelas despezas da marinha deveria sa
car sobre a pagadori~ da marinha da côrte.
Circo 11 Junho 1852 (Diar. 9032). Sobra
vencimento dos empregados que substituem
outro em seus impedlmentós. Ord. 151,
16 .Junho 1852. A' da Bahia approvou-se
providencia para não serem os empregados
distrahidos com certidões reqneridas mas
nào procnró'das. Av. 21 Junho 1852 (Diar.
9022). A bem de pagamento de soldos a
officiaes militares reformados. Av. 23 Junho
1852 (Dia!'. 9024). A' das Alagôas como se
deverião cobrar;; % de empregado que por
10 3nnos percebêra vencimentos. Av. 1 Ju
lho 1852 (Dim·. 9028). A' do Maranhão que
escriptnrario ~eu aposentado não fôsse pago
de vencimentos em que não mostrasse sa·
tisfeito se1lo e direitos. Av. da mesma data
(Dim·. cit.). Pertence-lhes impôr aos exac
tores responsaveis as multas, por não apre
sentacão delivros contase documentos. Ord.
1.77, io Julho 1852. Thesouraria é legitimo
superior ac' inspector da alfandega na hiera
chia adminislrativa. - Vid. Ord. 187,16Julho
1852. Não devem e por que subjeitar ao
thesouro os seus recursos sobrestando nos
julgamentos delles, pois não é assessor or
dinflrio e nato dfls mesmas. - Vid. O,·d.
196,28 Julho 1852. Ord. 199, 23 Agosto
1852. A' de S. Pedro do Sul, para despedir
individuos que não sendo empregados da
pagadoria das tropas estavão addidos a ellas,
e não se achavão nas circuUlstancias de
ser despachados para a thesouraria. Ord. 17
Agosto 1852 (D'iar. 9078). A' de Minas que
os chefes de seccão não são meros directores
e devem desempenhar trabnlhos. Ord. 17
Agosto 1852 (Diar. 9078). Communicou-se
lhes que se ordenára aos commandantes dos
Duvios da armada o cumprimentu dos Decrs.
736 c 870 e Instr. 10 Dezembro 1851, revo
gada a modificação á Circo 9 Março 18lt3 a
que se refere o Av. 23Junho findo. Ord. 208
9 Setembro 1852. Sobre a liscalisação que
devem eyercer nas despezas que se fazem
pelos arsenaes. Ord. 209, 9 Setembro 1852.
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A ellas serão recolhidas as contribuições para
o monte-pio dos servidores do Estado e re
meUida por meio de ~aque5 sobre o I.be 001'0

Ord. 210, 11 Seten;bro 1852. As conlas da
despeza com a policia devem ser tomadas
pejas thesonrarias e como. Ord. 222, 2:~ Se
tembro 1852. Supprimenlo rara en:-'flja
mento de gente para li armada. Cil·C. 23
Setembro 1852 (Diar. 911lt). Seus Cllota
dores são subjeilos ao ponto. Ord. 226, 30
Setembro 1852. Não devem sacnr letras
sobre o tbesourll sem que á vista se receha a
importancia. Ord. 238, 1.8 Outn\lro 1852.
A' de S. Pedro do Sul sobre procedimento a
respeito ue documentos dI:: despezas passa
dos pelo extinclo commíssariado, ell1 relação
com a comlnissão \'e exame de con tas crea
das pelo ministerio t

1a guerra. Ord, 2!JO,21
Olltubro 1852. SOblr3 vencimento pedido
por um chefe de secção em con uf(ueucia de
haver interinamente servido como bl em
outra. Av. 8 Novembro 1852 (Dia}'. 9156).
Regularmente procedem suspendp.nllo ven
cimento a empregados com assentamento
aberto sem ha I'erem pago seIlo. Ord. 25 t.
11 Novembro 1852. Marcárão-se prazos para
posse e juramento ue seus empregados e de
mais de fazenda, e o modo contar-lhes an.,.
tiguidade. Decr. 1073, 30 Novembro 1852.
E' incompatível o exercicio cumulalivo dos
em pregos de procurador fiscal da fazenda
geral e provincial. Av. 266, t Dezembro
1852. As folhas e férias de jornétes e salarios
devem conservar-se nas thesourflrías até O

encerramento do exercício, se houl'er alé sua
época quantia sufficiente para o seu paga
mento. Ord. 267, 3 Dezembro 1852. A' do
Ceará para promover e como arrecadação
dos fóros e arrendamentos de terreno de ex
tinctas aldeias de indios, e tomada de con
tas. Ord.270, 13 Dezembro 1852. Para ins
peccionar a de S. Paulo nomeou-se o the
sOl1reiro delegado. Decr. 22, 2 Av. 23 De
zembro 1852 (Diar. 26 de 1853). A' de
Matlo Grosso como deveria seu procurador
fiscal organisar relações de divid"s. 2 Av. 2ft
Dezembro 1852 (Di{/r. 6 de 1853j. Como
deveráõ enviar ao the,wuro requerimenlos de
escravo. da fazendas da nação para :tlforria.
Ord.7°, 8 Janeiro 1853. A ellas serão envia
das cópias e quando e como dos inventa-
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rios das mohilias dos palacios de presidencia.
Av. 1lJo 19 Janeiro 1853, 3": procorador
fi cal assislirâ ao exame do estado do pa
lacio, 6.° Não lhes compele alvo quando
liquidar o tempo de serviço de empregados
arn entados. - Vid. Av. 2LJ Janeiro 1853
(Di(l1·. 3.&). A' da Parah ba para não recu
sar 111-se nolas dilaceradas. Ord. 25 Janeiro
185. (Dia?'. H). Cartoral'io sen nflO o póde
ser da de rendas provinciaes. Ord. 32, 31
Janeiro 1853. Como deve intervir o ins
pector a final na liquidação de dividas.
Ord. :H. Janeiro 1853 (Dia1'.LJ2). A' de Mi
nas, é1utorisação para aceitar doação. e para
que fim, de quanlia pecuniaria; P. proposta
de pagamenlo admillindo-o em prestações e
como. Ord. 51, 14 Fevereil'o 1853. Não aos
juizes de direito lUas os tuesourarias in
cumbe tomar contas éís autoridades e empre
gados encarregados da arrecadação e dis
pendia dos dinheiros publicos e valores da
nacão. Av. 53, 15 Fevereiro 1853. A' de
S. Pedro do Sul que executasse a ordens
que delerrninão a immediata communica
ção ao lhe ouro das novas pensionistas in
cluidas em folha, e a brevidade na remessa
dos processos de habililação. O,'d. 57, 19
Fevereiro 1853. Processo e pagamenlo de
de pezas com ho pitaes e enfermarias mi:..
lilarl'scomo será feito. Circo 6h, 26 Feve,
rei!'o 1853. São competenles para ordenar
reposição de pagamlmtos indevidos a rnnc
cionarios de qualquer classe. Ord. 68, 7
Março 1853. Sobre classificação de despa
chanle nada tem que inlender, salvo por
,ia de recUl'SO por pr terição de formulas ou
d 'negação manifesla de jmtiça. Ord. 70, 8
Mar~'o 1853. Em que rubrica devem incluir
IIS reformados. Ord. 73, 10 lVh1rço 1853.
Licença aos lhe oureiros deli as sao com o
respectivo desconto. Ord. 90. 26 Março
1853. A' do Maranhão a bem ela ordenada
rem a á 'ecretaria da guerra, dos dOGU
m IIlos de despezas mililares.-Vid. Av. :26
ilIm'ço I85~ (Dim·. 85); (Circ, 107. 23 Abril
1 53: ~~O dito (Dial·.130): 112, 2 Maio 1853)

lh corre pondencia com os pre'idenles é
dirccl1 (j Dão por inlermedio da secretaria
do glll'erno. Av. da me ma data (Diar; cit.).
Inspector da de S. Pedl'u do Sul foi aulori
'ado para e como eslabelecer agencia fiscal
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da alfandega do Uruguay:ma. Decr.11!J0, 11
Abril 1853, art. 2, para cuja execução. Ord.
100, 19dito. Como deverlÍõ escriplurar as
quantias entradas para o monte-pio dos ser·
vidores do Eslado. Ord. 113.4 Maio 1853.
Presidente declarou-se não .dever atlcnder
requerimento de recurso iTJterposlt) da the
souraria em termos dcsl'espeitosns á auto
ridade do inspector. Av. 17 Maio 1853 (Dial'.
1lJ 1). Ael'la5 devem e quando os commandan
tes dos navios da armada recolher saldos de
dinheiros. Av. 20 Maio 1853 (Dim'. 151):
Circo 7 J núho 1853 (Dial'. 1(0); Circo 137,
8 Junho 1853. Emprep;ados que substituão
oulros não podem receber mais do que o ven
cimento do lugar que inlerinamenle exerce
rem. Ord. 149,25 Junho 1853. Subsliluicão
de emrl'e~<1dosnas vagas dos lugCll'es supe
riores. Ord. 153, I!J J ulh 1853. A' do Pará
declnrou'se que se não podem deler os des
pachos de mercadorias regularmente mani
festadas, descanegadas e depositadas nas
alfandegas, por que se tenha de proceder a
exames a respeilo de outras vindas na mesma
embarcação e não incluidas no manifesto
ou manifestadas. Ord. 165, 16 Julho 1853.
Sohre a inconvenicncia dos saques pelas
thesourarias contra a intendwcia da mari
nha a favor do thesouro para despeZias de
marinha. Av. 25 Jnlho 1853 (Diar. 210).
Sobre escripturação e classificação nellas,
das despezas que se fizerem por conta dos
ministel'Íos da guerra c marinha. Ord. 18LJ,
11 Agosto 1853. A' do Ceará approvilrão-se
e com que observações contractos de arre
mal<Jção de rendas. Ord. 185, 16 Agosto
1853. Autul'isou-se inspeclor da das ,\lagôas
êl abonar para enterro de cada praça de pret
oerla quanlia. Av. 191, 19 Agosto 1853.
Recommendoll-se-Ihes a maior pontualidade
na remessa de ioformnções necessarias para
() relatorio da guerra. Circo 193, 20 Agosto
1853. Autoridade deltas para solver duvidas
Ord. 23 A~f)stll 1853 (,Dilll·. 2h I). A' do
Ceara mandou-se que informasse e como a
respeito de certo processo de liquidação de
divida de juiz. Av. 23 Agosto 1853 (Dim·.
2ld). Herdeiro ou cessionat'io de credor da
fazenda conformea OrJ. 23 Novembro 18hO,
até 1008 não precisa de justificaçãl:l judi
cial para se habilitar perante as thesourarias
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Ord. 200. 29 Agosto 1853. S 4. Solicitador
interino de thesourarh no Piallhy nomeado
pelo presidente duranteausencia do efl'ectivo
foi approvado apezar de não ser o emprego
creado por lei. A.v. 29 Agosto 185:3 (Diar.
Suppl. 249). A' do Ceará, como se mandOI1
procl~der conll'u collector por extravio de
livros, etc. Av. da mesma data (Dia/'. cit.).
Forão-lhes ellcarre~ados e com que as at
tribuições das extinctas contadorias de ma
rinha dfl Bahia, Pernambuco e Pará. L. 719,
28 Setembro 1853, art. H. § á: a de Minas
foi enr.arregada de fiscalisação das circum
stancias da companhia do Gon~o Socco para
pagamento do imposto do OUI'O, art. 18.
Creou-se uma na prol'íncia do Paraná e
como. Decr. 12áO, 30 Setembro 1853. In
formados pelas thesourarias devem os pre
sidentes remeller o requerimentos de pre
tendentes a lugares de fazenda. Av. á Ou
tubro 1853 (Dia!'. 278). Na liquidação de
dividas de exerci cios finrlos mandon-se
lhes obsel'var os Av~. de guerra de 31 Agosto
e 28 SeLembro 18&8. Ord. 21.8. 11 Outubro
1.803. Empregado da de Pernambuco po
derá ser nomeado delegarlo do inspector da
estrda de ferro. Decr. 12á5, 13 Outubro
1853. art. 1.á. Seus inspeclol'es ainda para
contestar imputações descomedidas não de
vem usar de recriminação injuriosa e ex
pressão menos convenienle em sua corres
pondencia olicial. Ord. 222, 15 Outubro
1853. Não devem encaminhar ao governo
petições e queixas de pal'les apresentadas
em termos não oevidos. Av. 15 Outubro
1853 (Dia/'. 285). Substituição de chefe
de secção como Lera lugar. Orei. 227,
22 Olltubro 1853. E dos inspectorp,s pelos
contadores ou chefe~ de secção. Urdo 228,
da mesma data. Seus empregados aposen
lados. quando novamente nomeados para
alf1;uUl emprego. vencem o ordenado deste,
cessan~o durante elle. 11 apo entadoria.Ord.
229, d,1 mesma dala. Sobre tomada de fiança
perante as thesourarias inc!epeodp.nle de jus
lificflçflO judicial. Ord. 231, 25 Outubro
1853. Empl'egados de umas de pachados ou
removidos par" outra nãl) tem oireito fl or
denado do lllgal' (jUI' deixão até tomflrem
posse dos novos. Ord. 232,26 OUlubro 1853.
A' da Bahia corno deveria preencher-se im-
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pedimento do cartorario. Av. 3 Novembro
1853 (Diar. 302). Com a cópia dos termos de
contraclo deveráõ ellas remelter o orçamento
e mais papeis rl'.1ativos aoconcur;o. Ord. 243
9 Novembro 1853. Estabelecêrão-se nas se
ções do con tencioso das lhesourarias regis
lro das fianças. Ord. 25!J. 23 Novembro
1853. Mandou-se a seus inspectores que por
commissão Jellas inventariassem o pro
ces os pendente nos juizos dos feitos da fa
zenda e como. Ord. 255, 23 Novembro 1853.
Mandou-se remeller-Ihes cópias aulhenticas
de todos os termos de fiança prestados até esta
data nas reparlições subjeiLas á repartição
da guerra, e que d'ora em diaote se pre<;lem
nas lbesoural'ias. Circo 28 Novembro 1853.
Não podem 5u_pend-lr ordenados por' im
compatibilidade. Av. 30 Novembro 18353
(Dia/'. 339). Mandou-se flxecutar a Ord. 11
Fevereiro, sobre divida de m io solno a
viuvas sem titulo, em eRSOS similhanLes.
Ol'd. 268, 3 Dez mbro 'l853. uando eovia
rem processo de divida de que tenlüo dado
certidão. deve esta acompaoh1-·10. Av. 7 De
zembrn 1853 (Oial'. 3á3). Das fianç3s pra 
tadas á fazenda devem e pard que ter conhe
cimento as thesourarias. Ord. Circo 272, H
Dezembro 1853. Ord. 273 dilo. Com os
termos de fiança que liverem-se prestado
ou presLarem-se ordenou-se rerneLtão ao
tuesouro os respectivos processos, e dêem
COnla de quaesquer bypolhecas. Oll caução
que sn bstitu i re'l1 as fi;.) nças. Circ. 1á De
zembro 18f>.3 (Dia'!'. 353). Empregado do
da Bahia poderil o iO'lf} clor da eSlrada
de ferro nomeaI' e qual para exame de
livros e conlas. Decr. Cond. 1290, 19
Dezembro 1853, 23.n A' de Pernambuco,
que não devia comentir que empl'egados r

della á hora de serviço frequentassem o
curso jurídico. Av. 29 Dezemhro 1853
(Diar. 8 de 185&). A' da Bahia, mandou-se
processasse e como proprielarios e admi
nistradores de trapiclles lJue elevassem a
armazenagem. Ord. 3 Janeir'o 185lí (Diar.
18). Devem escriplurar no exercicio em que
fôr rei to o serviço as gralificações para elle
Jecretadas por lei, Ord. 2°, á Janeiro 1854.
Os valores etc. que pela I'xtinção da do Rio
de Janeiro pas árão para o tbesouro onde
devem ser depositados. Av. á Janeiro 18M.

1.07
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(Dia,.. 18). FalLas de seus empregados por
serviço da guarda nacioDal devem ser abo
nadas. Ord. 8 e , 11 Janeiro 1854. Deu-se
para execução da L. 628, de 1851, art. 1 t,
§ 16, reduzindo-se a dinheiro objectos de
uuro e prata e joias deposil<ldas nas lhesou
rarias, regulamenlo em Ord.14°, 1á Janeiro
1 54. Como e quando abriráõ assenlamento
aos emprell;ados publicos para percepção de
ordenados dc. Ord. 15°, 16 Janeiro 1854,
art. 3, 6, § 2. Para esLabelecimento, nas sec
cões do conLencioso dellas, do regislo de
fianças, bypnlhecas e cauções dos rospoosa
veis á fazenda. OrJ.19Janeir'o185á (Dia,..
75). Não deve exigir de chantre vigario ge-

.ral como governador do bispado attesLado de
frequencia. Ord. 17°, 23 Janeil o 18M. Pre
catllrias dojuiz dos feiLo das pruvinciusman.
dou-se fossem remeladas pela secçãu do
COlltencioso e como. Av. 20°, 25 Jaueiro
18ôá: Av. 61, 27 Fevel'eiro 1854. A do
Ceara foi nutorisada para pôr em que caso
novamenle em praça bens de devedores á
fazenda. Ord. 21°, 25 Janeiro 1854. Grali
ficações para quebras concedidas a seus Lhe
soureiros fazem parle de seus vencimeutos e
entrão elD conla para a deducção nos lem
pos de licença. Ord.22°, 25 Janeiro 185ú..
Seus fiscaes se-Io-hãu das reparLições espe
ciéles das terras publicas. Decr. Reg. 1318,
30 Janeiro 185á, arL. (6 D~cr. 1378,22 Abril
185/,: 1431 a 1á33, 23 ovellJbro 1854;
2595,19 Maio 1860: 2608,30 Junho 1860:)
cobrari:lõ as mullas imposLas pelos juizes de
dirtlilo aos municipaes em correição, art. 63,
96 : a ellas serão dirigidas as o[ertas por lo
tes de lerras r6ra da hasta publica e quanJo e
como, arl 68, 70. Para cofre especial passão
os juros das apolices da divida publica não
cobrados. Av. 8 Fevereiro 185ú. (Dia!'. 56).
Devem in lar pela prestação de contas dos
uradore' d heranças jacen tes, Ord. ú.2, 13

Fevereiru 185lt. Approvou-se á de Sergipe
não haver pago a adminislrador de correio
vencimento do l mpo de prisão por crime
parliculal'. Av. 147,16 Fevereiro 1tl54. Em
pregado seu chamadu como supplenle do
juiz de paz por impedimenlo de anLeriures
para me'u de qualificaçào de volanLes nào
'o[re desconto em vencimeulos. Av. 52, 20

.Fevereiro 1854. Nos processos de dividns não
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devem exigir cerlidões dellas e por que. Ord.
21 Fevereiro 185.& (Diar. 76). Devem seus
inspeclores remetter no pl'jncipio de cada
mez balancele explicaLivo das despezas pagas
no mez anlerior. Circo 70, 6 Março 1854.
Approvou-se avaliaçllo de fiança de adminis
tradores de mesas de rendas e coIleclores pela
de Sergipe. Ord. 74, 11 Março 1854. A' de Mi
nas que deveria ter corrigido engano do sup.
plícanle denominando direitos o que erão
emolumentos. Ord. 22 Março 185á (Diar.
109). A' da Babia, sobre inLelligencia do
art. 8 Insls. 28 Abril 1851. a respeiLo de
conlas dos empregados do juizo dus feitos.
Ord. 8á, 27 Marçu 185á. A' do Espirito SanLo
que nos processos de fiauça Jeveria sempre
exigir a pruva do dominio Je bens de raiz e
como. Av. 27 Março 1.8&ú. (Dia1'. iii). Nas
fianças de exacLores devem preferir sempre
a garanlia de bypoLheca especial pur esaip
tura publica. Ord. 89, á Abril 185.&. A' da
13ahia como deveria pedir aulorísação para
pagamento não exigidu no respectivu exer
cicio. Av. á Abril 1854 (Dia?". 1á2). A' de
Pernambuco como deveria proceder a res
peilo da divida db soldos conforme Decr.
29 Janeiro 1801 e Circo 6 Agoslo 1847. Av.
h Abril 1854 (Diar. 1á2). Quantlo nel1as de
veraõ entrar os sflldos dos coit'cs dos hos
pilaes militares. Circo 9á, 12 Abril 1854; Av.
167, 29 Setembro 185á. Livros e documen
Los das entbarcuções sortas n"s províncias
serão e qnando e_ para que apresentados nas
lhesourarias para processo de despezas e
quaes e prestações de contas. Ord. 16 Maio
185.& (Dia?'. 192). Sólidos da receita de mul-.
tas das capitanias de portos recolhidos as
lbesoural'ias, preslações de quanlias para
despeza . Ord. 108, 29 Maio 1854; Av. 2
Juuho 185á (Diar, 212); Av. 28 Setembro
1857 (Jorr!. 288). Na de S. Paulo annullou-se,
coucurso e por que e mandou·se pr·oceder e
como a outro, Av. !ti Junho 1854. (Diar.
245), Por seu inlermedío coocedi'ráõ os pl'e·
sidenles de província despachos, livros e
quaes. Av. 11 Julho 185á (Diar. 269). Nellas
providenciou-se a respeito do pagamento
das praças da marinha que desembarcão nas
provincias. Ord. 131, 12 Julho 185á. Seus
inspeclores devem nas informações declarar
si os empregos que se pretendem eslão ou



( 847 )

THESOUR.-\RIAS

não vagos. Ord.155. '16 Ago~to i854.Appro
vou-se ao inspector da do Pará não abonar
gratificação arlclicional a officines militares
desde qne rleixarão seus exercicio até vllspera
do dia em que novamente empregados. Av.
16~. 4 SPlembro 185!J. Elevou-se a do Pará
ã 2" classe da primeira l1rdern. e na rio Mara
nhão creou·se mais uma seccão. Dp.cr.1!J29,
1ft Selembl'o 185/,. Licen'ça 'a seus emprega
dos pelos presidentes de prf'vincia não neces
sitão approvação do tbf'souro. Av. 16!J. 26
Setembro 185!J. Seu tbesoureiro suspenso,
administrativamente, não perdI'! vencimen
tos. Ord. 177, 12 Outubro 1854. Procura
dores nsc<l es como promoveráõ as lotações dos
afficios de justiça e bpneficios ecclesiaslico.
Ord. 179, tá Ouluhro 185!J. A' de Sergipe
que atlribuições relativamente íÍ llssociação
de vapores de reboque. Decr. Cond. 1!J57,
1!J Ontnbro 185!J, 3a, 6." Devem remetter
mensalmente ao ministl'o do imperio ba
lancele de sua rlespeza. Ord. 1.99,2 Novem
bro 185lJ., excito por Circo 287, '1 Outubro
1855. S us iosp,'ctores forão anlorisados
para as despezas do art. 10 Inst. 28 Abril
1851 de accordo com os procuradores fis- \.
caes.Ord. 212, 18 Novembro 18M. Devo
luçãn de recursos de qne o tbesoul'o não
podia conbecer por não terem seguido os
tramites le~aes e qllaes.- Vid. Av. 218. 22
Novembro 185!J. Sobre admittirem-se exclu
sivamente ou nii0 attes.tados dos bispos dio
cesanos e s,eus delegacias aos parocbos para
percepção ele con~rl1a. Av. 220, 22 Novem
bro 185á. .\ do Pará que relações tr-lD com o
córte elR madeireIS de construcç~o naval. Av.
Reg, 223, 29 Novembro 185ú, ·art. 15.
Den-se intelli~encia ao art. 62, Decr. 736.
Sobre pa~amentn a empregado. Orei. 2!J8,
23 Dezembro 18511. Ao transporte ele som-
ma que ",nas tenhiío de remetler para oulros
portos de p.scala obri~oll·se a compaohia bra
sileirfl de paquetes. Decr, Conr!. 1515, 3 Ja
neiro 1855.17a ; Res. 8!!6, ~8 Maio 1856. A
do Pará e Babia que ohrigações tem rela
tiva á companhia ele aprendizes marinheiros
Decr. Reg. 1517. .4 Jàneiro 1855. Ol't. 27,
31, 33, 3'á, 37; 15!J3, 27 dito. Em que casos
seus inspectores p"d"m auamentar porcen
tagem a col1ectores. Ol'd.!J°, 9 Janeiro 1855.
Sobre registro neUas, do' termos de fiança
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conforme a r.irc. 23 Novembro 1353. Ord ..
9 Janeiro 1855 (Iam. 2!J). Mandou-se-Ihes
archivar e :;uardar e como o Jonzal do Com
mercio pnblicador do~ ados oBir.iaes. Ord.
8°. 10 Janeiro 1855. Sobre incompatibili
dade de diversos empregados deUas com iden
ticos de administração rle terrenos diaman
tinos. Av. 12 .laneiro 185!l. Devem remetter
directamen te aos ministerios as liquidações de
dividas de exercicios findos. Ord. 12 Ja
neiro 1855. A.' de Minas que não podia ter
lugar pllra tomada ele conta.. remetler ao tbe
souro livro da extinctfl aclmini-tração elos
diamantes. Av. 1.3 Janeiro 1855 (.10m. 22).
Procurador fiscal da fazenda responde sem
pre por ultimo nus processo. Av. 2ú Ja
neiro 1855 (107'». 39). A' da Bflhia decla
,'ou-se indi ~pensavel fi remessa ri as cópias
:los tel'mos dl' fianca da Circo 1.4 De7.embro
Dezelllbro 1853. ·Orel. 2lJ. .Janeiro 1855.
(Jom. cit.). Notas do hanco do Brasil não
podem ser nelJas recpbidas. Ord. 50, 31 Ja
neiro 1855. Por ellas correm e como lermos
de multas pelo regislro de terras possuirias.
Av. 31 Janeiro 1855. Para que o escrivão
do arciprestado do Espirito Santo passasse
certielões de obito de dlwt'dnrfl" á fazenda
exigida por procurador fiscal. Av. 5!J, 1 Fe
vereiro 185!l. Como assignaráõ os comman
danles de vapores conhecimentos de dinhei
ros qne d'ellas receberem para lransporlar.
Ord. 57,6 Fevflrfliro 1855. Moedas e tran
geiras que entrarem para os sP.tlS cofres de
depesito devem ser lo~o vendidas ou conver
tidas em moeda. Ord. 58, 7 Fevereiro 1855.
As encontrada nos espolios dedefuotos serão
aos cofres recolhidas e arrematadas e como.
Orno 60.10 Fevereiro 1855. Sua cornpeten
cia snl1re as administraçõt>s dos correios.
Ord. 51, U FevereiTo 1855. Cumpre-lhe re
presentar e como e a quem sobre ii legalidade
de direcção dada a recursos interpostos. 
Vid.01·d. 52,H Fevereiro 1855. Não podem
tomar parle em actos de arrecadação ou dis·
pendia de dinheiros publicas Of' empreF:arfos
que corno fiscaes deverem interpor juizo a
respeito da moralidade c1l'l1es. Av. 15 Feve
reiro 1855. A' da Babia fni alltorisada para
cobrar os emolnmentos do Decr. 1497 de
185ú. Ord. 73. 20 Fevereiro 1855. Decla
rou-se que no § 7, art.1 Decr. 870 de 1851.

t07*
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eslã a sua allribuição de impôr multa do
art. 36, L. 628. do mesmo annO. Decr. 1558,
21 Fevel eira 1855. A' do Paraná sobre pa·
gamento prelendido por praça de batalhões
extinctns que passárão para oulros. - Vid.
ÂI!. 3 Março 1855 (Jorn. 108). A' do Paraná
que remettes, e conta mensal das despezas
com repartição especial de terras publicas ao
.nini-Ierio respectivo. Av.12 Março 1855: Av.
lá Abril 1855. Suas obrigações relativas a
despezas com recrutamento etc. para a ar
mada. De<!r. Instr. 1591, 1á Abril 1855
art. l16. Explicações derão-se sobre cum
primen lo de ordem dos pl'esiden tes para
dpspezas soh sua resp nsabilidade. Ord. 16
Março '1855. Deu-se modelo pnra estatistica
1Jnanc ira das lojas. Circo 113, 23 Abril
1855, Para entrega a ellas dos dinheiros ele
orphilOs e nusentes arrecadados por collec
lore e mesa de rendas. Circo 118, 30 Abril
1855. Que empre{?;ados nomeariãoseus ins
pectores para o expediente das conserva to
rias do commercio. Decr.1597, 1 Maio 1855,
art. 1á. Letras deHas póde a caixa filial do
hanco do Brasil na Bahia descontar e como.
I>ecr. Est. 1580, 21 Março e Estat. ann. 22
Fevereiro 1855, art. 3, § 1: no flecife,
Decr. Est. art. cit.; no Maranhão, Decr. Est.
al'I. cito no Pará, Decr. Est. e art. cit.; e
em S. Penro do Sul. Decr. Est. e nrt. cito
e S. Paulo Decr. Est. e art. cito A' do Pa
raná, sobre retirada de empregado sem
communicaçào ao que servia de chefe de re
partição em ausencia do inspector. Av. 3'1.
Maio 1855 (JOI'T!. 185). Communicárão-se
providencias dadas para arrecadação de LJens
deorphãos, e defuntos e aosenle ou vagos e
qllaes. Ord. 1á!:>, 8 Jnoho 1855. Deposito
na da Bahia, dos dinheiros da companhia
de troda de feno da capita I ao rio de
S. Fraocisco.-· ido Decl'. Est. 1 ô1á, 9 Ju
nho 1855, art. 35. A' da Bahia ordenou-se
que revogasse prazo que marcára aos juizes
de orphõos para apresentação de livro de
escripturação e contas dos cnradores por
qn. v. 12 .Junho 1855 (Jom. 188). Sobre
questões ue sello declarou-s q\le mal to
mára o in pector conhecimento della sendo
lhe levàda por officio do juiz, e não por pe
tição da parte e guardados certos preceitos.
Ord. 150, 16 Junho 1855. Ordenou-se aos
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seus inspectores marcassem prazo para sello
l>imples de pertences em letras. Ord. 151,
1B Junho 1855. E' da competencia de
sua junLa jnlgar do merecimento e validade
dos atlestados de frequenciél. Ord. 159,22
Junho 1.855. Os imposto1> de loterias como
serão recolhidos ás Lhesollfarias. Ord. 162,
23 Junho 1855. As reclamacões sobre sua
isençào delle como devem' ser feilas ás
thesourarias e com que recurso. Circo 23
Junho 1855. Como serão iurol'm adas para
pt'oceder-se na cobrança de dividas de col
lectados declarados em fal1enci~. Av. 7 J u
lho t 855. Nel1as se não depos i tão os di
nheiros oupapeis de credito ou objeclos pre
cioso!> penhorados á massa falliua e por que.
Ord. 183,14 Julho 1855. Como deve png:lr
protesto de letl as de prestnções conce
dirias a devedor da fazenda. Av. 204, 25
Julho 1855. Prazos em ql.e se deve a ellas
recolher a renda dos correios. Ord. 209, 25
Julho 1855. A algumas mandou-se unifor
misaro estabelecido sobre descontos nos ven
cimentos du pessoal da ma.rinha e como.
Circo 28 Julho 1855 (Jorn. 258). A' de S. Pe
dro do SI1I, sobre melhodo seguido no pao-a
mentn dos corpos do exercito disseminados
na provincia. Âv. 30 Agosto 1855. (Jom.
2lJ1). Como se ordenou á de Sergipe que pelo
procurador /lscal procedesse a arrecadação
de bens de defuntos e ausentes existentes
em poder dp. curador. Ord. 249, 31 Agosto
1855. Mandou-se pagar congrua aos vigarios
á vista de allestados dos bispos aos vigarios
geraes. Circo 260, 14 Setembro 1855. Divi
das de exercicios findos de vencimentos de
em.pregados deJla aposentado porque não foi
reconhecida. Ord. 261, 18 Setembro 1855.
Seus inspectores nào podem ser votados para
membros das assembléas provinciaes, depu
tados ou senadores nos collegios eleitoraes
em que exercerem jorisdicção. fles. 842, 19
Setembro 1855, ar!. 1, § 20. Av. 50 ,3 Jélneiro
1856. Providencias se ordellárào á de S. Pe
dro do Sul para liquidação no thesouro, de
dividas das extinctas caixas dos corpos do
exercito. Ord. 29á, 5 Outubro 1855. A' do
Paraná approvárão'$e medidas provisorias
que tomára para estabelecimento de mesas
de rendas. Av. 303, 10 Ontnbro 1855. A' do
Piauhy a deliberação de crear UID.\l collec-
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toria. Ord. 308,12 Outubro 1855. Filiaes da
S. Pedro do Sol creárão-se duas pagadorias.
Decr. 1.659,20 Outubro 1855. Ord. 350, 10
Novembro 1855. Av. Instr. 154, 2ft Abril
1857. Declarou-se que vencimentos com
petião aos officiaes l<lue marchão em serviço
de umas para outras provincias. Circo 322,
24 Outubro 1855. A empregado da da Bahia
mandou-se ~bonar vencimento duranté iote)!.
ticio que houve de sua demissão á reintegra
cão. Ord. 331,29 Outubro 1855. Vencimento
de seu procurador fiscal na qualidade de dos
feitos da fazenda. Ord. 332. 30 Outubro
1855. Não tem efIeito suspensivo os recursos
interpostos das decisões dos chefes das esta
ções fiscaes para as thesourarias e por
que etc. Ol'd. 333, 31. Outubro 1855. Ven
cimentos competentes aos que servirem de
procuradores fiscaes interino e prefel'encia
que se deva dar para e le fim aos advogados
e pessoas estranhas ás thesoul'arias. Ord.
337,2 Novembro 1855. Direito dos empre
gados de suas secretarias a conconer aos ac
cessos com os demais. Ord. 339, 6 Novem
bro 1855. Conflicto-clllre empregado seu e
commandante de corpo por occasião de pas
sar-se revista de mostra, e 6nal pagamento
dispensando-o o presidente. -Vid. Av. MO.
Ord. 3l11, 7 Novembro 1855. Pena em que
incorrem seus empregados que se não apre
sentem findas as licenças. Ord. 346, 9 No
vemLH'o 1855. Gratificação concedida a the
soureiros para quebras faz parte dos venci
mentos e por isso se não paga quando o não
fôr o ordenado. Av. 352,13 Novembro 1855.
Empregados delJa não podem servir de es
crivães dos navios de guerra. Av. 353, 13
Novembro 1855. Sobre nomeação de em
pregados dellas para assistirem a inventarios
nos arsenaes, e navios de ~uerra e servirem
de escrivães interinos delles. Ord. 357, tá
Novembro 1.855. Incompatibilidade do lugar
de inspector com exercício de deputado pro
vincial. Ord. 378, 5 Dezembro 1.855. De
clarou-se que a alçada dos juizes de ausentes
estava elevada a 200:tf; mas que não devião
admittir justillcações por divida maior de
100:tf;. Ord. 382, 17 Dezembro 1855. Di
reitos que devão pagar seus empregados no
meados para outro lugar de igual vencimento
Ol'd. 383, 18 dito. Empregados de fazenda
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destacados como officiaes da guarda nacio~

nal e recebend(ll soldo não accumulão orde
nado. Av. 397, 27 Dezembro 1855. Ord. !J13
17 Dezembro 1856. Declarou-se que divida
de bens de defuntos e ausentes não estava
prescripta, mas que se não devia entregar o
dinheiro sem apresentação de deprecada e
pagam'ento de direitos. Ord. ~99, 27 De
zembro 1855. Substituição de notas do go
verno, de 50S.como semandou fazer. Av. to,
3.° Ord. 2°, h·, 2 Janeiro 1856. Sobre arre
cadação do impos o de lllteria. Av. 18° 10
Janeiro 1.8~. Seus inspectores devem de
cidir as reclamações sobre sello, em gráo de
recurso sem consultar o thesnuro. Ord. 38,
18 Janeiro 1856. Sob,'e enlrega a ella, dos
saldos do cofre da capilania de portos. Av.
18 Janeiro 1856 (Jorno 23). Devem te I' co
nhecimento das peças desemcamiohadas que
houverem de ser paF;as por praça desertadas
ou ausentes que se apresPDtarem ou forem
capturadas. Circo A3, 21 Janeiro 1856. Como
procederáõ no assentamento dos proprios
nacionaes e bens das e xtinclas aldeias de in
dios. Ord. Ali, 21 Janeiro 1856. Nada tem
com quantias deixadas em testamento para
ser auxiliado escravo na acq'lisição da liber
dade, devendo e como proceder o juiz com
petente. Av. 57,26 Janeiro 1856. Forão au
torisadas para liquidar divida exislente de
porcentagem de rendas internas arrecadadas
nas alfandegas antes de permitticla deducção
de taes porcentagens. Circo 63, 31 Janeiro
1856. Seus inspectores i"ão ouvidos para no
meação de guaJ,:da da alfandega. Av. 69, 7
Fevereiro 1856. Não lhes pertence nomear
mandador de serventes de capataziall de
alfandega. Av. 76, 8 Fevereiro 1856. Não
devem incluir em folha pensioni tas sem
ordem do thesouro. Ord. 77, 8 Fevereiro
1856. Declarou-se dever na de S. Paulo
prestar fiança pagador nomeado para o
interior da provincia. Av. 21. Fevereiro 1856
(Jom. 64). A' de S. Paulo ordenou -se tra
balhasse durante as horas do regulamento.
Ord. 29 Fevereiro 1856. (!orn. 71). Incom
patibilidade entre 08 cargos das tbesotrrarias
de fazenda e provinciaes. Av. 98, 29 Feve
reiro 1856 (10m. 7J). Os presidentes a em·
pregados del1as 111e licença podem conceder.
Ord.10h, 6 Março 1856. Suas relações com
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a contadoria ll:eral di! marinha. - Vid. Dec1·.
Reg. 1139. 26 Mal'ço 1856. art. 2, S 5,
6: 5, § '2: 11 § 10: 27. 28. Pagão juros dos
dinheiros de orphãos de de a entre~a aos col
IAclores etc. Av. 1'26,26 Marco 1856. Ao ins
peclor da de S. Paulo pecmitiio-se acumular
o cargo ne chefe da repartição provincial até
qne:l assembléa respectiva providenciasse.
Av. 27 Março 1856 (Jorn. 103). Caixas fi
liaes do banco no Brasil não sã .. subordina
elas ~is thesourarias. Ord. 127, 28 Marco
1856. Para que mandassem proceder ã l~
tação nos officios e empregos de justiça.
Ord. 138, 7 Abl·il 1.856. São competentps
para lomflr conhecimento ne pretenção de
isençao de imposto em boticas de hospitaes
ne cflriclade. com recnrso ao thesouro.
Av. 1.79, 7 ~hril 1856. Empregados npllas
promovir:los a que direito estarão subjeitos.
Orei. 1M. 7 Abril 1856. Thesoureiro deltas
como fnrão pagamento de vf1ncimentos a
empregados de alfandega e arsenaes de ma
rinha. Ord. 150, 19 Abril 1856. Sobre a es·
criptnração de despezas nas thesourarias
por conta do ministl~rio da marinha. Ol'd.
162,7 Maio 1.856. Vencimentos dos fieis de
seus thpsllureiros qnando estes optarem o
snbsidio de mflmhrns nas asselObléas pro-
vinciaes. Ol'n. 163,7 Maio 1856. Gratifica
ções dos procuradores-fiscaes p.mpregados
em mediçõAs tc. de terreoos de marinhas.
Av. 165, 8 Maio 1856. Compete.lhes impôr
as multas do flrt. 6 Decr. 10 .Junho 18ft5.
Ord. 169,10 Maio 1856. Sobre expedição de
certidões requeridas a ellas. Ord. 17:!, 12
Maio 1856. Alfand'1~as por intermedio de seu
in pectol' sedirigiraõ ao Lhesouro. Ord.177,
13 Maio 1856. A ellas e não aos presidentes
compele a solução das duvidas oa execução
dflS disposições concernentes á administração
da faz ndo. Ord. 178, 1.ft Maio 1855. Porta
ria pelo in pector de Lhesollraria para que a
alfandc~a commnnicas e á thesouraria pro
vincial'ls dL'spacbo~ de rnré importado man
dou-se revo"'al'. Ord. 1.87, 19 Maio 1856.
n I'eràõ relUetLer á eCl'etaria da gnerra de
mon tração rle snldo do credito aberto para
I\S nllwicas do orçamento. Circo 2& Maio
1856.(Jorn. 1ll7). Vencimentos dos subs
tiluto dos procurarlores fiscaes. Ord. 19ft,
28 Maio 1.856: 199, ~O dito. A ellas deveráõ
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as estações 6scaes rp.melter informações para
imposição de multas e quaes. Av. 203. 2
Junho 1856. Não podem liquidar dividas de
exercicios findos sem pr~ceder reclamação
da parte. Ord. 20~, 2 Junho 1856. Divicla
proveniente de imposto ille~almente arre
cadado pertence ao contencioso administra·
tivo da tbesouraria: sendo por ordem desta
submettido ao (ôro civil. o processo inter
rompe fi prescl'ipçi'to. - Vid. Av. 210, 5 Ju
nho 1856. Ord. 118, 31. Marco 1857. Suas
relações com as intendencia~ de marinha,
paPiadoria, secção do almoxarifado e casa de
deposito. Decr. Reg. 1769, 16 Junho 1856,
art. 96. Solverão-se duvidas por ellas pro
postas a respeitn do direito ao veocimenb) por
parte de empregados não de fflzenda e abono
de adiantados. Av. 219, 17 Junho 1856. Sobre
cumprimtlnto da Circo 2ft Julho 1.854, para
remessa do balanço definitivo acompanhado
de diversos documentos e qnaes. Ord. 222,
19 Junho 1856. Pensões s6 nellas podem
ser pagas depois do seu assentamento no
thesouro. Ord. 230, 25 ,Junho 1856.
Nellas e nào nas camaras municipues devem
preslar fiança os rcsponsaveis á fazenda
pnblica. Ord. 229, 25 Junho 1856. Devem
nas suas remessas declarar o exereicio a que
se referem, e lançar em rlrspeza effectiva
quantias certas que deixarão rie con~iderar

movimento de fundos. Circo 26 Junho 1856
(Jorn.195); Ord. 41ft, 17 Dezembl'o 1856.
Não deveráõ entregar ás partes requeri-.
mentos e reclamações em I[Ue se tenhão lan·
çado informações ou despachos. Ol'd. 233,
27 Junho 1856. Tbesou 1'0 não toma conheci
mento de recursos das tbesourarias sem que
estas os remettão nfficialmente. Ord. 234,
27 Junho 1856; Circo 153, 30 Abril 1858.
Cobrancu de emolumentos das certinões
passada~ pelas contadorias das' thesourarins.
Ord. 238, h Julho 1856. A' elo Marmhiio
declarn!l-s.e que as quantias recolhid~s aos
cofres naClonaes pertencentes a menores de
21 annos não podem consider-se como em
preslimo d~ nrpbiios para vencerem jUl'll.i.
Ord. 2ll7, 12 .Julho 1856. O assentamento
dos proprios naciooal'ls compete-lhes e ao lbe
sonro. Av. 2.&9,15 .Tulho 1.856. Quem deve
servir de pregoeiro nos leilões e arremala
ções perante as thesournrias. Ord. 251, 18
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Julho 1856. Suas relações com as di
rectorias de obras militares nas provin
cias. Av. Beg. 252, 18 Julllo 1856. art. 1.2.
Cumprimento que devão dar aos despa
chos das presidencias. Ord. 259, 28 Julho
1856. Sua alçada para o pagamento de di
vidas menores de 2508. Ord. 260, 29 Julho
1856. Em que casos podem sei' empregados
cumo agentes dellas officiaes do exercitu.
Circo 262, 30 Julho 1.856. A' de S. Pedro do
Sul, que se deferio juramento a correios da
alfandega e por que. Ord. 279, 19 Agosto
1856. Devem enviar nota de assentamento
do~ emprer:;ados civis da ~uerra e commu
nicar e como as altel'ações. Circo 281., 22
Agosto 1856. A' de S. Paulo ordenarão-se
despezas com transportes de empregddos da
repartição especial de terras publicas segun
do fosse necessario. Vid. Av. 25 Agosto 1856
(Jorno :2.47). A' de Goyaz ordenou-se annul
lação de inscripção de divida por irregulari
dades e quaes nas justificações do credor.
Ord. 28á, 26 Agosto 1856. Emolumentos que
por ellas se arrecadão. Ord. 285, 28 Agosto
1856. Não podem abril' assentamento par:!
sobre-vivencia de pensão sem apostilla pelo
tllesouto. Ord. 288, 29 Agosto 1856. Ma
terial da armada paga-se pelo thesouro e
thesourarias. - Vid. Av. 5 Setemb1'o 1856
1856 (Jorno 260). Alfandega e mesa de ren
das podem consultar a thesouraria sobre
habilitação de seus em pregados para oillcios de
jusliça. e por intcrmedio della, e não direc
tamente, levar sua representação ao governo.
Ord. 311.,20 Setembro 1.856. Incompetencia
e ilJegalidade de inspector de alfandega para
mandar restituir direitos de patenle de guarda
nacional, e para recorrcr da decisão da the·
souraria que desapprovára o acto. Ord.31.4,
25 Setembro 1.856. Devem remetler ao the
souro as provas escriplas que derem em con
curso os caudidatos aos lugares deHa. Ord.
29 Selembro 1856 (.forn. 296). Solução so
bre cohrança de dividas por precatorios e
justificações até a alçada do juiz. Ord. 323. 3
Outubro 1856. Como procederáõ nas trans
ferencias de terrenos de marinhas passando
se novos titulos, sem alteração uas condições
anteriores. Av. 324. 3 Outubro 1856. Pro
curador fiscal em g02.0 de licença approvou
se perdesse a quinta parte do ordenado. Ord.
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13 Outubro 1856 (Jorn. 325). Em inventa
rios nos almoxarifados ou a bordo dos na
vios não é necessaria a presença dos em
pregados das thesourarias. Av. 332. 14 Ou
lubro 1856. Ord . .&26, 23 Dezembro 1856.
Sobre },bono da quinta parle de ordenado
nas substituições de seus empregados. Ord.
334, 15 Outubro 1.856. Como deveráõ pro
cedei· para inutilisar-se o papel selJado junlo
a autos, documentos ele. Ord. 349, 21 Outu
bro 1856. Vencimentos competentes aos pro
cnradores·fiscaes elO viagem Ord. 350, :22
Outubro 1856.Competencia das lhe ourarias
para imposição de multas ew materia de sello
Ord. 351,23 Outubro 1856. Dias de nojo
concedidos a seus empregados, Ord, 353,
23 Outubro' 1856. ellas que buscas se de
vem contar de certidão extrahida de dous
livros mestres. Ord. 364. 31 Outubro 1856.
E' ele sua exclusiva competencia resolução
dd questões sobre assentamento de empre
gados ou pensionistas. Av. 365,5 Novembro
1856. Corno se lhes ordenuu exoculassem a
L. 88á, art. H. S 1. Ord. 370, 10 [ ovembro
1856. Sobre as palavras effectivo exercicio,
do Decr. 736 deu-se solução. Av. 3i1, 10
Novembro 18õ6. Que~tão conhecida em gráo
de recurso versando sobre impo ·to e por isso
sendo de nalureza contencios1l, dcclarou -se
que a thesouraria deveria decidir corno en
tendesse, embora depois su bmeltesse o caso
ao tbesouro. Ord. 37[, 1.2 Novembro 1856.
A' do Paraná como procederia conlra os que
ediúcão em terrenos de marinha sem con
cessão. Ord. 376,1.2 ovembro 1856. A' de
Malto Grossu comu proveria ao pagamento de
férias ele. do forte de Coimbra. Av. 20 No
vembro 1856 (Jom. 328). Commuoicou-se
lhes que o art. 29 Reg. 9Maio 1842 não com
prehendia os moveis e semoventes deslinados
á laboração dos estabelecimentos a~ricolas e
fabris. Orei. [,23, 23 Dezembro 1856. So
bre a fiscalisação que á da Bahia competia
nas sommas entregues á presidencia para
despezas com a repressüo do lrafico. Ord.
á24., 23 Dezembl'o 1856. A' de S. Pedro do
Sul, como procedaria em pall-amento de di
vi~a em apolice~ para que os herdeiros as
dividissem enire si. Ord. á25, dito. Venci
mentos competentes aos seus procuradores
fiscaes. Ord. á30, ').7 Dezembro 1856. As
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relações das pessoas multadas por falta de re
~istro devem ser I'emeuidas directamente ás
thesourarias para elfectuarem cobrança das
multas. Circo 7", 7 Jaoe'ro 1857. Recom
mendou-se-lhes fiscalisação do ponto dos
en'l: rptrarlos da alfande~a. Ord. 130

• 14 J a
neiro 1857. Suspeição de inspector no exame
de contas de irmão seu. Ord.i8°, 16 Janeiro
1857. Resolverão- e duvidas sobre cobrança
amigaveldll importancia de precatorio a favor
da fazenda ,s~lIo etc. Av. 2ôo 22 Janeiro 1857.
A' de S. Pedro do Sul para que as relações
ile mostra acompanhem o prets. Ord. 36,
28 Janeiro 1.857. Multas por causa de re
gistro de lerras serão paF;as nas lbesourarias.
Av. á9, 10 Fevereiro 1857. Empregado della
que anles de obter demissão foi servir oulro

, emprego, manoou se l'esponsabilis81'. Ord.
51, 11 Fevereiro 1857. Procedimento que
d ve dar-se com adminislt'aJor de mesa de
rendas que deixou recolher aos cofres da the
som'aria cliver as quantias recebidas e juros
a carl' O'ar-se-lhe. Ord. 59, 16 Fevereiro
1857. Remessas de notas de 50S, que fizerem
aos bancos, e qu tenhão solfrido descootos
devem ser acompanhadas de guia. Ord. 67,
19 Fevereiro 1857. Augmento de numero de
praticantes na de Pernambllco. Ord. 72. 23
Fevereiro 1857. Não são competentes para

r<lenar restituição de mnlLa por não rpgistro
de terras. Orei. 73, 'lá Fevereiro 1.857. A' de
Santa Catharina sobre cumprimento de de
precada para entrega de herança e dispensa
de habilitação. Ord. 76, 25 Fevereiro 1857.
A' de Pernambuco sobre provisões de em
pregados do Presidio de Fernando Noronba.
que devia receber. Ord. 92. 1.3 Março 1857.
Não devem pagar de pezas oe repartições de
terras puhlicas sem visto Jos respectivo de
legado. Av. 911. U Março 1857. Sobre
que tão de vencimentos de inspector e mais
eOlprpgados de fazenda promovido estando
em viagem, ajnda de custo, etc. Ord. 9ô, 16
Ma rço 1 57. Sua relações com os inspec
tor!" do~ corpos elo exercito. - Vid. Av.
Reg. 107, 20 Março 1857, arts. 5, 19, 21.
Quando considel'fll'áõ prescriptos direitos
de lJahililandas para m io soldo Ord. 119,
120, 31 Março J857. Oevem em túdo o
caso remettel' ao the,;ouro os proces~os de
habilitaçiio pal'a meio soldo e por que
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Ord, 121, 31 Março 1857. CreárãO-8e lu~a

res de praticantes nas de quarta e quinta
classe de 2a ordem. Decl'. 1918, li. A bl'il
1857. S6 por dever e não por direito tem os
chefes das estações arrecadadoras do seBo
recurso das decisões da thesollrarias etc.
Ord. 136, 8 Abril 1857. Ordenou-se-lhes
crenção de venc'imeoto a ajudantes de ordens
das presidencias e por qne. Cir·c. 1á3, 1li
Abril 1857 . A' de Pernambuco para incor
porar aos terreno nacionaes os pertencentes
a aldeia extincta de indios. Av. 1.48, 21 Abril
1857. Suas relações com a dil'ectoria ~eral

das readas. Ord. Re~. 151.. 22 Abril 1857.
art. 3. S1, 14: 1.2, S 3: 13, § 7: 25. Ele
várão-~e os vencimentos oos pagadores das
pagadorias filiaes da de S. Pedro do Sul e
creoll-se fiel na do Rio Grande. Decr. 1923,
25 Abril 1857 . Seus inspectores obrão irre
gularmente não multando eommandante de

. navio que receberem a bordo mercadorias
sem de pacho ou guia. Ord. 178, 13 Maio
1857. A' de Peroomhuco approvou-se em
que circulOstancias nsar da alltorisação do
Decr. 416 de 18!J5. Ord. U Muio 1857
(Jorn. 1ú7). Forão autorisadas para despezas
com o expediente dos delegaclos do cirurgião
do exercito. Circo 180. 19 Maio 1857; Ord.
195,5 Junho 1.857. Exi~io.se-lhes remessa
de quadro geral da divida activa. Circo 183,
19 Maio 1857. A' do Pará qnaes os vencimen
tos das pessoas que substituirem seus soli.
citadores; ohr'igação de informar preteuções
destes sohre licença ou outras. Ord. 20 Maio
1.857 (10m. Supp1.157). Que procedimento
c1evão haver contra o· que apresentarem fac
turas falsas nas alfandegas. Ord. 188.25 Maio
1857. Arrematante dc imposto de sellt> por
intcrmedio de thesouraria que informaçõ s
póne solicitar do arcebi po etc. Orci.189. 26
Maio 1857. A' de Goyoz que não podia epor
que commetter a empregado seu tomada de
contas a coll~clores e in pecciona-los. Ord.
29 Maio 'J 57 (Jom. Suppl. 1(7). A' do
Ceará. approvou-se desconto a col1aborúl n 

res em dias de ralta. Ord. 9 Junho Ulã7
(Jo1'n. 172). Nas aposentad()rias de seus em
preITados como ~e Jevaem conta outro serviço
estranho. Ord. 200, 12 .runho 1.857. Não
são permitlidos supprirnenlo' do cofre veral
ao pr vinci a!. Ord. 206, 15 Junho 1.857.
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Alfanof'gas são subordinadas ás thesourarias,
á cnjos inspectores devem obediencia; a estas
compete resolver duvidas sobre a intp.l!iO"encia
das leis e regulamentos fiscfles, pelo que se
mandou reprehender severamente inspector
de umfl alfandega. Ord. 16 JUfJho 1857 (Jom.
172). Sens inspectores devem decidir as
questões como intenderem. subjeitando a
decisão á appro\'ação do thesouro. Ord. 208,
17 Junho 1857. Nellas se não recolhem como
deposito, mas nas alrandell;as cnmo de receita
de mu1Las os impostos por infracções do re
gulamento do sello. - Vid. Ord. 214, 22Ja
nllO 1857. As das provincias em quenão hou
ver repartições especiaes de terras publicas
remetleraü e como e quando ao Ihesouro
nola elas despczas com taes serviços. Av.
Circo 221, 27 Junho 1857. Sobre fretes de
condncção de dinheiros de umas para outras
pelos vapores da companhia de nave~ação de
Santa Crnz. Ord. 3 Julho 1857 (Jo7"l1.lY9).
Compelencia d'1s ~utoridades crirninaes para
liquidação de multa imposta pOl' alfandega.
Ord. 227, 6 Julho 1857. Direito de um seu
empregado á quinta parte do ordenado do
lUl1;llr que interinamente servíra. Ord. 339,
1 h J ulh.) 1857. Suas atlribuicões relativas a
abonação de com missão de e~genhariaactiva
ou de residencia. Circo Iost. 2h7, 2h Julho
1857, D. 6,7. A' de Pernambuco declarou
se que deveria sempre 3utorisar conlinuação
de despezas marcadas por lei, cuja interup
ção cause embaraço. Av. 31 Julho 1857
(lo,·n. 251). Nomearaõ com missão para
propor "Iterações na tarifa das alfandegas.
Circo 270,12 Agosto 1857; Circo 274, 18
Agoslu 1857. Id,lde para empref!;os delta é
de 18 annos. para os mais empregos de fa
zenda 21.- Vid. Ord. 271,13 Agosto 1857.
Solução sobre abonos de quintas parles de
vencimentos a empregados seus. Ord. 290,
28 A.gosto 1857. Contracto para deposilo, no
hanco do Brasil e caixas filiaes, dos saldos
disponiveis existentes no thesouro e lhesou
rarias. Av. e Cootr. 293, 29 Agoslo 1857;
Ord. 330, 25 Selembro 1857; Urdo 15°,15
Janeiro 1858. Não se lomou conhecimento
de recurso interposto de uma, por falla de
formalidades, e para isso ser admissivel seria
contenciosa de decisão que não entendia
com o direito da parle e nem fôra proferida
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pelo inspector no exerC1ClO da juri<dicção
contenciosa, e omissão de gl'áo de jnris
diccão administrativa. Ord. 309, 12 Se
te~bro 1.857. Em circumstaocias ordinarias
devem remetler ao lhesou[o orçamenlo da
despeza a fazer-se para conceder-se a
competente 3l1torisação. Ord. 12 Setembro
1857 (Jom: 272). Sobre ajnste de cúnlas a
officiaes do corpo de saude do exercito como
se procederia. Ord. 19 Setembro 1857 (Jorn.
285). Qual a inll:erencia deIlasnas capitanias
de portos. Ord. 325, 22 Selembro 1857.
Para cessar abonação de gralificação igual
a commissarios de primeira classe embarca
dos em navios da armilda surtos na~ provin
cias. A\'. 2h Setembro 1857 (Jom. 288); Av.
30 Setembro 1857 (Jorll. '288). Como serão
punidos os escrivães e tabelliães que no
prazo deixarem de reme1ter ao luesouro e
thesourarias cerlidões de sisa das compras e
vendas de bens de raiz, e como pelas mesmas
tbesourarias. L. 939, 26 Setembro 1857,
art. 11.. De Pernambuco que relações tem
com a associação de colonisação para as
provincias dita, Parahyba e Alagôas. Decr.
Termo 1986, 7 Outubro 1857, art. 7 e de eu
procurador-fiscal, art. 28, § 1. Declarou· se·
lhes cessação da communicação do thesouro,
de nomeações, demissões, remoções e li
cenças de empregados de outros mioislerios.
Circo 5 Outubro 1857 (Jo /l. S/lppl.292). Av.
8 dito (10m. cit.). Suas relações com a compa
nhia de navegação e commercio do Amazo
nas. Decr. Cond.1988, 10 Ouluhro 1857, 15.8

Ao inspector da (h, Parahyba que oão devia
dar urdens directamente ao guarda-mór da
alfandega. Ord. 358,10 Outubro 1857. Re
gularão-seos vencimentos dos empre~ados de
fazenda nos casos de subst.ituição e exercicio
interino. - Vid. Dccr. 1995. 14 01/,/ab,,0
1857. Por que modo pediráõ 3ugmento de
credito para despezas de guerra. Circo 368,
16 Outubro 1858. Juiz de paz mais votado
não se intende renunciar u cargo por exer
cer interinamente o de procurador-fiscal de
tbesouraria. Av. 371, 1.9 Outubro 1857.01'_
denou-se-Ibes de que verba despendi ria com
o recrutamento pllra a armada. Circo 19 Oú
tubro 1857 (Jorn. 303). Letras della poderá
descontar o banco do Rio Grande do Sul.
Decr. Est. 2005, 2h Outubro 1857, art. 68.
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§ 1, n. 2; P. abrir conta corrente com ella,
ar!. cito § 13. Dinheiros de orphãos a ellas
recolhidos por mpre:'timo nãu se ~otregão

allsherdeiro sem precedenciadashahilitações
It'ga.·s e pn~amento deimpostos exigidos pe
la circllmstancias. Ord. 390, 28 Outubro
1857. i\ão deveraõ pilp:ar despezas com des
lélcomenln no interior da provincia. Ord.28
Olltubru 1857 (Jorn. 303). Suas attribuições
relalivamente a conducção de 3rtigus belli
cos de tinndos a provincias do interior. Av.
Form. Inst. 400, 3 I ovembro 1857, 7." Des
COllltos de sua letras permittido ao novo
hancl1 de Pernilmbuco. Uecr. Lst. 2021, 11
N"v"mi>ro 1857. art. 10, § 1.. Inspector ele
alfandega não deve, para justificar.se, suspen
der (;ullJprimpnto de orden de tbesouraria
pplo qne foi mandado advertir. Av. 23 I 0

vembro 1857 (Jom. 329). Nomeação de tra
picbeiros e administradores pertence e como
ás t11E'sourarias intervindu os tribunaes du
cnmmcrcio. - Vicl. Av. á27, 26 Novembro
1857. Não é licito retirar dellas dinheiros
de orpbilos para se accumularem aos capi
taes e vencerem juro~. Ord. á&2, 7 Dezem
hro 1857. A' de S. Paulo, como e mandou
procedesse contra collector que não en trara
para ella em tempo com os dinheiros a seu
cargo. Ord. h75, 2á Dezembro 1857. 01'
denou-se-lbes publicação de substituição de
nota' de 208, terceira estampa. papel ama
rello. Circo ido 19 Janeiro 1858. De uma col
lectoria deu.se recurso para o thesouro por
não haver thesouraria na provincia. Av. 22·
21 Janeiro 1858. O art. 3 ln·t. 30 Março
1849 não é applicavel ás procurações para
levantamellto de ben de del'unclos etc. a
ellas reculbidas. Ord. 53, 15 Fevereiro 1858.

a do Panmá mandou-se cessar a pratica de
Ó restituirem-~c os dinheiros recehidos por

empreslimo dos cofres de ol'philos de fóra da
capital. Ord. b7, 19 Fevereiro 1851:s. Inter
venção de empregados dellas, e como, nas
compra para abastecimento dos almoxari
fados rie mal·inba. DecI'. Reg. 2108, 20
Fevereiro 1858, arts. 24, 28, 41. Ordenou-
e não cumprissem papei etc. sem conslar
pa~amento de emolumentos a que forem
suhjeitos. Circo 71, 27 Fevereiro 1858.
Subre pagamento de gratificação a appre
hensol'es de desertores. Av. 77, 4 Março
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1858; Av. da ml'sma r1~ta (J01"7L 85); Circo
11 Março 1858 (J07'n. cit.). A qllE'm deveria
entregar herança de ausentes estrangeiros
estando presentp. a viuva meeira do casal
subclita do lmperio. Ord. 79, 5 Março 1858.
Sobre limitação d(,~ saCJlle, pela 12° parle em
cada mez para supprimento de deficit do
exercício. Ord. \)3. 13 Março 1858. A' de
S. Paulo approvou-se ter negado cumpri
menlo a precatoria para entrega de hens
de ausentes por falia de habilitnção regular.
Ord. 116, 7 Abril 1858. Como nellas se
procederá l'plativalllente 3. pagamento de
vencimenlos n officiaes e praças destacadas.
Ord. 9 Abril 1658 (Jol'n. 126). Av. 1U,
26 Abril 1858; Av. 1 Maio 1858 (Jorn.
Suppl. 1áú): Circo 156, !J Maio 1658; Av. 19
Outubro 1858 (Jorn. 317): Av. Ioslr. 322,
8 Novembro 1858. 1°,2°,6°,7°, 11.° Gra
tificação a cmprep;ados de fazenda mem
bros de consdho de compras de material
para a armada no Pará. Ord. 14 Abril 1858
(Jorn.112). Não devem sem approvação do
thesouro e prestaçilo de fiança incluir em
folha habilitandas para meio soldo. Ord.15!J,
1 Maio 1858. A' do Rio Grande do Norte que
para proceder-se criminalmente contra em
pregados da fa1.enda devia directamente di
rigir-se nào ás autoridades judiciaes, masao
presidente da provincia. Av. 10 Maio 1858
(J01'l1. Suppl. 138). H.elações de multados por
falta de l'e~istro de terras como serão pelos
presidentes remellidas as thesourarias. Circo
165, 18 Maio 1851'; Av. 3', 7 Janeiro 1859.
Qual O documento por que o inspectores
dellas devem proceder á cobrança dos emo
lum en to~ das o omeações de· presidente e se
cretario de provincia. Av. 168,19 Maio 1858.
Sobre ponto dos fieis dos tbesoureirDs das
tbesoul'arias de 2" ordem e sobre as fultas
justificativas destes. Ord. 171,21 Maio 1858.
Cnmo abooaráõ quanlias aos apprehensores
dos menore" desertores aprendizes marinhei
ros. Ord. 28 Maio 1858 (Jom. Sllppl. 1.(2).
Ao thesOllreiro compete autorisa-Ias para
fazerem pagamentos a praças reformadas da
mar'inha e exercito. Ord. 186, 4. Julho
1858: Av. dito (Jom. Sllppl. 164). A' da
Bahia, para nos balancetes das caixas en
viadns ao thesouro declarar em conta cor
rente as quantias entradas e retiradas da
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caixa filial. Ord. 8 Juoho 1858 (Jont. 167).
Relacões da de S. Paulo com colonia militar
do lt~pllra. Decr. Reg. 2200, 26Junho 1858,
arl. 10. Pagamento dos agentes dos correios
como promúveráõ perante ellas os adminis
tradores dos mesmos. Av. 216,7 Julho 1858.
A que verbas devão ser levados os vencimen
tos de seus empre~fldos que substituirem
()utros. Ord. 217, 7 Julho 1858. Como pro
cederáõ sobre titu\os e pagamento de divida
inscripta. Ord. 218, 10 Julho 1858. A' do
Rio Grande do NOI'te,sobre prestação de con
tas por coJlectores, provimento de pessoal
nas collectori<ls, 1!ratificação a coIlaboradores
Av. H JUiLlO 1858 (J01·n. 255). Não são com
petentes para liocalisar bancos approvados,
m~s incullJbe 3 pre.idencia da provincia no
ticiar ao governu as trans~ressões dos esta
tutos. Ord. 227, 22 Julho 1858. A praticante
da de Goyar. mandou-se pagar ordenado á
vista de Kui3 que trouxera, embora se não
declarasse que ficava snspenso O pagamento
do seu vencimento. Av, 229, 23 Julho 1858.
A' de Pernambuco declarou-se a respeito de
terra nacional no sen lido de devolu ta para
appellação conforme a L. 601, competir·lhe
unicamente administração e como. Ord. 28
Julho 1858 (Jom. SLLppl. 259). A' do Pará
que não incumbe aos empregados.fiscaes dis
cutir validade do titulo de tran~ferencia de
propriedade quando as partes a elJes se diri- .
jão para pagar sisa, Ord. 236, 31 Julho 1858.
Qual deve pagar a ajuda de custo de juiz de
direito removido. Ord. 238, ;) Agosto 1858.
De empregado reintegrado em uma mlln
dou-se ficar sem elfeito oomeaçflo para ou
lr~. Av. 5 Agosto 1858 (Jom. Suppl.
259). A empre~ado de uma licenciado
que em tempo apresentára atlestado de mo
lestia, mandou·se pagar vencimentos até
quando fôra ap0.:ientado. Ord. ti Agosto1858
(Jo7'n.cit.).Sobre pagarllento da quinta parte
do lugal' de chefe de secção a primeiro escrip
turario que o substituira e por onde pago.
Ord. 17 Ago.to 1858 (Jorn. cit.). A' de
S. Paulo ordenou se que mensalmente rernet
tesse ao thesouro as notas substituidas. Ord.
13 Setembro 1858 (JoTn. 288), generalisada
Circo 1lI dito (Jorno cit.). Recommendou-se
lhes a maior diligencia no pagamento de
contas relativas ao recrotamen to e por que.
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Circo 21 Setembro 1858 (Jorn. 292); Circo
27f), 2.&. dito Declarou-se ordenado compe
tente a continuo substituindo porteiro des
tacado na guarda nacional, e do correio
que a substituil'a. Ord. 275, 2ft Setembro
1858. Mulheres não podem servir de fiado
ras de seus thesoureiros. Ord. 285. 29 Se
tembro 1858. Nella deve prestar contas e
por que o chefe da secretaria do tribunal do
commercio. Ord. 308, 22 Outubro 1858:
Ord. 22 dito (Jom. 317). Ore!. 22 Fevereiro
1859 (J 01'n. 6ft). Para ellas ha recurso dos
excessos e abusos das commissões de de ig
nação de limites conform~ o Decl'. 409, !t11,
18ft5. Ord. 309,22 Outubl'o 1858. ellas se
póde e quando fazer re~istro das terr1JS pu
nidas. Av. Circo 310,22 Outubro 1858. So
bre direitos dos inspectores deJIas e outros
chefes de suspender empregados de suas
repartições. Ord. 317, 3 Novembro 1858.
Procurador fiscal administrativamente sus
penso nào deixa de perceber vencimentos.
Av. 9 Novembro 1858 (Jorn. Suppl. 338).
Ord. 32ft, 10 dilo. Conhecem das decisões
das alfandeg<ls já em gráo oe recurso. Av.
9 Novembro 1858 (Jon1. Suppl. 338). Não
p6de negar-se a cumprir precatorios para
levantamento de taxa deherança pertencente
á fazenda provincial e por que. Av. 326, 10
Novembro 1858. Como carimbaráõ as novas
substituídas que remetterem ao thesouro.
Circo 24 Novembro 185'8 (Jom. Suppl.14 de
1859). Os immediatos dos vapores da com
panhia brasileira de paquetes sào compe
petentes para receberem dinheiros das the
souruias na falla dos respedivos comman
dantes. Ord. 345, 11 Dezembro 1858. A' do
Ceará,como se mandou nomeasse col1ectores
approvando-se os nomeados. Av. 11. Dezem
bro 1858 (Jorn. Suppl. 36 de 1859). Devem
cOlDIDunicar á autoridade commercial ,I falta
de cumprimento do art. 87 parte 1.' Cod.
Com. pelos trapicheiros e administradores
de armazens de deposito e para que fim. Ord.
3á6, 17 Dezembro 1858. Alteracúes se fize·
rão aos Decrs. 736 dtl 1850 e ~70 de 1851 e
quaes. Dec1·. 23á3, 29 Jaoeiro 1859. Em vir
lude ordenou-se que communicassem á di
rectoria geral de contabilidade os oIDcios
participando saques sobre o thesouro. Circo
!J Fevereiro 1859 (Jorn. 50). Presideutes não

l08*
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podem conhecer dos recursos interpostos das
thesourarias em materia de apprehensão por
de caminho ou contrabando. Av. 23° 10
Fpvereiro 1859. ellas ~e mandou obser
v~r in truçcões sobre liquidaç:'io e cobrançl1
da divida activa. Decl·. lnsls. 235lt, 16
Fevereiro 1859. Seus empregados doentes
par';1 perceberem vencimentos, como deve
ráõ prllceder. Orrl. 24°. 19 Fevereiro 1859.
Mandou-se ces ar gratiucação aos empre
gados da de Ala~ôas pelo aup,mento de hora
de trabalho de expediente diariv. Ord. 28°,
2 Fevereiro 1859. Ord. 5 Abril 1859
(Jom. Suppl. 12:2), Empregados da da Bahia
mancioll-se nào fossem occupados nos con
selhos d qualilicação da guarda nacional
e seus destacamentos. Av. 2 Março 1859
(Jom. 76). O é1ugmento rle vencimentos de
seus empregados pelo Decr. 23lt3 deve ser
abonado desde sua data. Ord. 35, 7 Março
1 59. Classe dos sel1S correios foi extincta
pelo cit. Decr. Orei. 51,26 Março 1859. Re
commendou-se-Ihe observancia da Ord. 138
de 18lt9, 2n parte, e art. 736, Cod. Com.
Orei. 58, 31 Março 1859. Pllgamen tos de 'en
cimentos a addidos a reparlição estranha
áquella em que são empregados efrectivos.
Ord. 67, 6 Abril 1859. Sua approvação não
é necessaria na nomeação de supranumerarios
por inspector de alfandega. Ord. 68, 7 Abril
1 59. Seu chefe de secção servindo no con·
selho de compras do arsenal de marinha e o
que substitue, que vencimentos perceberáõ.
Ord. 73, :li Abril 1859. Como farão aj usta
menlo d contas ue fardamento. Circo 78,
13 Abril 1859. Para niio cobrarem os emo
lumentos do feitio das palenles e apostillas
dos ofl1ciaes do exercito. Circo 13 Abril
1859 (Jom. 109). Seu thesoureiro respon
sabi/isado não póde exercer o lugar em
quanto a sentença de absolvição não passar
em julgado. Av·. 81, 14 AbrJl1859. Não são
competentes para arrecadar dizima de chan
celJaria etc. Ord. 82, 15 Abril 1859. Quatro
mil réis de emolumentos se mandou cobrar
das ordens expedidas para pagamento ás
parles fõra das lLesourarias e não das que
versarem soure os que neHas tenbão de
realisar-5 . Ord. 8 , 18 Abril 1859. Em
quP. C'flSOS cumpriráõ ordens dos presidentes
sob sua responsllbilidade. Circo 28 Abril

THESOURARIAS

1859 (10m. Suppl. U2). Vencimentos de
qualquer natureza a quaesquer emprega
dos são alimentos e impenhoraveis. A.v. 99,
29 Abril 1859. Regulou-se o expedienle a
car~o do pl'ocurador-liscal da cÓrtp e seu
ajudanle. Ord. 100, 30 :\ bril1859. Ao con·
tarlnr geral do lhesouro para envillr os rela
tarios. das irregularidades encontradas nas
contas de despeza militar pagas pelas lhe
sourarias direclamente. Ord. 30 Abril 1859
(lol'n. Suppl. 138). Rec(\mmendou-se expe
dição de guias aos seus empre~ados quan~o

fôrem removidos, commissiúnados, licencia
dos ou mudados de umas para oulraS pro
vincias. Cire. 105, GMaio 1859. Ordenou-se
lhes não impugnassem .pagamento de grali
ficàção só pela falia de litulo, uma vez que
conste de guia. Circo 109, 10 Maio 1859.
Sobre a falta tle seus empregados excedenles

. a 60 dias em cada anno. Circo 117, 12 Maio
1859. Regulou-se nellas o processo de liqm
dacão do vencimenlo da inactividade dos em
pr~gados publicos. Ord. 118, 12 Maio 1'859.
Parliciparáõ á secretaria da guerra o faBeci
mento de qualquer offieial de 2a linha, hono
rario, offieial ou praça de pret reformados.
Circo 129, 26 Maio 1859. A' das Alagôas
sobre cumprimento de deprecada, habili
tação de herdeiros e entrega de herança
jacente. Ord. 132, 28 Maio 1859. Altera
ção do vencimento pelo Decr. 2M3 não se
entende com o do procurador dos feitos da
fazenda e mais empregados do juizo. Ord.
134, 31 Maio 1859. Sobre cartas de guia e
manifestos de mercadorias como deveria o ins
pector de alfande~a proceder dando conta
á lllesouraria. - Vid. Ord. 135, 31 Maio
1859. Como deveráõ proceder para arre
cadação dos bens de defuntos e ausenles
vélgOS e do evento. - Decr. Reg. 2lt33, 15

/Ilnlto 1859, 07"t. iS, ~ 3: 13, 18, 19, 58,65,
68 a 7á, 79, 100. CoJlaborador de procu
rador fiscal oella, a que vencimentos tem
direito. Av. 18Junho1859 (Jo7·n.197). Man
dou-se passar ex-nfficio no thesouro e remet
ter ás lbesourarias as certidões ne~ativas

para percepção de meio soldo. Ord. 1lt8, 21
Júnho 1859. Qllaes as decisões que as lhe
sourarias de fa7.enda devem remetter á pre
sidencia·de provincia na fórma tio art. 23
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do Decr. 23!J3. Ord. ill9. 21 Junho 1859.
Contas de despezas com expedienle de se
cretaria de policia como por estas serão con·
feridas para serem pagas pelas tbesourarias.
Av. 152,27 Junho 185Y. A procurador-fiscal
nomeado permillio-se tomar posse por pro
curador; como presta fiança seu substituto.
Av. 28 Julbo 1859 (Jom. 197). Sobre jura
menlo posse e exercício dos seus emprega
dos que sendo promovidos se acbão licen
ciados ou doente~. Ord. 157.2 Julho 1859.
A' do Pará approvou-se não sacar mais le
tras pela importancia dos emolumentos que
pertencião ás secretarias de estado reforma
das. Ord. 2 Julho 1859 (Jom. 208). Sobre
legalidade de exercicio de escriptural'io de
conta doria na secretaria e vice-versa. Ord.
16.&, 7 Julho 1859. 'Vencimenlos do 1° es
criptllrario como chefe de secção em impe
dimento do servenluario em commissão como
inspector de outra thesouraria. - Vid. Ord.
12 Julho 1859 (Jorn. 208). Anles de fazer-se
neHa assentamento de meio soldo a um olfi
cial militar que diligencias se devão praticar.
Ord. da mesma data (Jorno cito ). Negou-se
a empregado deHa ordenado da data em que
deixou de ter exerci cio por ser removido até
á em que se apresentou em virtude de rein
tegração. Ord. 178, 21 Julho 1859. Sobre
desconto de notas do thesouro em substitui
ção depois de expirar o prazo marcado.
Vid. Ord. 180, 2L Julho 1859. Ordenou-se
lbes fizessem cessar arrecadação de 2 % de
exportação conforme L. 884, de 1856. Circo
21 Julho 1859 (Jorn. 225). Sobre accumula
ção por seus empregados, de vencimentos de
aposentadoria, jubilação, reforma, pensão ou
nomeação, de modo excepcional e em casos
extremos. Ord. 1.90,29 Julho 1859. No in
tervallo decorrido desde que seus empregadQs
deixárão o emprego até tomarem posse de
oulro não ba lugar vencimento que fica com·
pensado COm ajuda de custo. Ord. 1.92,1
Agosto 1859. A uma devolveu-se que tão per
tencente ao contencioso adminislr<.tlivo para
vir por intermedio do presidente. Ord. 203,
9 Agosto 1859. Mandou-se suspender nellas
exercicio de empregados não pertencentes á
repartição, e seguir para as suas. Circo 26
.Agosto 1859 (Jont. Suppl. 253). Emprestimo
dos cofres geraes aos provinciaes não são
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permitlldos. Av. 2!J.4, 17 Setembro 1859.
Fixão a taxa do premio do e criptos ou
bilhetes dns alfandegas. DeCL 2!t73. 24
Setembro 1859, art. 3. § 1. Advertida foi
a de Minas para cumprimenlo de cada
de consciencia e como. Ord. 257. 27 Se
tembro 1859. São ouvidas para pel'missão
pelos presidentes. de entrada de embarca
ções estrangeiras em portos nacionaes onde
não houver alfandega e como. Drc?'. 2485,
28 Setemb7'o 1859. art. IJ.. E a de S. Pedro
do Sal sobre marcação dos lugares ou passo
por oude as carrelas e antros vebicnl,)' de
conducção e <lnimaes de carga devão transitar
entre os Estarias limitrophes ao territorio de
provincia. Decr. 2.&86, 29 Setembro 1859,
art. 21; e approva escolha dos empregados
das mezas de rendas do P?lmar e S. José do
Norte e como feita, art. 34: e informa sobre
instrucções a respeito do presente decrelo,
art. 39. Para sua execução instrucções em
Ord. 309,19 Outubro 1.859.Autorisão e como
a venda da~ colIecçães rle leis do Impel'io.
Decr. Reg. 2!J92, 30Selemhro 1859. an.!J.h,
.&6. Ordenou-se escrevessem em papel almaço
olicios e informações e qu~esqller docu
mentos que tenhão de subir ao conhecimento
do ministro da fazenda. Circo 290, 11 Ou
tubro 1859. Mandou-se cessar quaesquer
gratificações que se abonassem a seus em
pregados por serviços de natureza identica,
exceptuadas os das tabellas do Decr. 29 Ja
neiro e por traba lhos extraordinarios ou de
commissão. Circo 299,1!J Outubro 1859. De·
rão-se instrucções para os processos relati vos
a qUf~stões e interposição e expediente de re
cursos em materia de se11o. Insts. em Ord.
313, 20 Outubro 1859. Não devem nem
podem mandar administrar, ou fazer por
arrem atação serviço de capa tas ias sem au to
risação ou ordem do the,;ouro e porque.
Ord. 315, 2ft Outuhro 1859. Presidentes não
podem ulItorisar emprestimo dos cofres ge
rae- a0S provinciaes sem ordem do thesouro.
Av. 33!J, 3 Novembro 1859. Recommendacães
se lhes fizerão para transmitlirem ás al'Can,
degas sobre desembaraço de navios de emi
grantes. Ord. 367, 24 Novembro 1859. Sol
verão-se duvidas e quaes na liquidação do
tempo de serviço de inspector de uma apo
sentado. Av. 375, 28 Novembro 1859. Qual
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o maximo que deveráõ levar de buscas. Ord.
376, 28 ovembro 1859. Sobre o modo de
conlar a aUliguidade dos empregados remo
vidos de umas para outras e se nesla hypo
the e dev m pre~t3r novo juramento. Ord.
390, 9 Dezembro 1859. Ordenou-se.lhes
marcação de prazo para começo de desconto
mensal e qual nas notas de 508 a 5008. Ord.
lJ07, 20 Dezembro 1859. os orçamentos
que remellerem ao the6ouro devem mencio
nar lodas e quaesquer despezas. Ord. lJOS, 21
Dezembro 1859. Exames e vislorias em re
partições fiseaes serão determinadas con
forme u Decr. 512 de 1847. Av. 411,21 De
zembro 1859. Livlos para ellas como serão
l'equi~iLadosdo lhesuuro. Circo lJ23, 29 De
zembro 1859. Recolbimento, fiscalisação e
resLiluição dos livros de taxas dos corre
tores.Ord. lJ28, 30 Dezembro 1859. Pelo
cofre da policia só devem ser pagas as des
pezas que lenhão ca raeler de sec relas , e
lodas as mais pela lbesouraria da fazenda.
Av. 270 16 Janeiro '1860. Como commu
nicaráõ as despezas effectuadas sob respon
sabilidade dos presidentes. Circo 28° 16 J a
neiro 1.860. InsLrucções sobre as ajudas de
custo de sells empregados despachados ou
removidos de urnas para outras provincias
ou mandados em commissão. Ord. 29°, 1.6
Janeiro 1.860. Gratificacão concedida em vir
lude do 3rl. 42 Decr. 2'3ll3, é só deçida pelo
tempo de efrectivo exercicio, Decr. 252á, 20
Janeiro j 860. Em que casos os presidentes
podem autorisar despezas urgente.;. Circ, 55,
3l Janeiro 1860. Nus a visas de saques ou
remessas de funJos d('clararáü a que exer
cicio pertencem. Circo 57. 3 Fevereiro
1860. Fez-se extensivo a elIas o art. á8
Decr. 23.&3 de 1859 na parle relativa ao
exame e liquidação de contas. Decr. 2529,
13 Fevereiro 1861). A Circo 2~ Outubro 1859
não prohibe que os empregados dellas se oe
cupem de quaesquer serviços fóra das ho
ras de tl'ilbalho nas suas repartições. A•. 88,
17 Fevereiro 1860. Autorisárã-se seus inspec
tores á considerar isentos de juros e com
direito a com missão os responsaveis das re
recebedorias e col1ectorias que ueliverem os
dinheiros publicos até certo prazo. Circo 89,
17 Fevereiro 1860. expl. por Circo lJ06,
21 Selembro 1860. Boletim do governo re-
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mellido a elIas considera-se communicacão
officia!. Ord. 91,18Fe\'ereiro 1860. Tbes~u
rarias consideradas como jurisdicções admi
nistralivas encarregadas da tomada de contas.
Decr. 25!.J8, 10 Mal'ço 1860,art. 4, G a 8. Re·
guiou-se o concurso e provimento dos seus
emprego~. Decr. 25lJ9, 14 Março 1860, para
cuja execução. Decr. 2666, 13 Oulubro 1860.
Providencia sobre pa~alDenlos de seus em
pregados ausentes. Circ.1.31, 21 M~rço 1860
Explicação deu·se sobre cessão de communi
cação.'pelo thesouro, das nomeações, demis
sões, remoções e licençás Je empre~adosde
outro ministerio. Ol'd. 142,31 Março 1860.
Gratificações e porcenLagem dus empre
gados de repartições da fazenda são devidas
pel.o eU'ectivo exercicio. Decr. 2567, 31
Março 1860. Compele-lhes o exame das con·
tas da gestão dos curadorJs de heranças ja
cenLes e uens de ausentes. Av. 146, 3 Abril
1860. _legou-se e por que a collector mora-

. toria pedida para entrar na thesoUl'aria com
Quantia arrecadada que perdêra. Ord, 162,
i2 Abril 1.860. Recemmendou-se cessacão
de pratica sobre escripturação da caixa
quanlo a letras e bilhetes da alfandega, ob
servando-se o regulamento 26 AUl'il1832
e Ord. 6 Dezembro 1836. Ord. 174, 19
Abril 1860. A.o inspecLor da da Bahia man
dou-se passar para a caixa geral somma
existente na de dep'lsitos e cauções prove
niente de rendas do morgado de Santa Bar·
bara, e a execução da Ord. 22J de 1850.
Ord. 175,1.9 Abri11S60. A eJlas se derão
explicações sobre o Decr. 2lJ90 de 1859.
Ord. 179,21 Abril 1860. Enlregas de di
nheiros de defunlos e ausenles só por ellase
thesouro podem ser feitas. Av. 182. 23 Abril
1860. A graLificação de 10 % sobre os ven
cimentos concedidos aos empre~ados de
fazenda GOlllO deve ser calculada. Av. 186,
27 Abril 1.860. Como pa~aráõ despezas de
escriflluração de companhia de corpos do
exercilo. Circo 1.89, 30 Abri11860. Devem
cOUlUlunicar regularmente ao thesouro a
execução que fôrem dando ás circulares 6

ordens. Circo 230, 29 Maio 1860. a cor
respondencia official c om os inspectores
da alfandega que tiverem trótamento de
excel1encia devem usar de oflicios e não
de portarias, Ord. 23õ, :2 Junho Ü~60.
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Devem decidir as questõe~ do se1ll) como
entenderem de jusliça, dando conhecimento
aos interessados. Ord. 256, 12 Jnnho 1860.
Procedimento conlra collector alcancado.
Ord. 272, 19 Junho 1860. Desconto de
letras de Lbesourarias permittido à caixa fi
lial do banco do Brasil no Ceara. Decr. Est.
26%,23 Junho 1860, art. 3, § 1. Conve
niencia das capitanias dos portos prestarem
contas ao thesouro e thesourarias das multas
que arrecadarem. Av. 281, 26 Junho :1860.
Providencias sobre elfectividade de desconto
em nolas de 1~ e 5~ e quaes. Circo 282,
28 Jnnho :1860. As notas substituidas com
a renda ardinaria de Julho em diante devem
escriptul'ar.se no exercicio de 1860 a 186'1.
Circo 30.&.18 Julho 1860. Seus inspeclores
não pod~m ser I esponsabilisados quando
cumprirem ordens de pagamento autori
sados pelos presidentes sob sua responsabi
lidade e por qu ee Gomo. Av. 305,19 Julho
1860. Não devem cumprir as de despezas
das presidencias que não estiverem reveslidas
de todas as formalidades. Circo 306, -J 9 J 11- •

lho 1860; Circo 3ti, 25 Julho 1860. Faltas
dos empregados para diversos fins como se
contaráõ. Circo 319, 31 Julho 1860. Orde
nou-se-Ihes transmitlir ás col1ectorias as
seguintes instrucções por Escripturação e
contabilidade das rendas por exercicio.
Circo 332, 10 A~osto 1860. Mandou-se-lhes
annunciar como~nbstituiçãode notas de 20~.
Circo 336, 13 Agosto 1860. Licença a offi
ciaes e praças do exercito como serão com
mUDicadas ás thesourarias. Av. 347, 18
Agosto 1860. Fixou-se prazo para apresen
tacão dos livros e documentos concernentes
ás' caD tas dos responsaveis por dinbeiros e
valores do Estado conforme o art. 36. Decr.
25lt8 de 1860. Av. 349, 20 Agosto 1860; Av.
ll8t,3 Novembro 1860. Seus procuradores
fiscaes não podem delegar seus poderes
sem previa aulorisação do lhesouro. Av. 351
21 Ag••sto 1860. Porcentagem dos empre
gados de j azenda que faltarem devem ser
abonadas aos substitutos legaes. Circo 353,
27 Agosto 1860. Corno deveria uma proce
der a respeito do alcance de collector falo
lecido. Ord. 373, 1. O Setembro 1860. Or
denou-se que os responsaveis por dinheiros
doEstado ao ministerioda marinha recolhão
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ao the ouro ou Ibesourarias, no fim de cada
anno financeiro ou exercicio, os saldos elO
seu poder. Av. 377, 12 Setembro 1860;
Circo 625, 1. Outubro 18(j0. Fieis de seus
tbesonreiros quando os substituírem lem di
reito á quinta pal·te do vencimenlo. Ord.
378.12 Setembro 1860. Suas allribuições
em. relação ás alfande~as. - Vicl. Dec7". Reg.
26lt7, 19 Setemb7'o 1860, 3rt. tá a 16. 762,
765, 766. para cuja execução Circo 629,
5 Outubro 1860. Ordenou·se-lhes execução
da L. 1083 de 1860. Circo 404 de 20 Setem
bro 1860. Forão arprovados os Decrs.736
de 1850: 870 ele 1851., 1918 de 1857,
231.3 de 1859, 2M8, 2569, e como. L. 1.114,
27 Selembro 1860. art. 12. § 10. Na ex
pressão vencimento do art. 39 Decr. 2343,
comprehende-se ordénado e gratificação.
Av. lt19, 2 Outubro 1860. Conta-se nas
aposentadorias ds seus empregados o tempo
de serviço prestado como addidos em qual
quer rppartição publica. Av. h20, 2 Outu
bro 1860. Os fieis dos tbesoureiros dellas
podem ser demitlidos pelos inspeclores, e
nos impedimentos daquelles os respectivos
thesoureiros devem nomear inlerinamente
substitulos. Circo 430.5 Outubro 1860. 01'
denou-se-lhes execução da L. 111.4, supra.
Circo 432. 5 Outubro 1860. Marcou-se o
prazo de dous mezes e como contado para os
respoDsaveis pOl' dinheiros etc. apresenta
rem os livros e documentos das despezas elo
ministerio da guerra. Av. á67, 26 Odubro
1860. Mandou-se declarassem em que clata
se puzesse em execução o Re~. 26á7. Circo
472, 27 Outubro 1861). Ordenou-se-Ihes
execução dos Decrs. 2665 e 2666 de 1860.
Circo .&79, 3 Novembro -1860. A ellas de
vem os chefes de policia preslar con tas.
Ord. 490. 8 Novembro 1860. Ordenou-se
lhes execuçãu da nova tarifa das alfandegas.
Circo 492. 9 Novembro 1~60. Sobr" classi
ficação de despezas no orçamento do minis
terio da marinha. Circo 693. 9 Novembro
18ôO.Promoveráõ e como assignaturas para
publicação de colleção das leis. Circo 502,15

. Novembro 1860. A ellas se recolheráã as
multas provenientes da illegal elOi 'sãu de bi
lhetes e outros escriptos ao porlador. Decr.
269.&,17 [ ovembro 1860. Sob proposla sua
fazem os presidentes nomeação de adminis-
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tradores e escrivães de mesas de rendas. Av.
505. 19 Novembro 1860. llemelteu-se-Ihes
para execução o Decr. 2696. Circo 514, 23
Novembro 1860. Exigio-se commllnicação
de data em que se executasse a nova tarifa.
Circo 516, 2ft Novembro 1860. As despe
zas au torisadas den tro do anno financeiro
podem realisar"5e nos seis mezes addicio
naes. Ord. 529,28 uvembro 1860. Instru
ções para concur~os nellas. Ord. 571, 18
Dezembro 1860. Prazo para apresentação de
livros e documenlos de despezas pelos res
ponsaveis do ulinislerio da guer~a pbr di
nheiro e valores da fazenda nacIOnal. Av.
577, 19 Dezembl'o 1860. O faelo de ter mo
rado por algum tempo um cidad~o na ca
pital da provinc.ia sendo tl1esourelro ?a the
souraria é sufficlenle para ser exclllldo da
presidencia da camara municipa I. Av. 588,
22 Dezembro 1860. Das decisões de que
trata o art. 23 Decr. 23h3, podem as thesou
rarias, mas não devem necessariamente, dar
conhecimento ao t11esouro. Ord. 589, 22
Dezembro 186'0. Suas atlribuições etc. re- •
lativamente ao imposlo do seBo. - Vid.
Decr. Reg. 2713, 26 Dezemho 1860, art. 38,
§ 1,2; h6, 97 e S3, n. 1, 2: 105, 108, 121
§ 1: 124, 125, 126, 128, 129, 136, 137.
Tiverão instruções para cobrança da divida
activa. Decr. 2719, 31 Dezembro 1860. O
cargo de juiz de paz não é inr.ompativel
com o de procur"dor fiscal de thesouraria.
Av. 603 de 31 de Dezembro 1860.

THESOURARIAS do arsenal de guerra exlincla.
- Vid. Arsenal dito. Decr. Reg. 21. Feve
reiro 1832, art. 1.

do banco do Rio Grande do Sul. - Vid. Decr.
Est. 2005, 2!l Outubro 1857, art. M.

da ~asa da moeda. - Vid. Decr. Reg. 2537, 2
Março 1860, art. 6 a tO.

do correio geral. - Vid. CO'Teio. Decr. Reg.
637, 27 Setembro 18.49, art. i. 196, etc.
1694, 2!l Dezembro 1855, art. 2, etc.

_ da despeza civil e militar, e da marinha. 
Vid. Alv. 28 J I,mho 1808, tit. 4, § 3.

THESOURARIAS geraes do exercito creãrão-se.
- Vid. Alv. 2°, 21 Fevereiro 1816.

geral de fazenda. - Vid. Junta de Fazenda.
C. Reg. Inst.19 Abril 1817 etc.

geral dos 0rdenados, juros e pensões no erario
- Vicio Erario e Decr. 2·, 5 Maio 1810, no
thesouro. - Vid. Thesou1'o e Decr. lostr. 23
Janeiro 1299, art. 1 a 5.21.

geral do thesouro nacional. - Vid. Thesoltro
e L. 4 Outubro 1831., art. 30 a 39; Ord.
Re~. 225, 20,Tunho 18t.0; 226,30 dilO; 1°
5 Janeiro 1842.

geral de tropas foi regulada. Res. 9 Agosto
1808 (Repart. Cunho Mat., Thesolt1·aria). As
que em Portugal subslituil'âo as antigas
vedorias pela L. 9 Julho 1763 sofIrerão mui
tas alterações.-Vid. 17 Abril 1809,19 Ju
lho, 26 Setembro 1810, 1.7 Agosto 1812
(Repcl't. cit.). Quebras nos seus pagamentos
na côrte altendêrão-se, concedendo a seu
thesoureiro quantia para falhas. Decr. 3°, 18
Fevereiro 181.1 (Coll. Nab.). Sobre insuffi
ciencia de dinheiro por ella enviado para
pagamento de tropas em Santa Catharina.
Provo 1ft Dezembro 1811. (Coll. cit.). Uni
forme deseus officiaes concedeu-se aos the
50ureiros das tropas das capitanias. Decr.
2°,3 Marco 1.817. NaBahia creou-se e como
rep;ulada.· Decr. 10, lnsts. 23 Nóvembro
1820 (CoZl. Nab.). Aos commissarios paga
dores da da côrte para queLras concedeu
se quanlia nos mezes em que servissem.
Decr. 2°, 12 Dezembro 1820 (Coll. cit.). Na
thesouraria geral das tropas da côrle e nas
thesourarias e pagadorias das provincias se
mandou cstaLelecer cofre destinado ao pa
gamento s6 de todas as obras militares. Decr.
5 Junho 1821. A' geral da côrte se mandou
pelo thesouro mensalmente fornecer quan
tia para despelas com remonta etc. da
ji?;uarda da policia. Decr. 10 Novembro 1821
(Coa. Nab.). Como filria pagamentos. Port.
ta, 5 Dezembro 1821.. No Rio-Grande do
Norte sobre pagamento de tropas mandou
se proceder como na thesouraria geral da
côrte. Port. lnst. 4 Fevereiro 1823 (Coll.
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cit.). Geral da côrle teve inslrucções para
sua escripturação. Av. Instr. 26 Fevereiro
1827 (Coil. cit.). AeHa se mandou recorrer
individuas dos corpos de guarnição da côrte
com prelenção a pagamento de soldos atra
sados. Av. 18 Setembro 1829 (GoU. ciL).
Sua ingerencia no fornecimento de viveres
aoexercito,exlinclo o commissariado. Decr.
Instr. 29 Dezembro 1829. Secção 1", art, h.
Sobre sua disciplina. Av. 7 Maio 1831 (Repert.
Cunho Mat. TltesoLlraria VIII). Pela da cÔrte
mandou-se exclusivamente pagar alimentos
caritativos e vestuario a sentenciados exclui.
dos dos corpos. Av. 2·, 20 Junho 1831 (Goll.
Nab.). Ordenou-se não fizesse pagamentos
em notas de velho padrão e porque. Av.
7°, 28 Julho 1831 (Cal!. ciL). Declararão·se
as especies de moeda em que se devia fazer
pagamenlo aos officiaes da armada empre
~ados e avulsos. Av. 1°, 18 Agoslo 1831
(CoU. cit.). Os archivos dos corpos exislen
tes ::lcbão-se na tbesouraria das tropas. Porto
20 Agoslo 1831 (Repert. Gunk. M(lt. The
sOllrm"ia XIX). Aulorisárão-se nenas re
ducções e como. L. 15 Novembro 1831,
art. 19; com missão para realisação nomeou
se. Av. 6°, 1ú. Dezembro 1831 (CoU. Nab.).
Geral das tropas da côrte extinguia-se e como
substituida por pagadoria na côrte unida ao
arsenal de guerra, e nas provincias ás lhe
sourarias das juntas de fazenda. - Vid.
Arsenal dito. Decr. Reg. 10 Abril 1832,
art. 1 , 2, Regulamento da mesma data,
art. 1.,2, h, 5, revogo Decr. 7 Março 18M.
Foi o gúverno autorisado para reformar a
thesouraria geral das tropas. L. 2143, 30 No
vembro 18H, art. 39.

THESOURARIAS geraes das juntas 011 provedo
rias de fazendas. - Vid. Erario. Alv. 28
Junho 1808, til. 7, § 9.

- de loterias na côrte.-Vicio Lotel-ias.

da marinha.-Vid. Av. 1..48, 2 Outubro 1850.
Decr. Reg. 1760, 16 Junho 1856, art. 63.
Av. 1 Dezembro 1852 (Diar. Y176).

- mór do Erario regio. - Vid. Erario. Alv. 28
Junho 1808, tit. 1, S 1, 2, 3; til. 3, § a;
lil. 5, § 1. a 3 : lit. 7 , S 8, tO.

IV .

THRSOURARIAS: mór do lhesollro publico. 
Vid. Thesow·o. Parlo 2", 5 Dezembro 1821..
Decr. Instr. 23Janeiro 1829, art. 1 a 5, 21.

de ordenados e addições miudas no thesouro.
- Vid. Thesou1"a1'ia geral de ol·denados. Man
dou-se nella admitlir recibos av.lllsos até
fim de 1839 e dahi em diante por quitações
nas mesmas folhas e como assignadas. Ord.
12Julho 1839, (J01'l1.157). Thesollro.Ord.
Reg. 213,15 Abril 18h.0, art. 3, § ú: 1.2;
18, Reg. em Ord. 225, 20 Junho 18áO; 226
30 dilo, art. 6; 100,15 Setembro 1845.

de rendas provinciaes: mandou-se commu
nicar a uma o destino dado o precatorio que
fôra reme,ttido ao governo ele. Av. 19 Se
tembro 1.848 (Cor. Mel'c. 262, 2°). Letras
passadas negociadas pelas repartições das
rendas provinciaes eslão sujeitas ao sello
Av. 1°, 3 Janeiro 1850. Lugar de carlo
rario de lhesouraria de rendas geraes é in
compativel com outro similhante da ad
ministração provincial. Ord. 32, 31 Janeiro
1.853. Empregados de thesourarias provin
ciaes não podem ser membros das camara·s
municipaes embora a legislação provincial
o não prohiha. Av. 3 Novembro 1853 (Diar.
9ú. de 185á). Para que ellas eoviasiem ás lhe
sonrarias de fazenda geraes conhecimento
das fianças_hypothecadas e cauções prestadas
á fazenda provincial, a fim de verificarem
se as condições dos di versos fiadores e res
ponsaveis á fazenda geral. Ord. 273, 1ll
Dezembro 1853. Sequestro em predio na
cional e seus respeclivos alugueis se não
pôde fazer por parle da thesouraria pro
vincial e porque. Av. 88, 1. Abril 1854.
Premias de bilhetes de loterias concedidas
pelas assembléas provinciaes quando serão
recolhidos aos cofres provinciaes. L. 779,
6 Selembro 1854, art. 19. Letras de the
sourarias provinciaes podem desconlar as
caixas filiaes do banco do Brasil na Bahia,
Recife, Maranhão, Pará, Rio-Grande do
Sul e S. Paulo. Decr. 1580, 21 Março 1855
e Est. ann. 22 Fevereiro dito, art. 3, § 1.
A' do Rio de Janeiro incumbe o pagamento
de juros garantidos á companhia de estra-
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c1a de ferI' de D. Pedro II Contr. 10 Muio
:1855. Brl. 16. ano. Df'cr. Est. 1599, 9 Maio
1855. Inspeetlll'es de fa ...enda provincial não
POdl'1I1 ser eleitos membros das assembleas
provinciaes, depulados ou senadures nos
cCtllegiM do distrilos f'1O que exercerpffi
juri Jicção. Res. 842, 19 Setemuro 1855,
arl.1,§20; Av. 5°, 3 Janeiro 1856. Procu
rodor lisc;,! e carlorario de geral não o po
dem simullaneamenl ser de provincial. Av.
9 ,29 Fevereiro 1856. Ao inspector da Ibe
souraria ~l'ra! de S. Paulo permillio-se accu
m ular () cargo de chefe da reparlição provincial
atê qne a assembléa provi ncial pl'ovi dencias
se. M. 27 Marçu 1856 (/Ol·n. 103). Sobre
ordem expedida por presidente de provincia
a alfandega pal'a comrnunicar á Ihe~ouraria

provincial despacho de rapé importado do
cslrang iro e de oulras pruvincias. Ord.
187,19 Maio 1856. Prncedimenlogucde'e
haver cOlllra exaclores da fazenda nacional
alcançados por lerem enlrado indevida
menle com as rendas arrecadadas nos cofres
provinciaes, Av. 27/',13 Agoslo 1856. Não
são permillir!os supprimentos do cofre ge
ral ao provincilol. Ord. 206, 15 Junho 1857
Av. 2llll, 17 Setembro 1859: 33/'. 3 Novem
bro dilo. Thesnurnria provincial do Pará é
obrigada a pagar diíferença e qual nos in
teres es do capilal da companhia de pesca
ria. Dr:cr. Esl.19ó3, 5 AI!0slO 1857. art. 17.
Letras da contadoria provincial de S. Pedro
do Sul desconla o banco da dila provincia.
Decl'. Esl. 2005, 24 Ou I ubro 1857, art. 68,
S·J. n. 2: e cnm ello pôde all1'ir conta cor
rente, art. cito § 1.3. Pelos cofres provin
ciaes deve corr r o despeza 00m destaca
mento de força de linha no interior da pro
vincia. Av. 28 Oulubro 1.857 (Jorn. 303).
Na deprecadas para levantamento de taxa
de heranças e le~ados pertencen les á fazcnda
provincial nào .e exigem os requesitos dos
art:;. 35, 36. Re~. 160 de 1862. Av. 326,
10 Novembro 1 58. Obrigações da tbt'sou
raria da provincia de S. P dl'o do Sul para
com a companhia de na\'e~açào a vapor en
treMonlevidéo e o Sallo, COllstiluicão ti Uru·
goayana. Decr. Cond. 2401, 9 Abril 1859,
15." ; e da do Rio de Janeiro com a compa
nhia . 71ião e Industria. Decr. Cond. 2505,
16 Novembro 1859, 1." § 2.

THESOURARlAS de lropo~ - Vid. Thcsouraria
gl"'al deZ/as. Oecr. [) ,) linho 1821. Tomada
de contas na da BahiH, e como, e porque
ordenou-sI'. Prov. 10 Oulubro 1825 (Cott.
lVab.). Reducçüo e reforma nellas forão au
t(lJ'isadas. L. 15 No\'embro t 831, art. 19.

Nf'lIas como sé mandou abrira assentamento
ás praças de pret rcformadas. Oecr. 102,
10 Outubro 15M.

THESOURAS: sobre seu r1espacho conforme a
larifa das alfandegas. Av. 13 Janeiro 1858
(Jorn. 22).

TH~SOUREIROS - Vid. Almoxarifes. Thesou
reirus, almoxarifes, recebedores, etc. etc.
erão e como obrigados a que peranle a pri
meira contadoria do erario. - Vid. Erm·io.
Alv. 28 Junho 1808, til. 1, Sh: lit. 3, § 2:
til. I.. § 2,3, tit. 7, § 11. Como se deveria
proseguir a respeito ele bens de tbesoureiro
alcêlnçado sequestrado, pelo jui7. de orphãos
e por outrem pl:lnburados. Provo 12 A~osto

1812 (CoU. Nab.). Thesoureiros e paga
dores como prestarião contas. Porto 1a, 5
De7.embro 1821 (CDU. cil.). Thesoureiros,
almoxnrifes recebedores e pagadores não
receberaó nem darão em pagamenlo e sob
que penas moeda falsa. Provo 2a

, 31 Julho
1826 (CDU. cit.). Thesoureiros, administra..
dores 0\1 exaclores da fazenda puhlica no
Espirito Santo: reprovou-se ~ junla da fa
zendo destacar empre~ado para tomar-lhes
contas. Provo 2", 13 Fevereiro 1828 (CDU.
cit.). Ao insppctor geral do thesnurc, in
cumbe propor os que devão ser nomeados
the!1oureiros. L. li. Outubro 1831, art. 12,
§ G. Tbesonreiros c recebedores parciaes
assignanio os conhecimentos no acto da
entrega nas tbesourarias. d. 8 Novembro
1834. Sello de quilações a Ihr~soureiros on
cobradores da fazenda nacional. Ord. lhl,
22 Dezembro 18LJ5. Divida activa prove'
nienle de alcances de tbesnureiros de di
nheiros publicos ficào subjeitos ao juro an·
nual de 9 "/o durante a detenção, ficando
lamhem privados de moratori<l, porcenta
gem ou commissão. L. 51á, 28 Outubro
18ú8, art. /'3: Orrd. 119, 26 Fevereiro 18ú9;
11.6, 28 Abril 18lt9; Ord. 57, 21 Junho
1850. Em que casos e como haverá lugar
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sua prisão administrativa e dos rec.ebedores,
collectores, alml)xal'ifes, cootractadores e
rendeiros. Decr. 657, 5 Dezembro 1849,
nrlo 2 a 7. Os thesoureiros e mais exactores
da fazeoda emquanlo não prestão contas e
obtem quitações estão sllLj~'ilns ao que dis
põe o Decr, 657 supr3. Ord. 90, 30 Julho
185l). Ao procurador fiscal do thesouro in·
cumbe verificar os requisilos e condições
legaes das fianças ou hypolhecas dos the
sOUl'eiros, recebedores, pagadores, almo
xarifes e mais pess03s que as devão prestar
ao thesoul'o. Decr. 736, 20 Novembro 1850,
art. 26, § 5 (lLem os das thesnurarias. Decr.
870, 22 No\'embro 1851, art. 33, § 5): the
sonreiros e pagadores de repartições de
fazenda e quaesquer exaclores e colleclores
de rendas geraes antes de começarem a ser
"ir devem preslar fiança e COOlO art. 67:
seus fieis como serão nomead(,s, art. 68:
como serão sub,tituidos, art 69: nào paga
riliJ ordenado a empregado algom, excepto
qoaes, que não apresentem aLlestado, art.72.
Procoradores fiscaes como procederáõ con
tra os lhesoureiros, almoxarifes, recebedo
res, coJlectores, conlracladol'es e rendeiros.
lnslr. 31 Janeiro 1851, arlo á (Dia/·. 8(39);
sobre execução do art. 4 Decr. 15 Junho
1650. Av. fá Março 1'851 (Difl1·. 8655). Os
termos de fiança a lbesoureiros pagadores
e outros responsa veis tomados nos livro das
reparlições poblicas não eslão subjeilos a
se11o. A.v. 166, 24 Maio 1851. Disposições
sobre llS fianças dos thesooreiros, almoxa
rifes, pagadores e oolros encarregados de
fazer pap;amenlo de despezas mililares. Ord.
231,20 Selembro 1851, expl. por Ord. 283,
1. Uezembro 1851: 166 1 Julho 1852. O
ad. 43 L. 514 de 18á8 não obsta a qoe o
lhesouro conceda moratorias aos fiadores
dos lhesooreiros, colleclores ou outros
empregados que tenhão a seu cargo dinhei
ros 00 valores publicos, para pagarem em
prestações os alcances de seos afiançados
em que easo. L. 628, 17 Setembro 1~51,

art. 37. Deve-se seBo das quantias arbitradas
aos lhesoureiros para quebras. Ord. 82, 18
Março 1852. - Vid. Cire. !J2!l, 3 Outubro
1860. Mililaresresponsaveis áfazenda na qua
lidade de lhesoureiros, recebedores, almo
xarifes e outros eslão subjeitos ao Decr. 657,

de 1849. Ord. 111, 21 Auril 1852. 00101'

gas das mulheres dos fiadores de thesou
reiros, é, e para que fim necessaria. A\'. 1.&
Selembro 1852 (Dia/'. 3 de 1853). Thesou
reiros 00 depositarios poblicos accordou
se serem extr:lCJicciooados. entre n Perú e o
Imperio. Conv. 23 Ootohro 1852, art. 3
(Dial·. 9132). Os fieis dosthesoureiros pagos
pelos cofres publicas tem direito a aposen
tadoria. Av. 24°, 28 Janeiro 185á. Sobre
execução de sentença contra eX-lhesooreiro
e prIsão para salisfação do damoo elc. Av.
5 Julho IBM (Diar. 243). A gratificação
concedida aos thesoureiros para quebras,
faz parte do vencimento, e por isso não
deve ser paga quando o não fôr o ordenado.
Av. 352, i3 Novembro 1855. As autorida
des judiciarias devem limitar-se a cumprir
as deprecadas para prisão dos thesoorei
ros, recebedores coilectores, contraeta
dores e rendeiros remissos e omissos nos
termos do Decl'. 657 de 18á9. Orei. 128, 28
Mal'ço 1856, Sobre entrega aos fiadores de
bens de thesoureiro alcancado. Ol'd. 263, 7
A"osto 1857. Os thcsoorei'ros e pagadores são
responsal'eis conjunclamente com os es
crivães a respeilo da legalidadade das des
pezas. Av. 365, 14 Outubro 1.857. Toma
das de suas con tas e dos pagadores, recebe
dores, almoxarifes, coo h'actadores, e quaes
qoel' oulros responsaveis. Decr. 2548, 10
Março 1860 e art. 2, § 7. Os fieis dos lhe
sooreiros podem seI' demittidos pelos in
pector.:ls das lhesourarias e como substitui
dos. Ord. 430, ó Oolubro 1860. Tbesou
reiros quaesqot'[' que arrecadarem o imposto
se110 ficão subjeilos como I'ecebedores <tO

art. 43 L. 51ú de 1848, Decr. Reg. 1í13
26 Deze-mbro 1860, ar!. 99.

THESOURElROS de adminislração de diversas
rendas: - Vid. Mlsas de etc. Decr. Reg. 26
Março 1833, ar!. 7, 13, S 2: i5, 22. Seu
fie.l verbo Decr. cit. art. 16, 22,27, 33. 46,
§ 1., n. 2, 3; Ord. 2!1 OlÍtubro 1833;
Uecr. 2M7, '1.9 Selembro 1860.

de aldeiamentos de in dios. - Vid. A lrleiamen·
tos. Decr. 426, 24 Julho t.845, arte 1, S33;
2 § !l, 6: 3,!l: 6. S7; 7. '"
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TlIESO 'REIROS de alfandeKas. - Vid. Erario.
Alv. 28 Junho 1808, tiL 7, § 9, 10. - Vid.
Alfandegas. Decl'. 2°, 13 Julho 1808; Decr.
Heg. 22 ,funho 1836, art. 8, 22. 25. 26,
35. 115. § 13; 2GlJ, 265, 269. 278, 280,
28:1, 288, 291. Declarou - e não ser appli
cal'el <lOS the 'oureiros e recebedores dellas
o cap. 5. Alv. 21 Maio 1751. Res. 13 No
vembro 18?7. Mandou·se que entregassem
assi~nados conhecimenlos e quaes nas lhe
sourarias. Ord. 8 Novembro 183lJ. Orde
nou-se não p3gassem sello dos documentos
que apre~enlassem nas Ihesourarias. Ofr.
9 Março 1835. Sua responsnbilidarle por
sorurnlls arrecadadas. Circo h Maio 1836.
Pro edimento conlra elles por Doias falsas
enconlradas no cofre. Ord. 19 Abril 18á5
(Jom. 121). Sobre mudança de nome do
lhesoureiro para o q ue em seu Iu~ar ser
via. nas ~nias. Av. 12 Oulubro 1849 (Dial·.
8229). Sobre exigencia de fiança de seu
lhesour~iro, e porque. Av. 7 Abril 1855
(lol·n. 142). Seus vencimentos no tempo
que exercerem funcções de membros de
as embléa provincial. Ord. 186, 16 Julho
:I 852. QlIand .. se póde dispensar iuslificação
judicial da idoneidade dos fiadOl'es de seus
Ihesoul·eiros. Ord. 178. 28 Maio 1858. Não
tem dil'eito a gratificação nos dias em que
faltarem embora teohão fieis pagos á sua
costa. Ord. 267, 1h Setembro 18;,8. Rece
beráõ e quando e como os escriptos ou bi
lhetes da alfandega. Decr. 2h73, 2h SeteLD
bro 1859, art. 4. Suas allribuições. Decr.
Reg. 26117, 19 Setembro 1860, art. 135 a

137 .

;- de assignatura e sub tiluição de notas e sedo·
las.-Vid. Moeda. Decl'. Re~. .4 Novembro
1835, art. 18, 21. 22, 25, 29, 30, 36. li2 a
!lJ, M:l, 53 a 56, 70.

de ausenles: em Campos os livros e documentos
delle por sua exlincção mRndou-se entregar
ao colleclor geral. - Vid. Bens de defuntos.
Ord. 15 Julho 1835.

de bAncos arrecadão sello de titulos e quaes.
- Vid. Decr. Reg. 681. 10 Julho 1850,
a/r. 8, S 3: ex pI. por Ord. 278, 19 Agosto

1856. - Vid. Dec/'. Reg. 2713, 26 Dezem
bro 1860, art. 97, § 3. Suas altribuições em
caso de faliencia. Decr. 2691, 14 Novembro
1860, arl. 5 e § 1.

THESOliREIROS da hulla na crU1.aJa. - Vid.
Bulias. L. 20 Selembro 1828, art. .4.

da caixa de amortisação. - Vid. Caixa dita.
L. 15 Novembro 1827, art. !J.7, 48.

de caixas fiJiaes de bancos, componhias e so
ciedades anonymas como figuraráõ na fal
lencia de taes . estabelecimentos. Decr.
2691, 1á Novembro 1860, arl. 5 e § 1.

da cam ara municipal: como receberá quantias
no thesouro. Ord. 20 Setembro 1851 (Di8.r.
880.4).

de casa de moeda: o da Bahia teve augmenlo
de vencimento. Decr. 1° 18 Fevereiro 1811
(Col!. Nab.). - Vid. fiais Casas de moeda.
Decr. 13 Março 183!J., art. 3, 6, 14,17.
Decr. Reg. 2537, 2 Março 1860, art. 32,33.

da casa real, cavalhariças e moradias. - Vid.
Erario. Alv. 28 Junho 1808, tiL h, S 2, 3:

de col1eclor mandou-se e corno executar por
causa de notas falsas encontradas nos cofres.
Ord. 19 Abril 18lJ5 (Jorn. 121).

de collegio de Pedro II, extincto. Decr. 2695,
17 Nuvembro 1860.

de companhias publicas ou particulares arre
cadão e como sello de seus titulos e quaes.
- Vid. 01·d. 278. 19 Agosto 1856. Decr.
Re~. 2713, 26 Dezembro 1860, art. 97,
§ 3.

de confrarias, irmandades e ordens terceiras
são e como subjeitos a correições dos juizes
de direi lo. Decl'. Reg. 83li, 20utubro 1851,
3rt. 8.

do conselho economico em corpos. - Vid.
Decr. Reg. 16li9,6 Outllbro 1855, art. 2.
Av. 6lJ, 31 Janeiro 1856.
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THESO UREIROS de consolado. - Vid. Mesas
de etc. Ord. 211 Abril 18ltf}. Perminio-se a
um entrar para a thesouraria COLO o ren
dimento a seu cargo n(IS prazos que pedia.
Ord. 85, 6 Agosto 1845. Decidio-se duvida
li respeito de execução de sentença com ex
thesoureiro de consulado substituindo pela
prisão a satisfação do alcance Ord. 115,
6 Junho 18511. ~~

de correios.-Vid. COl·reio. Decr. Reg. 399,21
Dezembro 18l1&, art. 2, § 7; 12, § 4; 18.
19, 20, 21,39. 41, 112, 235. Decr. Reg.
637, 27 Setembro 1849, art. 196, 216 etc.
229 elc.

de defuntos e ausentes do ultramar como erão
castigados em caso de dolo. Decr. 27 Agosto
1808. Sobre procedimento irre~ular em pri
são de thesoureiro dito no Espirito Santo.
Prov.l a , 2",5 Novemhro 1808 (Coll. Nob.).
Como se mandou processar os que não ti
vessem salisfeito seus deveres. Prov.18 Março
1811 (CDU. cit.).-Vid. mais Bells de de
funtos elc. e Decr. Reg. 2ú33, 1.5 Junho
1.859.

_ geral do erario.- Vid. Erario. Alv. 28 Ju
nho 1~08, til. ú, §§ 4 a 9.

_ geral de fazenda. - Vid. Junta de fazenda. C.
Reg. Tnst. 1.9 Abril 181i etc. mandou-se
crear em Sergipe. Av. 1.0, 2°, 22 Dezembro
1.827 (CDU. Nab.).

- geral de marinha foi creado com que altribui-
. çõ-es. Decr. 2°, 31. Janeiro 1826 (Col!.

Nab.).

- geral de ordenados.juros e pensões no lhesouro
- Vid. Thesouro. Porto 1. a, 5 Dezembro
1821.

- geral do thesouro.-Vid. Thesollro.

- geral de tropas: na côrte ordenou·se-Ihe que
entregasse a commandante de companhia
soldos de individuas deHa. Av. 29 Abril
lS08 (CoU. Nab.), Encarregou-ae-Ihe paga- .

THESOURE1ROS

mento de soldos de terra dos officiaes da
armada e brignda da marioha. - Vid. AI'·
mada, Artilharia de marinha. Alv. 13 Mnio
1808, S 7, etc. Av. 26 Julho 1808. Allri
buições do thesoureiro geral d~s tropas da
côrte c provincia do Rio de Janeiro. - VicIo
Brado. Ah. 28 Junho 1808, tit. lJ, § 8 a
12. Ebvou·se lhe soldo. Decr.1°. 13 ,Julho
1808 (CDU. Nab.). Usando os uniformps de
Li~boa. Res. 9 Agosto 1808,19 Julho 181~

.&. Agosto 1811; 17 Agosto 1.812 (nepal·t.
Cunho Mato Thesouraria XXVII). Rec beu
direcção sobre pagameu to de officiaes des
embarcado~. OIT. 23 Novembro 1808. Para
melhor execução do Alv. cito 13 Maio 1808
no 'pagamento de aoldo dos officiaes da al'
mada desembarcados e embarcados.- ViJ.
Arm.ada. Ord. 10 Maio 1609. A seu porleiro
e guarda livros elevou-se ordenado. Prov.
1·, 29 Maio 1809 (CoU. Nab.). Como soã
correria soldados sentenciados a trabalhos
publicos. Provo 12 Janeiro 1811 (CDU. cit.).
Elevou-5e-lbe mais a liLulo de falhas o ven
cimenlo. Decr. 30, 18 Fevereiro 1.811 (CoU.
cit.). Na côrte mandou- e·lhe entregar quan
tia para despezas com a guarda da policia.
Vid. GUa1'da dita. Decr. !J Janeiro 1816.
Mandou-se-lhe apreseutasse balanço' da re
ceita e despeza. Porto 3R., 1 Fevereiro 1.823
(CDU. Nab.). E que suspendesse ofüciae5
que faltavâo sem motivo. Porto 2·, 30 Maio
1823 (CDU. cit.). Sobre faltas no cofre. Porto
19 Fevereiro 182lJ (Repert. Clmh. Mot. The
souraria VIII). Sobre preLenção allegada por
oflicial da extincta vedaria geral das tropas
e ressar.::imento pedido. - Vid. Res. 2n, 1
Abril 18211 (CoU. Nab.). O lugar de prati
cante declarou-se não dar direilo a accesso.
mas só o merecimento; a antiguidade come
çava 3 contar·se aesde o lu~ar de oflicial de
bofele. Res. 22 Março 1825 (RI'pert. Cunho
Mat. Thesouraria XXT). Concedeu-se-Ihe
ajuda de custo. Decr. 10 , 25 Mnrço 1825
(CDU. Nab.). Sobre como nas thesourarias
da's tropas se farião os descontos mensaes a
officiaes militares despachados. Porto Circo
9 Setembro 1825 (CDU. cit.). PagnmenLos
de alimentos a pre os de estado. Porl. 28

,

30 Setembro 1825 (CDU. cit.). Mandou-se
enlrar no thesouro com moeda de cobre re
cebida para prets, a fim de ser·lhe tro-
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cada. Av. ~o. 17 Janeiro t828 (CoU. cil.);
Av. 25 uilo (CoU. ctl.). Para apuração de
uas contas nomeãrão-se empregados e de

rão-se providencias. Port. 2', 23 Janeiro
1828 (Col/. cit.). Em seu poder ficavão os
prets passados pelos cornmanc1antes de com
panhias, não obstante existirem com elles
as relações dos meSlltOS enl regues com re
cibo em acto de moslra no fim dos mezes.
Provo 27 Agosto 1828,§ 9.

THESOUREIROS

Os impostos sobre loterias deloem ser entre·
gues pelos thesoureiros dellas nas thcsoura
rias de fazenda. Ord. 162,23 Junho 1.855.
As reclamações sobre isenção de impostos
de loterias devem ser feitas pelos respecti
vos thesoureiros ás Ibesonrarias de fazenda.
Circo 23 Junho 1855; Ar. 18a,10 Janeiro
1856. São cllmpetellles para arrecadar sello
fIXO dosseus bilhetes. Av. 326, 260ulubro
1855.

THESO REIROS da guerra: - Vid. Thesouro.
Ord. 213, 15 Abril 18ltO, art. 12.

de inspecção de lerrrnos diamantinos. - Vid.
Díamanles. Res. 25 Outubro i8;~2, art.17,
28 a 30. 35.

de intendencia do ouro' - Vid. lntcndencia
dita.

de irmandades. - Vid. Thesourciro de confra
rias supra.

de junta de corr~tores. - Vid. Corrrtort;s.
Decr. 806, 26 Julho 1851, art. 36: 807,
808, 27, 28, dilo.

J' juntas de fazenda: - Vid. Junta dÚa. Provo
:2', 13 Abril 1812. Como faria remessas
das sommas arrecadadas da laxa de legados
e heranças e oulras rendas. Prov.6 Maroço,
Port. 15 Abril 1823 (CoU. Nab.).

de loterias. - Vid. Lotc7'ias. Decr. 357, 27
Abril 18!Jh. Ao das do theatro de S. Pedro de
Afcaolara declarações derão-se para o Caso
de ser embargado o produdo della~. Av.
6.4, 2l Fevereiro 1851. Sohre proctsso exe
cutivo para arrecadação de impo!lto de 10
lerias, embargos oppostus por herdeiros
de seu Ihesoureiro, e providencias contra
prolelação e manejos ue chicanas por laes
lhesoureiros empregadas, e applicação da L.
28 Oulubro1848, art. !l3. Av. ao Selembro
1852 (Diar. () de 1853); Decr. Reg. 2713,
26 Oezemhro 1860, art.99. it 3, § 7. Quan
do é responsabiJisa\'eJ, e como será dpman
dado peJo imposto Ord. 106.23 Abril 1853.

THESOUREIROS de marinha: determinou-se
que aos officiáes d'1 conladoria e arma
zem da marinha do Rio de Janeiro se
abonassem os vencimentos que pelo Alv.
3 J li nho 1793 veacião os de Portugal,
á excepção do intendente e escrivão os
quaes vencerião os CJl1e enlão cobravão:
e aos escripturarios do almoxarifado se da
riãn 200~ de ol'denauo. Decr. 28 Janeiro
1815 (Rrpert. CUllh. Ilal. Thesouraria XI).
Pensões militares dos officiaes da armade
erão pagas pela pagadoria d:l marinha. Av.
1lt Fevereiro 1815 (Rt:pe7't. e verbo cito XII).
Como receberia no lhesol1ro dinheiros para
despezas e delles da ria contas eLc. Av. 18
Março 1830 (Cott. Nab.) SI11S relações com
a contadoria geral do lbesouro. - Vid.
Thesottro. Ord. 2L3, 15 Abril 18.W, art. 12.
Sobre despezas por occasião da avaliação e

rremalação de bens sequestrados para in
demnisação da fazenua por alcance de finado
thesonreiro e pagador da marinha. Ord. 89,
30 Julho 1850.

- de mesns de consulado: - Vid. il/rsas ditas.
Derr. [nsl. 4 Fevereiro 1823, S .4, 7, 12,
13; OecI'. 13 Março 183lt; Decr. Re~. 30
Maio 1836, art. 9, 27,39,62, JoJ3; Decr.
Reg.2M7, '19 Setembro 1.860.

- de mesas de renuas. - Vid. Decr. 13 Março
183h.

de miudos com escrivão privativo: sobre so'"
nomeação por junta de fazenda do Mara
nhão: e annexação das iocumbencias de
pagador da tropa ao lhesoureiro geral da
junta. - Vid. Junta dita. Provo 2a, 1.3 Abril
1.812. Thesoureiro de miudos para pagar
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lropa em Piauby eXCUSOll-se crear. incum
bindo isso ao lhes(lureiro geral da junla da
fazenda. ProL 5 Dezembro 1821 (Coil.
Nab.).

TIJESOUREmos militares pa~avão e como as
elnpcs. ferragens e forragens e o valor dos
cavallns e equipamentos concedidos aos
officiaes qne embarcassem. L. 2lt Novem
bro 1830, art. Ú, 5.

mór do erario. - Vid. E1'a?"io. Alv. 28 Junho
1808, tiL. 1. § 1. 2, 3, til. 3, § 3. til. 5, § 1
a 3, li I. 7, § 8.10.

mór dIJ lbesouro. - Vici. ThesouTo. Porto 2a ,

{) Dezembro 1821; Decr.lnstr. 23 Janeiro
i829. art. 1 a 5.21.

de novos impostos declarou-se não poder um a
camara municipal suspender e por qne.
ParI. 1 Selembro 1828 (CoU. A'ah).

de Ordens terceiras. - Vid. Thesortreiros de
con{1'an'as sup1'a.

de nrphãos: - Vid. Orphãos. Sobre enlrega
de dinheiros de orpbãos quando nos pre
caLorios falle a i Il Lerferencia dos respecti
,·os lbe uureiro . Ord. 33, 28 Fevereiro
18!l8. São subjeito. á., correições dos jui
zes ele direito. Decr. Re~. 83&, 2 Oulubro
1851, art. 6. 32. S1. Cofre d.os orphãos
achando-se sem thesonreiros podem as qui
tações ser passadas pelo escrivão do juizo
e assignadas p.elas pessoas que receberem as
qnantías pedidas. Av. 201, 30 Maio 1856.
Noslugares em que não haja quem se preste
com fiança a selllhesollreiro. seja comDlet
tida aos colleclores a guarda dos cofres. Av.
233, 13 Julbo 1857; Circo 21d. 20, dilo.
Não eslão subjeiLos aos juros de 9 o{•• Av.
265,8 AgosLo 1857. Sobre os co\lecLores
que servirem de thesoureiros de orphãos e
respecliva.escriplllração. Ord. 303. á Se
tembro 1857. Taes colleclores não devem
por isso prel>lar nova fiança. Ord. 30S, 11
SeLembro 1857. Os dinheiros de orphãos
ernquanLo não fôrem empreslados ao Es
tado tem cofre e lhesonreiro especial para
guarda-los. A·v. 377, 21· Outubro 1857.

TIJESOUREIRO: pagador do arsrnal de I!:uerra.
- Vid. A,'sennl dito. Drcr. Rr>g. 21 Feve
reiro 1832, art. 19 a 21.

pa~ador do ;lrsenal de marinba r seu fieI. 
Vid. Arsenal dito. Decr. 11 Janeiro 183á,
art. 2.3,8; Reg. 13 dilo. ar!. 5 a 7, 51,
66.

pa~lldor de marinha e seu escrivão rm S. Pedro
do Sul: sObreSG8 conservação ou exLincç:io.
Av. 30ulnbro 1837. ConLas do Ihesoureiro
pagador de mar. - Vid. DpC1·. RI'g. ááS, 19
Maio 18áô, l-IrL. 7, § 9. Thesuureirus I aga
dores. alUloxarifes liei' e comprador' ele.
liverõo direito a accessu, arL 65. Sobre de,;
peza com avaliação e :lrremaLaç~o de bens
sequeslrados para iodeOlnisação da fazenda
pc11) alcance de lhesoureilo finado Ord.
89, 30 Julho 1850. ReceberéÍ dos n
carrpj.tados de f:.zenda nos na~ioi armadl)s
os saldos que exislirem ele. Av. 20 i\hio
1853 (DLar. 151).

e pagadores parciae' como receberitõ nas lbe
sourarias sOIDmas de dinheiros vi~lo o Alv.
28 Junh'l 1808, til. á. art. á. Circo 7 Março
1837.

pagador das tropas e ordenados e despezas
miudas em S. Paulo linha sido creado se
parado da lhesouraria geral da junla da fa
zenda. - Vid. Junta dita. Decr. 29 Agosto
1815. Creou-5e-lhe escril·ão. Decr. 2 Outu
bro 1815 (Coll. Nab.). Sobre sua ftança al
cance e fuga, conlas, atlribuiçõe' ácerca de
folha civil e ecc1esiaslica e responsavel pelo
alcance. Res . .&",9 Oulubro 1822 (Coll. cit).
Mandou·se e como conservar uo exercício
interino do dito cargo de lbesoureiro paga
dor de tropas, ordenados e despezas miu
das, escripturario da contadoria. Prov. 16
Outubro 1822 (CoU. cit.).

parlicnlares: para que em seu poder não sejfllJ
relidos ou demorados dinheiros provenien
les de hens de defunlos e auscoles provi
denciou-se e como L. 2lt OuLubro 1832,
arL 91; Av. 2á Julho 1835, § 2; Ord. 3
Aa 05lo 1835, § 2.
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THESOUREIROS de prlJvedorias: como se man
dou proceder contra os omis~os e remissos.
Provo 18 Março 1811 (Cofl. Nab.).

de recebedoria no município da côrte.- Vid.
Recebedo1·ia. Reg. em Ord. 6 Dezembro 183!J,
art. 2,3, 13,15, 16, 20. De recebedorias
rendas. - Vid. Reg. 30 Maio 1836, art. 8,
27, 39. EXecll\;ão contra elles mandou-se
promover por nolas falsas encontradas no
cofre. Ord.19 Abril1.8!J5 (.fOl'n.121). Não
tem direito e por que a gratificação pelo
encargo e responsabilidade do cofre de de
posito publico. Av. 5 Julho 1849 (Diar.
8148). São sllbjeilos ao ponto. Ord. 29°,
28 J3neíro 1852. Suas 3llribuições. Decr.
Reg. 2551, 17 Março 1860, 3rt. 38 aliO.
Seus fieis podem assignar os conhecimentos
e quitações do recebimento de impostso.
Ord. 3M, 16 Agosto 1860.

de relação que emolumentos percebe. Decr.
Reg. 1569, 3 Março 1.855, art. 1.58.

ou recebedores de rendas nacionaes não
compete ás camaras municipaes nomear.
- Vid. Camaras. Port. 11 Novembro
1829 etc. De rendas publicas como fa
rião pagamentos com bilhetesde alfandegas.
- Vid. Alfandegas. Decr. Reg. 22 Junho
1836, art. 171.-Vid. Dw'. Reg. 26!J7, 19
Setembro 1860. De rendas de praticall;em do
porto de Paranagua. Vid. Av. 55!J, 1.0 De
zembro 1860.

da reparlição da guerra, ainda que interinos
prestaráõ fiança. - Vid. Ord. ':)7, ô Setem··
bro 1845.

d~ subscripção para compra e reparo das em
barcações de guerra.- Vid. Armada. Decr.
PI. 2h Janeiro 1823, elc.

do supremo tribunal de.justiça. - Vid. Supre
mo etc. L. 18 Setembro 1828, art. !lO, !l3,
45; Decr. 817, ao Agosto 1.851, art. 1.

do tbesouro. - Vid. Thesouro.

THEROUREIROS do troco do cobre teve gratifi
cação para quebras. OfI'. 22 Novembro
1837. De troco de notas. - Vid. Moedas.
Decr. Reg. 28 Novembro 1837, art. H,
§ 2, 3: Reg. 29 dito, art. 2, § 2.

de tropas e addições miudas: extranbou-se á
junta da fazenda do Espirito Santo crear,
mandando·se annexar as incumbencias ao
tbesoureiro geral. - ViJ. Junta dita. Provo
10 Fevereiro 1817. Aos vedares de gente de.
guerra das capitanias exercitando ás func
ções de thesoureiros de tropas concedeu-se
graduação de tenente coronel. Decr. 2°, 3
Março 1817. A's vedarias de tropa orde
nou-se registassem e para que fi m as pa
tentes dos governadores e commandantes de
armas. Av. 19 Abril 1826.

de diversas outras repartições. - Vid. as res
pectivas denominações.

THESOURO geral e publico com o Dome de Era
rio creou-se no Rio de Janeiro e como 01'

ganisado. - Vid. Erario. Alv. 28 Junho
1808. A credores do thesouro nacional e
seus herdeiros farão em que circumstancias
admittidos encontros e compensação rela
tivamente a seus debitas. L. Const. Port.
25 Março 1821, mando obs. pela nes. 20
Outubro 1823, (lrt. 2. A devedores deHe
inculpavelmente insolvaveis foi admiuido
pagar em prestações seus debitas. L. Consto
Porto 9 Junho 1821, mando obs. pela cito
Res. Ordenou-se que pelo só thesouro
publico se pagassem pensões. Decr. 9 No
vembro 1821 (CoU. Nab.). As suas conta
dorias ordenou-se exame e qual no acto
de ajustamento de contas de thesoureiros e
pagadores. Port. 1", 5 Dezembro 1821 e an
nexas (CoU.cit.). Ordenou-se que otrabalbo
nas suas thesonrarias mór e contadorias ge
raes começasse ás 9 har1)s da manhãa e
findasse ás 2 da tarde, observado e como o
ponto. Port. 2-, 5 Dezembro 1.821 (CoU. cit.).
Seus empregados que frequentassem a aula
do commercio forão excluidos do ponto.
Port. lO Dezembro 1821 (CoU. cit.). Sobre as
relações do conselho da fazenda com o tbe
souro publico. - Vid. Res. 4 Fevereiro 1822
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(Coil. cito ). Creou-se commissão para exa
minar seu actual estado. Decr. 21 Fevereiro
1822. AUribuições dos primeiros escriptu
ra rios das contadorias geraes delle ordp.ná
rão-5e. Porto 2lJ. Maio 182~ (Colt. Nab.).
Seus contadores p:eraes mandou-se infor
massem em separado sobre os objp.ctos con
cernentes ás suas repartições. Porlo 22 Julho
182.2 (CoU. cit.). Como seria fornecido dos
arligos precisos para escripturação. Parlo 31
Julho 11322 (CoU. cit.). Ma ppas e outros docu
mentos ordenou-se enviassem-lhe as juntas
de fazenda para conhecimento dI) estado de
arrecadação e adminisiração da faz<!nda pu
blica nas provincias. Pruv. i Agosto 1822
(CoU. cit.). Ordenou-se que sens emprega
dos lrouxes~em comsif!:o seus titulo. Porto
22 Ap;osto 1822 (CoU. cit.). Ordenoll.!se que
as barras fundidas nas caSas de fundição em
Goyaz remeuidas pal'a a côrte fossem guia
das ao thesouro. PrO\'. 30 Setembro 1822
(Colt. cit.). Ordenou-se que na primeira
conladoria geral se procedesse a escriplu
ração separada das contas do thesouro com
o banco do Brasil. Porto 9 Outubro 1822.
(CoU. cit.). EncQntro mandou-se admitlir a
devedor de letras credor por outras. ltes.1a

1.4 Novembro' 1822 (CoU. cit.). Ordenou-se
que os tabelliãp.s da côrte remellessem-Ihe
mensalmente relaçào das transacções sub
jeitas a siza. Purt. 3a, 7 Janeiro 1823 (CoU.
cit.). Provedor d9 re~istro de Parahybuna
mandou-se remetter ao thesouro o que
em seu poder existi<se do rendimento per
cebido pelo proprietario do officio que se
achava ausente, e metade do que fôsse
rf'ndendo, deduzidos 100~ para desprzas.
Porto 2\ t Fevereiro 1823 (CoU. cit.). E que
tbesoureiro geral das trupas lhe enviasse o
balanço da receita e despeza pata a conta
gera I do estado da fazenda nacional. Porto
3"1 idem (CoU. cit.). Remessa de livros de
laucamento e receilil da decima urbana na
côrte ao thesouro. Circo 3 Fevereiro 1823
(CoU. cit.). OrdenOU-58 nelle escripluração
regular da decima elas heranças e legados.
P .. rt. 1', 3 Fevereiro e Provo 6 Março 18i3
(CoU. cit.), Parlo 15 A: bril i823 (CoLt. cit.).
Fogo do ar etc. prol1ibio-se ia nça r-se nas
suas visinbauças. Porl. 23 Abril 1823 ann.
Purt. 2", 30 Agosto 1825 (Colt. cit.); AL 7

lV
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Outubro 1836. Administrador do imposlo
de siza e meia siza e a favur do banco man
dou-se para o thesouro entrar COLO o que
c1elles devesse. Porto 111., 7 Maio 1823 (Coll.
cit.). Férias de obras ele regislro mandou-se
que seu administrador viesse receber peln

thesouro quando remellesse o rrndimenlo.
Port.2', 7Maio 1823 (Coll.cit.). Mesa do con
sulado na côrte passou a ficar 5ubjeita ao
presidente dolhesouro. Parlo 3', 7 Maio 1823
(CoU. cit.).Mesa do consulado na côrte passou
a ficar subjeila ao presidente do lhesouro,
Porto 3" 7 Maio 1823 (CoLt. cit.). Conladores
geraes as contas que fizerem subir para des
pacho de paga mento devem ser liquidas de
quaesquer desoonlos. Porlo ia, 15 Julho
1823 ({{ali. cit.). Apl.:sentadorias dos officiaes
do lhesouro não e5tavào marcada por lei;
sobre remetteu -se á assembléa geral prover
pedido de fiel pagador com 53 anoos de ser
viço que para quebras pedira quantia que
não podia pagar. Res. 1", 24 Julho 1823
(CoU. cit.). Pagará a dotação alimentos e
doles e como do Imperador e principes -im
periaes. ConsL art. 114. Thesonro nacio
nal foi encarregado da receila e despeza da
fazenda nacional e como. Consto art. 170.
Balanço geral de sua receila e despeza quan
do e como sera apresentado. ConsL art. 72;
L. 6 Novembro i827, art. á. Mandou-se
que seus contadores geraes numerassem as
provisões expedidas as juntas de fazenda
a Parlo 2", 27 Abril 182á (CoU. Nab.). lo
formações e quaes ordenou-se qne as jnntas
lhe enviassem plll"a relalorio á assembléa le
gislativa. Provo Circo 31 Maio 182á (CoU.
cit.); PI'OV. 1". 3i Julho 1826 (CoU. cit.).
I~ualmente em relação a Montevicléo. Port.
2a, 23 Março 1825 (CoU. cit.). A seu cargo
ficuu a remessa de dinbeiros pan. despeza da
tropa em Montevidéo. Porto 13 Ap:ostô 182!J
(CoU. cit.). Delle se mandou que o veodedor
do predio da cadeia nova recebesse o preço
da avaliação e como a prazos, ficando res
ponsavel pelo v::llor no predio ao banco do
Brasil a que seacbava hypolhecado. C. Imp.
27 Outubro 182á (Colt. cit.). Contas e pa.
peis mandados consultar ao conselho de fa
zenda ordenou-se que e·te remellesse ao
lhesouro p~ra ahi serem e onde e C'1mo ar
cbivados. Porl. 13 Dezembro 182á (CoU.

1.10
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cil.). A ajudante do contador geral da se
~unda repartição concedeu-o e gratificação.
Decr. 5°. 20 Maio 1825 (Colt. cit.). Edi
ficio do thesollro como se mandou J!;uardar.
Pnrt. 2",18 Outubro 1825 (Coll. cit.). Juntas
de fawnda ão total e privRtivamente sub
jeita ao Lhesouro. C.Irup. 5 Dezembro 1825
(Colt. cil. l. Cal'f1)o de Lhesoureil'o-mór deHe
declarou-se imcompativel com o de depu
tado da junta do commercio; iJ!;ualmente o de
seu escriplurario com o de official de secre
tftria da mesade consciencia, e por que. Res.
h', 26 Janeiro 1826 (Coll. cit.). A seu the
sour iI'!) mór que não fizessem pa~amento

algum a agentes ou procuradores de Lord
Cochrane. Por!. p. 30Janeiro 'J826 (Colt.
eit.). Responsavel do Lh suure.iro geral da
marinha para com o lhesouro. - Vid.
Decl·.2°, 31 Janeiro 1826 (CoU. cit.). Por
el1e mandou-se ptlgar as folbas dos orde
nados e despezas da camara dos senadores
e deputados. Decr. lô Junho 1826 (Colt.
eit.). Moeda falsa que houver entrado na
junta de fa7.enda de Minas mandou-se re
melter ao thesonro para substituiçãQ. Provo
2", 31 Julho 1826 (CoU. cit.), Ordenou-se
que amanuense da thesouraria-mór em
quanto servisse de lhesourei/'o do sello per
cebesse gratificação que lhe competia de
100~. Port. 10 Novembro 1826 (CoU. Nab.).
Cel'tidão do tbesouro de que não percebe
vencimento algum devem as viuvas etc. para
obterem meio suldo de officiaes militares fal
lecidos apresentar. L. 6 Novembro 1827,
art. 5. A~ contribuições étrrecadadas pela
intendencia geral de policia p:lssárão a se-lo
pelo thesouro de que recebecá ella consig
ções para de::peza. L. 6 Novembro 1827,
art. 1 2. Como se mandou. fornece quantia
p<lra conclusão do palacio da Boa-Vista. L.
13 Novembro 1827, art. 2. Poderá dar em
pa~amellloa seus credore- letras e como e
com que garanlias pass'ldns. L. 13 Novem
bro 1 27, art. á. Seu orçamentos. - Vid.
OrçalllPlltos. Seu lhesoureiro-mór, escrivão
e presidente como as 'i~naráõ letras ou bi
lhetes de credilo emillidos. L. tá Novembro
182í 3rt. 5.Sobreio·crpçõe de Litulos de
dividas. aLlribuições de seus empregados e
qua{'s. L. 15 NoveUlbrl) 1827. art. 7.12,13
( ido Res. 27 Setembro 18~8 infra). Con-
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servação do ~I'andfl livro na casa forle,
art. 10: ao snppriruento de seu deficit são
applicadas as ap()\ices da divida publica
fundada, art. 21, § 3: 22: sempre que emit
til' apolices que aFsentamentos fará, arL. 31:
credores de divida interna liquidada e 1e
fl;aJisad'l como podl'ráõ ser pa~os pelo lhe
souro, art. 38, 39. Informações e quaes 01'

deneu-se rflmeUesse ao thedonro a conta
doria da juntu de fazenda do arsen,d do
exercito, lhesourilria gerul das tropas. Av.
10, á Janeiro 1828 (Goll. Nab.). Empregados
ne\le nomeárão-se para liquidarem contas
do 1J0mmi"sario do exerctio. Port. t', 23
Janeiro 1828 (CoU. cit.). E da lhesouraria
~eral das tropas. Porlo 2,n, 23 Janeiro 1828
(CoU. cit.). Mandou-se alé segunda ordem
subreslar no pagamento de mercês pecunia
ria conferida deplclis do juramento da consti
tnição não approvada pela assembléa geral.

. Port. 2a , 3", 20 Junho 1.828 (CoU. cit.). A
seus contadores incumbe gual'dar com o
maior cuidado os papeis que processarem.
Porto 1', 30 AgosLo 1828 (Coll. cit.). 01'
denou-se-lhe apresentar e c( mo em dia a
escripturação de seus livros. Porto 2a, 30
Agosto 1828 (CoU. cit.). Livros e pa peis do
tribunal da B'una da Cruzada mandou-se
neUe gllardélr. L. 20 Setembro 1828, art. 2.
Que altribllições recebeu com extincção da
mesa da conscienia e desembargo do paço.
L. 22 Setembro 1828, art. 2, § 8. Aposen
tadoria a sell;undo escriplural'io approvou
se. Res. 26 Setembro 1828. Como nel1e
se passaráõ a fazer as inscripções da di vida
publicit. Res. 27 Setembro 1828; Porto 16
Fevereiro 1829 (Colt. Nab.). - Vid. Reg.
27 Ab1-il 1832 infra. A elle maneJou-se
recolher quantia pertencente á casa dos
orpbãos da Bahia existente no banco do
Brasil. Res. 2 Outubro 1828. Nelle devem
prestar contas todas as repartições por
onde se despendel'em diobeiros publicos
e como. L. 8 Outubro 18~8, art. 13 L. 15
Dezembro 1830, art. 36; 15 Novembro
1831. 3rt. 53: 2ft Outubro 1832, art. 99.
Para supprir lacunas nas loslr. ;j Agosto
fi89, 18 Abril1i90, e 26 Julho 1802 de
rào-se á tbesouraria mór do tbesouro nacio
nal e conladorias gerae da 1', 2", 3', re
partições, e das colonias,e tbesouraria geral



( 871 )

THESOURO

dos ordenados, pensões, juros, e paga
dor gernl do lhesouro outras. lJccr. Instr.
~3 Janeil'o 1829. Enlrada no lbesouro do
rendimento do correio.-Vid. Correio. Decr.
Reg. 5 M... rço 1829, llrt. 7. Decr. lnstr. 296
19 Maio 18li3, art. 7. - Vid. Decr. Reg.
399, 21 Dezembro 1846 infra. Thesonro
nào lem autoridaue para cre ar oflicios e
promeller espectaliva de qualquer oflicio
,:ago.-Vid. Rcs. 29 ;Julho 1829 (Goll. Nab.).
A do Espirito Santo para que participasse
ao lhesouro ljuando deixasse de haver sessão
mensal. Provo 1",25 Selembro 1829 (Cott.
cit.). A da Bahia para separar os omcios de
inleresse particular que devessem vir por
teados pelas parles no correio. Prov.2', 25
Setem\)ro 1829 (Golt. cit.). Suas relações com
o encarregado de fornecimenlo a tropa.
De.cr. lnslr. 1lJ Novembro 1829, art. 5.
Decr. luslr. 29 Dezembro 1829, secç. 1",
art. 3,st'cc.á', art. i7.-Vid.L. 2liNovem
b7'O 1830 . inf7'a. Provisões do seu presi
dente linhão a nalureza de resoluções do
imperante e como taes erão obedecidas
ainda em assumptos de pura legislação:
lei sua orgaoica é regulamenlar ti se de
via promover. - Vid. Res. 13', 1 Março
1830 (Golt. Nab.). Dinheiro delle se não
póde despendf'r sem lei que autorise. 
Vid. Res. 15',1 Março 1830 (Golt. cit.). No
meação de coUector da decima na côrte e
atlribuições para arrecadação do imporlo.
Decr. 7 Outubro 1831, art. li,5, 15, 18. 
Vid, Decima. L. 27 Agosto 1830, art. 2 a
á, 8,9, 13, 1á, 17. Fecho de suas contas
como exlinclo commissa iado geral do exer·
cito - Vid. L. 24. Novemb7'o 1830, (lI't. 2.
MelhoriH de aposentador ia a seu tbesoureiro
mór. Res. 1", 2li Novembro 1830 (Goll.
Nab.). Supprimirão-se nelle cllrreios de pé
e despezas illegaes. L. 15 Dezemhro 1830,
art. 20, § á. - Vid. Res. 23 Outubro 1832,
illfra. Quanto fica o "hesooro devendo
de despeza autol'isada se mencionara nos
lJalanços, art. 39 (15 Novembro 1831,
art. 53: 2A Outubro 1832, art. 99). Como
deverião sp.r organisados balanceles qne a
e lIe reUletleriãn as juntas de fazeuda. Provo
24 Dezembro 1.830 (Goll. Nab.). Suas rela
çóes com o despacho marilimo nas admi
nistrações de rendas nacionaes.- Vid. Mesa
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de consulado. Deci'. Instr. 8 Marco 1831,
art. 8. Recornmendou-se vigilanci~ e como
e para que fim no ponto dos empre~ados.

Porto 22 Abril 1831 (Coll. Nab.). Dispen
sárão·se e por que ordens especiaes delle
para pagamento de cougruas etc. e oulras
despezas ordenadas por dilferentes repar
ticões. Provo 15 Junho 1831; Provo 1", 20
Agosto 1831 (Golt. Nab.). Custas de certo
processo crime se mandou pagar pelo cofre
da relação da côrte com regresso para o
thesouro nacional. - Vid. ÂI). 5°,22 Junho
1831 (Golt. Nab.). Dava instrucções ~eraes

ou particulares ao procuradur da fazenda
nacional para procedimento contra seus
devedores, e pagava as despezas necessarias.
- Vid. Decl'. 18 Agosto 1831, art. A, 7.
Intr. 18 Outubro 1ti31, art. 2. Creou-se o
tribunallhesouro publico nacional e como
organisado. L. 4. OUtub7'O 1831.-Vid. L. 15
Novembro 1831 , art. 55 , infra. Por elle
mandou-se dar quantia para reedificação
de seminario de Jacuecanga na llha Gran
de. Av. 6°,15 Outubro 1831 (Coll. Nab.).
Providencias pedil'ão-se á camara dos depu
tados para pagamento de dividas poste
riores a 1826. emissão de bilhetes do lbe
souro , e compra de cobre para varias
despezas. Av. 20 , 18 Oulubro 1831 (Cott.
cit.). O art. 109, L. á Outubro 1831 com
prehende só os empregados promovidos de
pois da publicação da lei. L. 15 Novembro
1831, art. 55, conserv. pela L. 24 Outubro
1832, art. 99. - Vicio Decr. 736 de 1850,
inf7·a. Que altribuições Ibe forão dadas em
rela cão ou mesas de diversas r~ndéls e im
post~s nel\as arrecôldados.-Vid.JJesas dilaf
Re~. 1ft hneiro 1832. art. 3; Decr. Reg.
26 Março 18:;3, art. 7, 13, § A: 22. - Vid.
Decr. Reg. 30 Maio 1836, intra. E aos no
vos e velbos direitos.- Vid. Novos ele. Reg.
25 J'lneiro 1832, art. 7. E com a pagadoria
das tropas da côrte.-Vid. Pagado,·ia. Decr.
Re~. 10 Abril 18;~2, art. 12. - Vid. Reg.
119, 29 JaneÍ1'o 18A 2, infra. E com as con
tadorias das lhesourarias das pruvincias. 
Vid. Thesou7·a7·ias. Hpg. 2() Abril 1832,
art. 2á, 30, 31. - Vid. Ord. Reg. 213, 15
Abril 184.0, infra. Derão-se novas instruc
ções para melhor observancia da L. 15 No
~embl'o 1827 sohr~ inscripção de dividas.

HO*
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Rpg. 27 Abri11832. Atlribuições em relação
ii de 'ima urhanfl além da legua, e da segun
da decima dns corporações de mão-morla
- Vid. Decima. Res. 23 Outubro 18~2,

art. 3. - Vid. Decr. 152, 16 Abril 181&2,
infra. A clle pas áriio impostos que a inten·
dencia ger~1 da policia arrecadava. L. 21&
Outnbrn 1332. art. 10. Vencimentos do oili·
ci~l-maior e officiaes de secrelaria do tribu
DaI do lhesoun. eJevárão-se, art. 28, 29: a
~eu cargo ficnrão e como as pensões, lenças
monte-pios. meio soldes, ordenados ele apo
senlados e de empre~ados de repartições ex
tinct(ls, art. 33. Sobre remessa de di~IlJantes

pela junla da administração diamanlina do
Tijllco em Minas.- Vicio Diamantes. Hes. 21>
Outubro 1832, art. 6. Suas allribuições so
bre terrenos de marinhas. - Vid. Marinhas
lnl . 14 Novembro 1832. art. D, 6, 9, 10.
12, 13. 15. Declarárão-se de commissão
conforme art. 117, da L. /1 Outubro os em
pregos de segundo escripturario da conta
doria ger!ll, e inspector de thesouraria. Ord.
20 Novembro 1832. lndependem de altes
tado para receber ordenados os membros do
tribunal do thesouro. Decr. 2 Março'1833,
art. uno § 11. Gralificações serão concedidas
aos empregados da secretaria ou contado
ria de revisão que mais se distinguirem. L.
58,8 Onlubro 1833art. 8, § 6: revogo pela
L. 40, 3 Outubro 1836, art. 27. Suas atlri
buições para troco da moeda de cobre.
Decr. Reg. 8 Outubro 1833, ar!. 3, 11. Re
moção do deposito publico para o thesouro
nacional. L. 62,10 Outubro 1833. art. 4 ;
Decr. 9 Dezembnl '1834, art. 1, 9, 10 : 8
Janeiro 1835. Recommendações sobre or
ganisação e reOWS~fl de balanços mensaes
e balanceles. Ord. Circo 26 Outubro 1833.
Ordens delle serão remeltidfls às lbesou
rarias por inlermedio dos presidentes para as
transmilirem e vice-versa. Circo 5 Dezembro
1833; Ord. 18 Dezembro 1B34: 22 Abril
i 37.-Vid . .11'. '11°,28 Janei,.o 1866. ill("a
Perlence-lhe exclusivamenle expedir ás lbe
sOl.lrarias ordens sobre objeclos da adminis
traçào da fazenda nacional. Av. 13 Oulubro
1836. Comn se deve intender a jurisdicção
volunlaria do lhp.souro comprehendendo o
conlencioso administrativo deJle e sobre
que objectus.- Vid. P,·ov. 2ft Outubro183ft.

Attribnições da lh'!souraria da provincia do
Rio dll Janeiro p"ssárão para o t1,esouro e
como em virtude da L. 16" de 1836. Decr.
25 Novembro 183ú. art. 2, etc. A elle é im
mediatamente subordinada a recebedoria e
administracão das rendas internas do muni
cípio da ~ôrle. Re~. 6 Dezemhro 183lt,
art. 1,15,17.23. Fizeriio-se alterações na
escripuração da conladoria geral de revisão.
Ord.5 .laneiro 1835. Composição entre o
thesouro e extinclo banco do Brasil promo
veu-se e como. Decr. 13 Janeiro 1835,
art. 1, 9: 3 Fevereiro 18~5: Decr. 3 Abril
dito. Officios das thesourar'ias ao lhesouro
devem ser numerados. Circo 25 Fevereiro
1835. Relatarias e certidões ào ponto lhe
enviará e como a caixa de amorlisacão. Circo
25 Fevel'eiro 1835: e tambem a aífandega,
mesa de diversas rendas, casa de moeda
e recebedoria. Circo da mesma data: e as
lhesourarias. Circo 26 Fevereiro 1835 ;
Porlo 21) Março 1836.-Vid. Ord. 8°, 15 Ja·
neiro 18.42, inf,·a. Ordenou-se i:ls thesou
rarias remeltessem ao thesouro iAformacões
e quaes sobre empregados de repartições
'extinctas. Ord. 26 Fevereiro 1835. Suas
attriblJicões no troco de no las do extincto
banco. :L. 53,6 Outubro 1835, art. 2,3,6;
Decr.Reg. 4 Novembro, 1835 art. 5,12,17,
23,27,28.33, ft6, /17,51,53, 5li, 67, 69,
71,72, 77, 79; Decr. Reg. 28 Novembro
1837. Reduzirão-se e como os emolumentos
de que trata o art. 22 L. .4 Outubro, L. 93,
31 Oulubro 1835, art. 20. Suas attribuições
relativamente á nscalisação dos direilos de
consumo de a~uardente. - Vid. Aguar
dentes. Rp/Z. 16 Novembro 1835, art. 3. The
souro sendo um e unico do Brasil a sua
disposição devem estar as rendas publicas
de todo o Irnperio para serem llpplicadas
ás despe7..as geraes. Ord. 16 Novembro 1835.
Sobre emolllmentos e bens intendeu-se o
art. 22. L. ú Oulubro. Circo 1li Ma rifo 1836.
Extractos de ordeos que as lhesourarias
remellerem ao lhesonro devem ser laconi
camente feitos 2 Ord. 29 Março 18-36. Suas
allribuições relativamente á isençflo de
ancoragem ás emharcações que importarem
col<>oos. - Vid. Ancoragem. Decr. 18 Abril
1836, art. 4. Suas altribuicões em relacão
ás mesas de rendas, e recebedorias, me~as
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de consulado, trapiches, armazens, prensas
de algodão. Decr. Reg. 30 Maio 1836,
art. 2ô, 35,36, § 3, á, 6,9, 10: 38, § 6 :
39, § 3, á: 51,52, 71, 83, § 2: 85. 95,108
a 110.1.18,130,134,1.37, 17.4, § 3; 1.75.
Suas atlrib~icões em relacão com as alfan
degas. Decr. Reft. 22 JunilO 1836, art. 32,
33, § 4,5, 10, 1.3, 14: 35. § 6: 36, S3. 7:
á9, 56, 61&, 78,91. §5;1.15, § 19; 1.1.7, 254,
255. 260, 268, 285 a 287. Nelle deve pres
tar fiança o almoxarife da administração das
obrãs publicas na côrtE'. Decr. Reft. 1 De·
zembro 1836, art. 5: Reg. 4á, 12 Março
181&0, art. \) ~ § 2; 302, 2 Junho 18á3,
art. 9. § 2. Suas relações com a despeza da
guerra e marinha em S. Pedro do Sul. 
Vid.lnstl'. 27 Setemb,'o 1.837, § 8. Na sua
secretaria só se receberáõ os emolumentos
marcados no art. 22, L. 1& Outubro Res. 82,
9 Outubro 1837. - Vid. L. 108, 26 Maio
18ll0. infra. Autorisou-se e como emissão
de sp,us bilhetes. L. 1.06,11 Outubro 1837,
art. 18, revogo Res. 91, 2~ Outubro 1839.
art. H. - Vid. O,'d. lo, 5 Janeiro 18ll2,
iiif7·a. Sobre compra de papel-moeda com
producto de impostos. -Vid.lnstl·. 26 Ou
tubro 1837. § 1. 2, 7. Sobre imposto de lo
terias e sua extracção, etc. Reg. 26 Outubro
1837, art. 1, 2, á, 6 a 8, 10. Como
procederá COIII empregados seus colhidos em
flagrante delicto. Reg. 29 Dezembro 1837.
Suspeições não tem lagar a respeito dos
empregados de fazenda do thesouro etc.
Reg. 60

, 16 d~ Janeiro 1.838. Derão-se pro·
videncias para difficultar falsificação de seus
bilhetes, Ord. 29a , 12 Fevereiro 1838. Offi·
ciaes maiores deHe. como inlerviráõ para
redacção dao; decisões do p;overoo que se
houverem de colleccionar. Decr. Reg. 110

,

2á Fevereiro 1838. art. 6. Estõiuelecen-se o
modo de dirigir e fiscalisar o trabalho da
oflicina existente no thesouro p:Ha estampar
apolices etc. Reg. 1ll0

, 23 Março 1838. Snas
relações com a agencia de fiscalisação e
arrecadação dos impostos do gado na côrte.
Reg. em Orn. 58. 28 Março 1838. Thesouro
não é responsavel pejo resultadQ dos actos
illegaes de qnalquer emprp.gado publico.
Av. 68,24 Abril 1836. Como nelle se deve es
criplurar o livro de registro de letras a
pagar. Ord. 1ll3, i8 Março 1839. Mandou-se
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admillir recibos avalsos nos pag:lmentos
pelas folhas processadas até fim de 1839;
e desta data em c1iante na~ nitas folhas.
Ord. 1.2 Julho 1839 (101'11. 157). Emissão
de notas alltorisada para occorrer ús neces
sidades do tllesouro. - Vid. Res. 91, 23
Outub,'o 1.839. art. 4. Governo (Jbl'i~arlo a
informar quaes os saldos em dinheiro que
do anno financeiro de 1839 para o cor
rente passarão no lbesouru etc. ;)r!. 10.
Commissão nomeou-se palil informal' so
bre deficit e propôr medidas a respeilo
de finallças e contabilidade do tltesouro.
Decr. Inst. 190, á Jaoeiro 1.8.!10. Suas
altribuições para concessão de ar:-nas dos
aql1eductos publicas na càrte para serventia
de casas e chacal';ls. Re~. 39, 15 Janeiro
1839, art. h, 5. Ordenlltl-se que cio prin
cipio do fuluro aono financeiro em diante
a contabilidade do lbesouro etc. fô 'se esta
belecida por exercicio e não por anno.
Decr. ú1., 20 Fevereiro 18áO; rara cuja
execução Instr. em Ord. 222, 12 Juoho
18!l0; Instr. 92,13 Novembro 18á3: expI.
por Av. 3l Julho 18116 (Jorl1. 2'26). Devi·
dia-se sua contadoria ~eral em secções, e
deterllninou-se os trabalhos em que devem
empregar-se.Ord. Reg. 213.15 Abt·il1.840:
alt. por Ord. 281, 11 JilOeiro 18ll t. Suas
relações com a typo~raphia nacional. Ord.
Reg. 215,30 Abril1.840, art. á, 5, Sá. 5,8;
16, Emolumenlos de sua secretaria passa
rão a regular-se pelas tabellas na secretaria
do imperio e justiça. L. 108, 26 Maio 18áO,
art, 25! L. 16á, 2ô Selembro 1840, art.22.
Deu .. se regulamento á Stla thesouraria nos
ordenados. Ord. Reg. 225,20 Junho 18áO:
alt. por Ord. 1.lt7, 3 Dezembro 18á6. Pe
rante elle serão e como feitas as lHlbilita
ções das viuvas etc. de officiaes militares
para percepção do meio soldo. Decl'. lI9, 27
Junho 18.&0. Simplificou-se a escriplur::ll:ão
da contadoria f!;eral de revisão. lnslr. em
Ord. 226,30 Junho 1.8.&0. Gomo st:I'f!n cum.
pridos os precatorios diril'idos ao lIw1>ouro
etc. para levantflmp.nto de bens de defuntos
e ausentes. Ord. 227, 30 ,Junho 18,.0. Para
escripturação do livro auxiliar de venci
mento de 1E;lras a receher. OreI. Instr'. 229,
1 Julho 1840. Sua aLLribnições para arre.
cadação de salarios de africanos liVl'e .Ord.
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Inst. 237.8 Julho 1.8lJO, 1a, 6. 1 Relações
com a conladoria geral de marinha annexa
a respechva secrel;lria de E~t3Jo. Oecr. 55,
13 Novembro 1840, art. h, § 1. Recursos
para elle das decisões dos inspectores de
lhesourarias. Ord. 277, 18 DezE.'mbro 18&0,
Regulou-se entrega no thesouro ele. de cre
dito concedido ao ministerio da jusliça.
Decr. 59. 7 Janeiro 1841 e art. 8. Quando
ba lugar reme -a de linos e papeis para o
ea rlorio do thesou 1'0 e elc. conf'.lrme o
arl. /,0 e l.tlJ L. h Oulubro. Ord. 4°, 15 Se
lembro 18l.t1. Remessa das cópias de de
crelos de l'bforma de praças de pret é sufli
cieBle p"ra pagamenlo aos agraciados. Decr.
102,1.0 Outubro 1.8l.t1; Decr. luslr. 263, 10
Janeiro 1.8l.t3, arl.16. Delel'lDinou-se o que
se devia observar na emissão de seus bi
lheles conforme Res. 158 de 1.840, art. 3
231 de 1841, art. 6. Ord. 1°, 5 Joneiro
18lJ2. Suas aUribuicões em reiacão ao cárte
de páo-brasil. Reg: 5°, 11 J'a~eiro 1842,
art. h, 6, 8. E com 0$ juizes dos feitos da fa
zenda, Ord, 6°, 12 Janeiro 18lJ2, art. 9. E
no pagamento e transferencia tle apolices da
divida puhlica. Reg.U6, 15 Janeiro 18lJ2,
art. 2, 3, 5. § 2; 6. Providenciou-se a res
peito do ponlo de seus empreF;ados e das
lhesourarias e ou tras repartiçõ s. Av. e
Circo 8°, 15 Jan iro 1842. - Vid. Ord. 76,
27 Fevereiro .1851. infi·a. Contadores de
lhesourarias quandu deveráõ represenlar ao
thesouro sobre despacho em que haja des
serviço publico. 2 Ord. 1.5 Janeiro 18l.t2
(Jom. 25), Suas r laçõ"~ com a f'agadol'ia das
tropas da côrte. Ref;. 119,29 Janeiro 1842,
ilrt. 30. - Vid. DI:c)·. Reg. 778, 15 Abril
1851, in(ra. Sua correspondencia com a se
crelaria dos ne~ocios estrangeiros. - Vid.
Sec?etun·as. Decr. Re~. 135, 26 Fevereiro
18&2, arl. 8. 17, 23,27_ Suas alll'ibuições
na arr cêldacão da decima urbana. e :lddi
cional, e doh·rada. Decr. Reg. 152, 1.ô Abril
18h2, art. 10. S3; 20. - Vid. DecI'. 1.752,
26 Ab7'il 1 56, in(ra. E na arrecfld;lçiio da
taxa de heranças e legados. Decr. Reg. 156,
28 Abril 18h2. art. 16, 18.- Vicl. Decr.
2708, t 5 Dezembl'o 1360, in(rtl. E a res
p llo das d~spezas ordenadas pelos presi
dentes sob sua responsabilidade conforme o
arL 48 L. 4 Outubro. Decr. 158, 7 Maio

THESOURO

1842, art. 3, lJ. Attribuições para arreca
daçiio dos hen5 dos defuntos e ausp.nlt!s.
Decr. Ref?;. 160, 9 Maio 18!l2, art. 5, 10,
18 fi 2L. 27, M, 35, :~7, 39; Decr. Reg. lJ'l2,
27 J'lobo 18,.5, art. 1, § 2. - Vicl. D(!cr.
2433,15 Junho 1 '59, intra. E a respeito
de emprestilJlo de dinheiros de orrbãos ao
Estado. Ord. In~t. 51,12 Maio 18lJ2, arl. lJ,
5, 10. Regulou-se a E.'xpediçãl' das orc\r.ns
fixando despezas geraes em cada província
e supprimeotlls a tbesourarias. Decr. Reg.
178.30 MlIio 18.42. Seus bilheles dl~scon

lava o exlinclo banco commercial du Rio
de Janeiro. Decr. E"t. 1.87. 23Jllnho 18&2,
art. 5lJ. Suas relações com a ~uarda mu
oicif'al permanente. - Vid. Gtlal'das elc.
Re~. 191 oe 1 Jlllb.o 18h2. art, 1U, Hã.
COlDO se pagarião sellS bdbetes, Pllrl. 9 Ju
lh(' 18&2 (Jorll. 181). Seu presidente anlori.
sado a nomearcolllwissão de organisdçiio de
larifa da' alfandegas recebendo instrucções
do lhesouro. Docr. 105, 28 JllllHl 1~"'2,

art. 1, h. - Vid. Dec7'. Rl'g. (j8~, 30 Julho
1850, art. 7. SUllS relat,:õrls COlO a conta
doria geral da F;uerra. Decr. fipg. 210, 3
Agoslo 18lJ2, art. l.t, 5, 8. 9. Ordenou-se ao
lhesoureiro geral remetlesse ao f'l'tlcurlldor
da fazenda para Cllbrad<ls serllm execuliva
menle lelras não pagas no vencimenlo. Av.
19 Ap;oslo 18lt2 (Jorn. 235). Ordens que tt>
uhão de ser executadas pelas repartições
subjeitas ao mini terio da fazenda, relativas
á guerra. devem ser expedidas ppr ioterme
dio do lhe,;ouro. Av. 1lJ Novembro 18h2
(Jorn. 329). Declarou-se ao pr~sideule de
M.inas que a reme~sa de diamantes conti
nuava a fazer se uo thesouro. Ol'd. 7 De
zembro L1')42 (Jom. 2 de 18lJ3). Saques
das lhesonranas sobre o tllesouro como
serào E.'IT... clllados. Ord. 17 Jancil'o 1/:;h2
(Jom. 3ft). Saques a fll\'or delle pal'a des
pezas com emharp.ações da arll1atia. Circo
9 Março 1.8~3 (Jot'll, 7;»); Ol'd. 1h dilo
(Jorn. 8.'»; Av. 2d./ullho t85tl (Dillr. 8h59).
Relaçõlls de sel'viços nflo pa~os de e~er

cicios findos qualltio se remeUI eráõ ao
thesollro. Ord. 23 Março 18h3 (Jor/!.
Suppl. 91). A' cOllladoria geral mandou se
não aurir assenlamenlo SPLD con ,tal' II como
plogaml!otll dos 5 0/. Orei. 18 Abril 18á3
(Jom. 116). Bilueles do thesoul'o couio se
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recehpri~o na recehrdoria da côrtp-, Ord.
29 ~1aio 1843 (Jom, 156). Moed:ls rle orphãos
recolhidas no ('ofl't~ de thesoul'aria podem
ser rpnl ... ttidas ao thesooro para se vende
rem melhor. Ord. 2L Jonho 1843 (./orn.
1 i6). Supprimirão·se Ilelle gratilicaçóes
nflo antorisadas por lei, excepto ao thesou
reiro dos ordenados; e creárão-se na sua
secretaria dous pralicantes. L. 317, 21
Outubro 18.&3, art. 7, S 7. Bilhetes, noLas,
~romissorias l' qr1aesqupr litolos de creditu
emiLtic10s pelo thesouro for'lio isentosde se1l0
art. 15, § 1. - Vir!. DI'cr. Rf'g. 355, 26
Abril 18álJ. infra. Regulou-se escripturação
das relidas appli 'adas á amorLisação do
papel. e caução de om semestre de juros e
amorti açào ('m LI,ndres. Ord. 97, 30 No
vembro 18~3, Em om só ollieio se deve
accusar a recepçi'lo das diversas ordens rece·
bidas até sua data, Ord. 19 Op-zembro 1843
(Jorn. 34ft). Para entrar no thesouro impor
taneia de cprtl' ll-'~ado illdebilamente con
servado por lestamentpiro dativo em' seu po
der. Ord 15 J anei ro 18.&ú (.Iorn. 31). The
souru recebe dinheiro do cofre dos o('phãos

, e niio de cada Ulll destes e por isso como
pa~a o, jums. Ord. 29 .Janeiro 184lJ (Jom.
48).lnspeclol' ~eral rio Lhesonro é o chefe
da secretaria dI' Eslario_ - Vid. Secretarias
Decr. PI. 3bR,19 Abril iS'lá, art. 5.
Vid. O,·d. 88, 18 Abril 1859, infra. Sobre
o imposlo no selln quaes snas aLLribuiçóes.
- Vid. Sello. Drcr. Re~. 355, 26 Abril
184!J. (lrt. 37. 52,61, íO, § 1, 2. Decr.
RHI!. ô81, 10 Julho 1850,-Vid. lnstl'. 31.3,
20 Outub7'o I ti59, -infra. E para arrecadaçüo
da patenle dos desrachaotes de alfandega.
Decr. Reg. 3fi2, 16 Junho 18!JlJ, art. 8.
ArrenHtlaçi'io de moedas e precio idades per
tencentes a orphãos faz-se sob a inspecção
dos juizes competentcsenão do tuesouro etc.
Av. 45, 12 Julho 184ú. Direclamente ao
thesouro podl'm pag~r seus debitos os exe
cutados pelo juiz dos feitos sem p"ejuizo dos
empregados desh~. Av. 71, 2(-) AlI;osto 18.&á.
Thesouro não pó de ol-'darar os officios dos
juIzes dos feilos privativo cio dos defumos
e ausentes; póde haver avaliadores de bens
em execuções por parle da fazenda nacional
:.pprovados pelo thc~ouro, sem prejuizo das
partes escolherem os seus. - Vid. Av. 90,
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5 Outubro 18ú4. Remes~a a elle eXlglO-se
de demonstrac:ão de rendas e qual's arre
cadadas de 1836 a 1.84lJ. Circ.2lJ Outubro
1.84.& (Jom. 296). Suas allrihlliçõe~ em re
lacão aos correios. - Vid. Con'eio. Decr.
R~g. 399. 21 Dpl,embro 18úlJ, arts. 135,
2!JO. 2i2, 2&3.251, 272; Decr. Reg. 637,
27 D.:zembro 18!J9. art. 25!J. Thesourarias
quando fizerem remessa de ~eneros para
Londres remelleráõ ao Ihpsollro llrna via
dos conhecimentos e cópias das facturas e
como.Ord. 1°, 3 Janeiro t8!J5. I) Decr.
2!J7 de 18!J2 não comprebende :IS licenças
concedidas pelo lribnllal do tbesouro. Oru.
32,12 Março t8~5. Em que caso podem os
inspectores dirigir snas representações di
rectamente a(\ thesouro. Ord. 58. 5 .Junho
1.8lJ5. Suas aLLribuiçóes sobre corretllres.
Vid, Con'etot". Decr. !J1i, '1!J .Jonh(. 1ti!J5,
art. 2, 3, § 2. E nas desapropriações por
utilidade publica geral ou municipal da
côrte, Res. 353. 1.2 Julho 18!J5. al'I. 10, '28.
Sem sua intervenção incumhe :'\0 provedor
da casa da moeda manual' fazer iutimnção
para os proc<lSSOS de apprehen~ào do ouro,
e julgamento. perlencendo ao thf'souro o
em segunda instancia. Ord. 1!J Jolho 18.&5
(10m. 202). Prazos do Re~. 30 Maio não
podem ser excedidos pelos lhesoureiros, sim
ser encortados com vantagem do lbesooro.
Ord. 85, 6 AgosLo 18~5. Ordenou-se ao
the~oureiro de ordenados procedesse c 10

forme o AI\'. 29 Abril16!J7 a ('espeito de pf'n·
sionishs ausentes sem licença. Ord. 100,
15 Setp.mbro 18á5. Elevou-se ordenado do
sen thesoureiro geral e a gratifir.ação de
cada um de seus fieis. L. 369, 18 Selem
bro 18.&5, art. 7, § 7: emissão de bilhetes
antorisou-se, art. 10. Fix:lrão-se ordenados
dos empregados da contadoria geral sup
primidas as gratificações ao official maior
e pl'imeiro:, e segundos escl'ipturarios,
art. 38. S<lbre competencia pal'n diligf'ncias
facultadas 'no art. 61 Decr. 355 de 184!J,
ás estacÕp.s fiscaes do tlJesouro.- Virl. O,·d.
107, 30 Setemb,'o 18!J5. O direito rI~ fi ca
lisaçiio que compete ao' presidenl,:s ele pro
vincia não invo\ve a alçaria dos recursos qne
pertence ao tuesollro. Ord. 117,21 Outu
bro 18lJ5. Não "pprova se não depois de
seilj meze~ de exerci cio os provimentos de
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lugares de thesourarias dependentes de con
curso. Ord. 123. 6 Novembro 18li5. Ins
peclor de alfandega com exercicio no the
souro que vencimentos pel'ceberia durante
elle e lice,?ça decl'il·ou-se. Ord. 15 Novem
bro 1845 (Jom. 323). Regulou·se o processo
na cobrança das letras sacaclas a favor da
fazenda nacional e seus respeclivos juros.
Ord. 126, 20 Novembro 18li5. Não deve
tomar conhecimento de respostas dadas
pela contadoria geral de guerra sobre pa
gamentos, nem esta p6de glosar o que
decidir o lribunal, ao qual é subordinada e
inferior. Ord. 31 De7.embro 1845 (Jorn. 14
de 18!t6). Depende delle a concessão de es
peras para que devedores paguem por pres
tações. Ord. da mesma dd la (J om. 16 de
18Mi); Av. 14lt, 26 Novembro 1846. Depo
sitos judiciaes de moeda, j~ías elc. só de
vem ser feitos nos cofres do deposito publico
no thesouro. Av. 6°, 15 Janeiro 1'8/,6. Cor
respondencill das lhesourarias com o the
souro como deverá ler lugar. Av. 11°, 28
Janeiro '1846. Ord. 70, 13 Abril 184.7. At
tribuições relativas à publicação dos actos
officiaes em colJecçúes pela typographia na
cional. Ord. 27°, 12 Marco 1846, art. 5.
Não é competente declara~ se hens são ou
não vagos, nem a quem pertenção. Ord.
'27 Maio '18li6 (Jom. 206). Attribuiçães so
bre laxa de escravos. - Vid. Escravos. Decr.
1t52, 20 Junho 1846. Como serão commu
nicados os saques que dle fizer sobre as
lhesourarias. Circo 20 Junho 18!d:; (Jom.
2J8). Peranle a auloridade judiciaria pelos
meios competenles póde recorrente ao the
souro requerer o que lbe convier conforme
() direito qne lhe resultar da resolução im
peri,d "'10 conselho de Eslado, - Vicio Ord.
21 lunhe 18ftô (J07'n. 222). Sobre concessão
de favores ti conslrucçiiu de embarcações
nacionlles. Ord. 59,25 Junho 18!t6. arl. 3.
De que ciocurnentn Stl ordenou enviasse có
pias á Gazel l,! O/ficial parll publicação. Av.
22 Ago~lo 1846 (Gaz. OfT. 2, v. 1). Auto
risou-se emissão de seus bilhetes. L. 396,
2 Selembro 18lt6, art. 10. Não é compe
pelente para julgar devolulos e applica-Ios
ao destino le~al. os legados pios oão cum
pridos. - Vid. Av. 95, 19 Selembl'o 184.6.
Como se devem remetter·lhe as senlenças

proferidas contra a fazenda publica. Ord.
100. 30 Setembro 18lt6. A bem da arre
cadação dos impllstos elC. de patentes mi.
litares, e evilar pl'ejuizlls do thesouro. Provo
26 Outubro 1846 (Jol'n, 94 de 1856. Com
pete-lhe demiltir e autorisar as thesourarias
para suspender administrador de mesa de
rendas. Ord. '123, 29 Oulubro 184.6. Sobre
substituição de apolices perdidas. - Vid.
01"d. t~o, 9 Novemb1"O 18ltô, § 3·, lio, 5. ° Ao
lorisarão-se despezas de que trata O art. 119
da L. 387 de 18liõ. Circ.9 Novembro 1846
(Gaz. cit. 59). Como supprimenlo delle se
mandou escripturar o produclo de assig
natura para a Gazeta O/ficial. Circo 10 De
zembro 18!.16 (GtIZ. cit. 88). lntelligencia
deu-se ao art. 3;, Urdo 225 de 18/,0 e 1á
Novembro 18!t1 á thesoul'aria dos ordena
dos. Av. 12 Janeiro 18lt7 (Ga:::. cito 122).
Como e por quem será feito exame na es
cripturação e contabilidade dos livros da
thesouraria geral do thesouro e de orde
nados. - Vid. Av. 1 FevereiTo 1847 (Gaz.
cito 13t); Av. 9 Fevereirll 1847 (Gaz. cito
136); Decr. 512, 16 Ahril 1847. Como e
quando ser-lhe-hão remetlidos os restos
dos rendimentos das mesas das alfandegas
e consulados. Ord. 9°, li Fevereiro 1847.
É compelente para resolver e mandar pu·
blicar o que conviel' da correspondencia
official das repartições de fazenda. Ord. 31·,
27 Fevereiro 18lt7. - Vid. Av. 31 Outubro
1850, infra. Como nelle se organisa rela
ção de credores de exel'cicios fi ndos. Av.
27 Fevereiro 1847 (Goz. cito 1.50). O"de
non-se o cumprimento do art. 13 Reg.
19 ,Janeiro 1838 sobre confecção do mappa
do art. 115, § 9. l\eg. 22 Junho. Circo 26
Março 1847 (Gaz. cil. 174). Regularisou-se
processo para pagamento por dividas de
exercicios findos. Circo 6 Jnlho 18li7 (Gaz.
Vff. 82, v. 2). Restitue na mesm.. especie
ou no equivalenle em nulas C0m o agio
do dia a impol'lancia das heranças reco
lhidas em prata ou 0111'0. Ord. 123. 30 Se
temhro 18li7. Recurso para o conselho de
Eslado das decisões do lh>-:sollro quando
suspende a execução. Decr. 5li2, 3 De
zembro '1847. - Vid. DeC1·. 23lia de '1859,
inFra. Premio de depositos pnblicos deduz-se
quando forem levanlados. Ord. 168, 9 De-
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zembro 18!li. Que representações a elle
poderáõ diri~ir as lhesom'arias sobre li
cenças concedidas a em pregados pu blicos
pelos presidentes. Av. i·, 7 Jan~iro 18lJ8.
Que fJrl'1catorio deverá flcompanhar 011

acompanha aos antos originaes para levan~

lamento de heranças jacrntes no tuesouro. I

Ord. 300
, 2li Fevereiro 18li8. O tbesouro

ou lhesourarias não podem haver por abo
nadas despezas feitas sem autorisação legi
tima. - Vid. Av. 23 Junho 18ú8 (Gaz. 1li2.
v. 3). Qual (l stylo de remetter metaes para
Londl es elc. - Vid. Av. 28 Julho 18li8 (Gaz.
cito 166). Emissão de bilhetes ou lelras deve
aut/)ri~ar- se. L. 61li, 28 Outubro 18li8.
art. 10. Tem competencia para dar por
desobil'rados e quites seus devedores que
casos e por qllP. Av. 6 Dezembro 18!J8
(Diar. 7969). Sobre prazo de encerra
rnento de livros e contas do tuesouro e
outras repartições. Av. 24 Janeiro 1849
(Dim·. 800li). Nota enviadêl ao thesouro
como falsa devolveu-se á tbesouraria como
verdadeira mandando-se pagar e escriptu
ral' como suprimento ao thesouro ; e como
e quando serão enviadlls 30 thesouro, Av.
2,& Janeiro 18lJ9 (Diar. SOOlJ). Depositos de
multas de cOrl'eios quando se remettem ao
tbesouro Av. 31 Janeiro 1849 (Diar. 8009.)
Documentos de dividas de exerci cios findos
deveul er liquidados no tbesouro e tbesou
rarias conforme a Circo 6 A~osto 18li7,
annexa á Ord. 155,9 Junho 1859. Modo de
escriptllrar reudas não classificadas. Ord.
162,20 Junho 18ú9 e ann. Cil·C. 7 Novem
bro 1844. SUflS altribuições sobre despacho
line e prohibido. Decr. Reg. *133, 28 A~osto

18M), 3rt. 1, § 3. 5, 11: 3. 10. Ord. 3
Agosto 1850 (Dial·. 8!J67): Decr. 1. 9U, 28
Março 1~57, llrl. 59. Pllra nelle fazer se
escripturação em nome de thesoureiro in
terino da alfande~a o llue seria necessario.
Av. 12 Outubro 1.849 (Dia!" 8229). Suas
allribuições I'elativamenl(~ a COrr'rlores. 
Vit!o Corretor. Decr. Reg. 6lJ8. 10 Novembro
t8!l9. art. W, li7. - Vid. DecI·. 806.26 Ju
nho 1851. inf,.a. Sen presidente que attri
buições tem sobre a prisão dos thesooreiros
recebedores collectore~,almoxarlfes, contra
tadores e rendeiros remis os ou omissos etc.
Decr.657, 5 Dezembro 1849. art. 2,3,5.

IV
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Vid. L. 628,17 Setemb,'O 1851, (J"t. 36.
Ord. 128. 28 Março 1856. Recurso irre~u

larmente interposto da lhe ouraria para o
lhesouro mandou-se considerar não inter
posto e proseguir-se como. Av. 26 Feve
reiro 1850 (Diar. 8339). Lelra de tbesouraria
sobre elle para pagamenlo de cessionario
de herança jacente não foi e por que aceita.
Av. 8 Abril 1850 (Dia,' 8389). Communi
cações para arrecadação de emolumentos
de tílulos de nomeação e sua remessa por
meio de saques sobre o thesouro passárão a
ser por officio do official maior da secretaria
Circo 8 Abril 1850 (Diar.8389). Melhorou-se
o processo da impressão e emissão das suas
letras. Ord. !J9, t ,Junho 1850. - Vid. Ol·d.
189, 30 Junho 1.851. infl'a. Emissão de bi
lheles do tbesouro autorisou-se. L. 555. 15
,Junho 1850, art. 10. Fui o governo allto
risado para sua reforma e das thesourarias.
Res.563, lJ Julho 1850. - Vid. DecI'. 736,
20 Novembro 1850, in{ra. Tribunal do
thesouro só exige inlormações quando as
julga necessarias para esclarecer as ma
terias subjeitas á sua decisão. Ord, 72. 9
Julho 1850. Sua intervenção não é nece-
saria na matricula de embarcllções nas me
sas de consulado quando mudão de 1'1'0

prietario e não ha duvida sobre a naciona
lidade. Ord. 73, 9 Julho 1b50. Nomêa na
côrte com missão de organisação de accres
cimo e alterações na tarifa. Decr. Reg. 689,
30 Julho 1850. art. 7. Só elle ecompetente
para ordenar e como pagamento do que
empregados pubJicos fallecidus tenhflo dei
xado de receber;. e quando as proprias re
partições. Av. 101. 22 Agusto 11:S60. Li\TO
de escripturação delle mandou-se continu ... 
rem aberlos comO e para que fim. L. 586.
6 Setembro 1.850. art. 15; L. 628, 17 S e
tembro 1851, art. 3!J. Suas allribuições
respeito das lerras devolutas. L. 601., 18 Se
tembro 1850, art. 1li. S3: 18; Decr. ReO".
1318, 30 Janeiro 185.4, art, 68, 69. Como
deveráõ os presidenles ouvir autorid~des Oll

empregados soure objectos constantes de
officios de lhesourarias ao thesouro; pre i
dentes podem representar ao th..souro sobre
inspectores dellas. Ord. 31 Outubro 1 50
(Diar. 85!lA). Elfectuou-se e como sua re
forma. Decr. 736, 20 Novembro 1850.-

lU
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Vid. L. 628, 17 Setembro 1851, art. 36.
P,lra suas despezas concedeu-se credito.
Decr. 741,30 Novembro 1850. A moeda e
notas que en Irar nos seus cofres de deposi
to e cauções passa por supp,imento para o
cofre geral. Ord. 226. 7 Dezembro 1850.
Sello e emolumentos de certidões passadas
a pedido de Iluloridades pelo cartorio ou
ou Iras reparlições du lhesouro como se
rão pagos. Ord. 233, 13 Dezembro 1850,
Instrucções derào-se para exames e con
curso para preenchimenlo de lu~ares va~os

no theso\Ho e Ihesoul'ariOls.Decr. Instr. 74h,
18 Dezemhro 1850. Deu-se re~ulamento

provisorio á sua thesouraria geral e pa~a

doria·. Ord. Reg. 253,21 Dezembro 1850.
Urdo 165. 30 Junho 1852. intra. Derãll-se
inslrucções para liquidação dos sup primen
tos de uns para outros exercicios.Ord. Insls.
262, 30 Dezembro 1850. Só elle é compe
tente para permittir o alfarrdegamenlo de
trapicbes. Av. 4h, 30 Janeiro 1851. Sua
jurisdicção exclusivamente a rt::speito de li
quidações. compensações ou encontros em
execuções. fiscaes. - Vid. lnstl". 31 Janeiro
:1851, m·t. 31 (Dial'. 8639). Por elle do 1° de
Murço em diante passou a fazer-se o paga
mento das folhas de secretaria de marinha,
contadoria e inlendencia e seu expedienle e
como. AV. 20 Fevereiro 1851 (Diar. 8632).
DelJedevem asthesourarias solicitarosexeoJ
pIares de leis, re~ulamentos, ele. que ne
cessilarem. Av. 20 Fevereiro 1.851 (Dia,'.
8632). As letras do thesouro devem ser pon
tualmente aceitas e pagas no vencimento com
preferencia a qnalqner outra despeza. Ord.
68,22 Fevereiro 1851. Saques sobre elle
devem ser feitos fH'lJVenientes da polvora
vendida, e com". Av. 71 , 26 Fevereiro
1851. Sobre o modo do pagamento dos eUl
prep;ados de alfande~a pelo lhesouro e ex
plicações sobre ponlo e remft~sa de folhas.
Ord. 7/', 27 Fevereiro 1851. Sobre re
messa de folhas e relações para pagamento
dos empreg<tdos pelo thesouro. Ord. 75,
27 Fevereiro 1851; Av. 27 dilo (Diar.
8(36). Remessa de conlas de despeza do
eXI1Pdienle e nutras que devem ser pagas
pelo lhesouro. Oro. 7ti, 27 Fevereiro 1851.
- Vid. Av. 9DI'::embro 1851, in(ra.Osempre
~ados da alfandega mullados ou responsa-
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bilisailos por indelOllisação devem apresen
lar os conhecimenllls dos descontos que se
fação no lbesouro na ol'c/lsião do pa~amento

ele seus ordenado•. Ord. 9!J, 8 Março 1851.
Suas relações com a companhia brasileira
de paquelt's a vapor. Decr. Cond. 767, 10
Março 1851. h', 14', 203

; Decl'. Cond. 1515
3 Janeiro 1855. i7', 223

• 30' Cópias do
assentamento de reformados do exercito e
marinha ao tbe;;ouro remelleráõ e como as
thesollrarias. Ol·d. 108, 17 Março 1851.
Vid. AI). 23 Junho 1852 fDiar. 9024). Re
querimentos enviados pelas lhesourarias ao
lhesouro devem ser datados e assignados
pelas partes ou sells procuradores.~ Ord.
113, 22 Março 1851. Manoou-se nelle
se dfl novo abrir os livros de receita e de.
peza da ln e 2a palladoria e conlinuar os
pagamentos de 18/,9 a 1850, até 30 Junho.
Ord. Hà, 22 M<lrço 1851. Para que durante
o prazo em que o exercicio continue aberto
no lhesouro e thesourarias se escripturem
e paguem os serviços fel los em execução da
respectiva lei. Ord. 116. 22 Março 1851.
Para que os livros e contas delle do exer
cício de h9 a 50 somenle se encerrassem no
no dia 30 Junho. Ord.H7, 22 Março 1851.
Não pagão emolumentos os avisos porlarias
ou ordens expedidas por qualquer das
reparlições do thesouro decidindo recursos;
e /IS que tiverem por objecto pagamento de
dividas p<ts.ivas do thesouro. Ord. 118, 22
Março 18.)'l. - VicJ. Ol·d. 88, iI:) Abril
1859. Sobre remessa de livros de exercicios
encerrados ao lhesouro para liquidação
activa vis los os arts. 19, 22. Reg. H Abril
1842 e 14 a t7 do de 16 dilo e 4 Junho
1845 e Ord. ,& Dezembro 1850. - Vid.
Av. 26 Mm'ço 1851 (Diar. 866&) e Ord.
123, 27 dilo, infm. Suas allribl:Jições a res
peito dos livros de talão de que fazem uso
as reparlições arrecadadoras. Ord. 122, 27
Marco II:l51 , 1°, ,&°,5.° E sobre o modo da
arre~adação da divida activa n3 recebedoria
do !fJnnicipio. Ord. 123, 27 Março 1851.
Vid. Ord. 2S/" 6 Dezembro 1851, infra. Nos
saques de lelras deHe de dias de vista deve
proceder á palavra vista a pl·ecisos. Ord. 128,
2 Abril 1851. Suas relações com a conta
doria gaal de guerra. Decr. Reg. 778, 15
Abril 1851, art. 8, § 6, 12; 70, 73. Des·

li
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conto de letras sobre o lhesouro permittio-se
á companbia deseguros Nova Pe7·mallellte.
Decr. El'l. 779. 15 Auril1851, art. 20, § 2.
Nas providencias soure a e{Tectiva cohrança
da divida acliva que parte torna. Ord. lft3,
28 Auril18õ 1, art. 9,10, 1ft. Como e quan
do nelle se ahrirá assentamento a empre
gados aposenlado ... Ord. 150. 7 Maio 1851.
COIIIO se devem organisar as contas de des
peza do expedienlp. de alfande~a para se re
metler ao tbesouro. Ord. 155. 15 Maio 1851.
Recurso interposto de decisão do lribunal do
lhesouro para o conselbo de Estado r1ecJarou
este não ter e por que jurisdicçãO para co
nhecer. Res. COIIS. 17 Maio 185'1. (Diar.
8703). Sobl e a entrada para os cofres do
tbesouro e lhesourarias de dinhpiros pro
\'enientes de bens de defuntos elc. arreca
dados nas collectorias, livros e talões para
a escripturaçiin e porcentagem. Av. 161,19
Maio 1851.. Em bilhetes delIa se permittio á
companbia de seguros. Recuperadora em
prE'gn r di nbeiro disponivel. necr. Est. 791,
30 Maio 1851, art. á. Ouro ellrahido por
companhia de exploração em Matlo-Grosso
no rio Paraguay. como será remettido em
parte ao lbesouro. Decr. Cond. 79&, 7 Ju
nho 1851, 6.' Thesourarias, sempre que á
fazenda publica sejão definitivamente adju
dicados bens. devem dar parte ao thesouro;
bem como antes da incorporação ordenada
por elle quando alguem ofl'ereça pelos bens
maior preço que o daa djudicação. Ord.185,
20 Junho 1851. - Vid. 01'd. 99, 9 Maio
185á. Para centralisação 110 tbesouro, de
tndos os pagamentos de despezas pertencen- .
tes ;lO;; diversos minislerios providencias.
- Vid. á Av. 26 Junho 185 I (Dim·. 8733).
Av. 22 Setemb7'o 1851 (Diu1'. 8805);
A\'. 1°, 2°, 23 Junho 1852 (Diar. 902á).
Ord. 18!J. 11 Agosto 1853. Allel'ou-se re
~lIlament() sobre imprt'ssãu e emissào de
suas letras. Ord. 189 30 Junbo 1851. Bi
lhetes seus p6de o banco do Brasil descontar
e como. Decr. Est. 801, 2 Julho 1851,
art. 56, S1. Despezas do expedien te, capa
tazi:lS e outras do consulaclo passárão a ser
pa~'ls pelo thesouro. Ord. lY2, 11 Julho
1H51. Nelle como se procedel'á para co
branca de foros e laudemios dos t.'rrenos de
mari~ha. Ord. 193, 12 Julho 1851, art. i,
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etc. Soure remessa de altestações a em pre
gados de repartição de marinha para recep
ção de vencimentos. Av. 22 ,lulho 1851
(Diar. 8766). Suas relações com os correc
tores da praça do commercio. Decr. ReI?;.
806,26 Julho 1851, art. 5: 807, 808. 27
28 d' o. Recurso ao the Ol1ro não ha do pre
side e, nem da tbesouraria para este nos
casos de reptebensào.- Vid. O,.d. 212, 12
Agosto 1851. Sobre adiantamento pela the
souraria geral de quantias para despezas
miuc.las a empregados que as tem a seu
cargo. Ord. 216, 16 Agosto 1851. Sobre re
messa de relações de transacções subjeitas
á sisa e meia sisa a bem das contas que o
tbesouro lem de tomar a exactores etc.
Av. e Circo 12 Setembro 1851 (Diar. 8799).
Emissão de s~us bilbelfls au torisou-se. L.
628,17 Setembro 1851, art. 10: divida p3S
siva anterior a 1827 qual se deda rou não
prescripta e pagavel, art. 2ft: dinheiros de
orphãos neHe entrados qU3ndo pre,;crevem
art. 32: moedas de ouro quaes no thesouro
serào cortadas e restiluidas ás partes ou tro
cadas, art. 33: babililações para percepção
do monte-pio da marinha passou a proces
sar-se perante o thesouru, 3rt. 35: a dispo
sição do art. 2, § á, Decr.736 é appJicavel
a todos os respoDsaveis por dinheiros e va
lores do Estado e cnmo; e sob que pena
além das do Decr. 657 de '1849, art. 36
-(Vida Ord. 301,29 Dl!zembro 1851, 177,
10 Julho 1852). O art. A3, L. 514 de 1848
não tolhe que o tbesouro conceda moratorias
e para que um, arl. 37: contas correntes
ou certidões com que a fazenda funda sua
intenção por que repartição do Ihesouro
serão passadas e como, art. 38: productos
de receitas especiaes não podem ser appli.
cadol'a despe7.as dos rninisterios e entral'áõ
no thesouro e lhesourarias, 3rt. 39. O rel;u
lamento das alfandegas deve ser religlosaente
cumrrido pelos inspectores, sem qne obstem
as decisões do thesouro, que póde atlender
a certas r.ircumstancias e deliberar segundo
os principios de equidade. Ord. 232, 20
Setembro 185'1. Se o dinbeiro do cofre dos
orpbãos tem entrado para o thesoul'o e tbe
souraria indagão os juizes de direiro em
correição. Decr. Reg. 83á, 2 Outubro 1851,
art. 32, § 9: idem a respeito dos bens dede-

UI"
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funlos e ausenles, art. li8, § t: e igualmente
soure () imposlos devidos em aulos, livros
e p'lprisa suujeitos ácorrei<:ào. participando
ao lbesouro as irrt>gularidades. arl. 49, § 1: e
e <Iveriguare daráõ conta ao tbesouro se dp.s
Cllhrirem que exislem bens de igrejas, reli
giões, e corporilções de mão morla possui
dos illdebitamenle, bens oaci·l. aes sone
gado " e fóra dos proprios, capellas vagas, e
ben vago~. art. 49, § 2. Lelras que o lhe
SOl1ro compra sào sl1bjei1as ao se1l0. Av.
239.6 Outubro 1851. Corno interfere na
collranca das dividas activas fiJllidas e in·
ol"v~i~. Decr. 849,22 Ou.tubro 1851, art. li

Empregados que em thesouraria substituem
ouLI'l)S com exercicio no lhesouro que ven
cimentos perceberáõ. Av. 22 Outubro 185L
(lJiar. 8835). Sobre selJo e sisa de escrip
lura de compra de her<Jnças no Brasil, fei
las no estrangeiro, arrecacladils como de
ausenle e cujo productu foi recolhido au
tbesõuro. Av. 259, 29 Outubro 1851. De
mora occasinada por félclo do thesouro dá
lugar a que não corra prescripção; pre
scripção de cinco annos é e como exten
siva ás letras do lhesouro. Dpcr. 857, 12
~ovembro 1851, art. 7, § '2; 8.-Vid. Ord.
207, 9 Novembro 1.854. Que relações tem
com os a~pnles de leilão. Decr. 858, 10 No
vembro 1851, arl. S. Ordenou-se ás repar
tições sul.>jeilas ao minislerio do Imperio
que lodos os responsaveis por dinheiros pu
blicos subjeitos acontas no lhesooro, satisfi
zessem as exigencias e quaes do director ge
ral da contabilidade. Circo 20 Novembro
18M. (Dia,-. 8872). Suas ('e!ações com as
lbesollrarias da fazenda nas pwvincias.
Decr. 870, 22 l'Jovemhro 1851., art. 1, § 1,
6.8,9.11,12, '15.-16, 19; 2, li, 15, § 10:
15,17. § 4: 3J, l 9: para cuja execução
Av. 11. Dezf!mbro1851 (Diar.88ti9). Pordes
pezas de africanos livres empreglldos em
S. Paulo I'lll ouras provincias se mandou re
ceber da lbesouraria provincial; e sacar so
bre o lhesourn a favor da casa de correcção.
Av. li Dezembro 1851 (Dia/'. 8869), Pela
directoria do contencioso podem-se passar
~uias para pagamenlo de impostos em de-

il.o'. Ord. 28ft, G Dez m1>ru 1.851. - Viu.
Ord. 286, 10 dilo. infra. Declarou-se á
tbesouraria de Minas que nem um motivo
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poderia desc.ulpa-Ia de não solicitar do the
SOOI'O medida' Ilece~<arias fóra do seu al
cance com emprexados que dessem muitas
faltas.Ord. 9 Dezemhro 1851. (DiaT. 8869).
Sobre a liquid,1Ção da divida acliva e modo
de proceder-se a 'ena. e arrecadação aUli
~avel e judicial. 01'.1. 286. 10 Dezembro
1851 e ano . .4 De7.emlJru 1850: lost(,. 27
Março 1851. Ord. G Dezemuro 1.851.. Para
cobrar-se execlllivamente as dividas de col
lectores antes de encerrano o exercicio de
verá a recebedoria enviar ao tllesouro re
laçiio nominal dos devedores para e éomo
procecler-se conforuJ~ o Docr. 896 de 1851.
Ord. 4°, 5 Janeiro 1.852. Fixou-se o nu
mero dos em pre~ados do thesouro. Decr.
9LO, li Fevereiro 1852. Compelencia do the
SOUI'O para conlJecerde multas isoladamente
conforme a decisão 7ft de 18lJ9. - Vid. Av.
68, 1. Jla1'ço 1.852. Precatorios para levan
lamento de din.heiros dl>vem ser dirigidos
ao p,'esidente do lhesnuro. A.v. 1. Março
1.852 (Dim·. 8932); Decr. 20 Novembro,
que se não referem á orJ:;anisação do pes
soal do thesouro ele. nem delle depende
vigorarem desde sua publicaçãO. Ord. 84,
20Mal'ço 1852. Nelle deve haver c como
organisada malricula de empregados <'le fa
zend~. Av. 99,13 Abril 1852. A eBe deve
ser communicaclo l'alJecimento de ofliciaes e
pl'aças reformadas da marinha e como. Av.
13 Abril 1852 (Diar. 8968). Nos seus cofres
devem entrar as penas do residuo. Av. 12~,

17 Maio 1852. Para determinar gralificação
de procurador fiscal de thesnuraria na hy
pothese do al'I. 3lJ, § 2 Decr. 870 deve o
inspector rf'preseolar ao lhesouro. Ord.
151.1.6 ,Tunho 1852. As certidões de que
trala o art. 12 Reg. 1.4 Janeiro 1832 de
vem ser remeUidas directamente ao tbe
sOllro e tbesouraria. Av. 1.60, 23 Junho
1852. Addilou-se o Reg. 253 de 1850. Reg.
em Ord. 165, 30 Junho 18:>'2, Como se es
crjptnral'á a prata que do lhesouro se re
metler ti casa da moeda para ser ullJoedada.
Ord. 167,1 Julho 1.852. Suas r.elacões com
a empresa de oave~açào a vapo~ entre a
côrle e praia da Estl'ella. Decr. Cond. 987,
12 Junho 1.852, art. 8. Deu-se intelligencia
ao art. 3li Decr. 736, Av. 15 Julho 1852
(Diar. 9041). Descontar bilhetes delle póde a
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companhia Fllt'I'l'linense de Transportes. Decr.
Est. 1015,17 JulLJo 1852, art. 15. § 6. O
Decr. 870 detel'minando que as'decisõ·s das
thesourarias .sejão provisoriamente execu
tadas e submettidas ao conbecimen to do
thesooro tem por fim facultar a ju,tiça ás
partes sem a pratica de subjeitar ao mesmo
tltesouro os recursos sobrestando nusiulga
mentos; mas não é o tbesouro assessor 01'

dinario e na to das thesourarias se~undo a
Ord. 120 de 18lt7. Ord. 196, 28 Julho
1852. - Vid. Ord. 199, 23 Agosto 1852.
Sobre qúem deve recahir o desfalque veri
ficado nas moedas de ouro remettidas do
t11E'5011rO pnra recunho. Av. 9 Ago;;to 1852
(Diar. 9068). Os commaodantes dos navios
da armada de\'em cumprir os Decrs. 736,
870 e lnstr. lO Dezembro 1851. Ord. 208,
9 Setembro 1852. Contador de thesouraria
deverá rp.preseotar ao thesouro contra as
irregu!arides, excessos e abusos que encon
trar nas contas dl1s contadorias da marinba
eguerra.Ord. 209, 9Seternbro 1852. Emis
são de seus bilhetes autorisada. L. 668, 11
Setembro 1852, art. 10. A contribuição
para o monte-pio dos servidores póde ser
recolhida ás tbesourarias e remettida por
meio de saques <obre o thesouro. Ord. 210,
H Selembro 1852. - Vid. O,·d. 1.13, !J
Maio 1853 úl(ra. Informações sernes
traes sobre empregados de fazenda devem
ser remeltidas ao tUE'souro por interrnedio
dos presidentes. Ord. 21!J, 16 Setembro
1852. Autos de contas testamentarias na
côrte mandou-se fossem apresentadas á ter
ceira contadoria e para que fim. Ord. 16
Setembro 1852. (Diat·. 9107). Autorisação
especial não é desnecessaria para arrema
tação de bens de cape\las vagas incorpo
radas nos proprins. Ord. 218,20 Setemoro
1852. A elle devem as thesoul'3rias sem
perda de tempo dar conta dos contractos
que se ultimarem nas provincias con forme os
Decr. 736, 870. Ord. 220, 22 Setembro
1852. Contas da despeza com a pnlvora
devem ser tomadas. plillas tbesour'3rias e re
vistas pelo tbesonro e como. Ord. 222. 23
Setembrf) 1852. Marcárão-se os prazos para
posse e juramento dos E'mpregados de fa
zenda e o modo de contar·lbes a antigui
dade. Decr. 1073,30 Novembrol852.Sobre
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o modo de organisar as fulhas do vencimento
dos empre~ados, e calcular 05 dias do mez.
Av. 268. Ú Dezembro 1852. Suas aLLribui
ções sobre os arrendamenlos de terrflOUS da
fabrica da polvora da Estrt'll... Ord. 269,
6 Dezemhro 1852, art. 7. 8. 12, 15. Foi
sempre competente para liquidrlr U lempo
de serviçu dos aposentados e marcar-lhes
ordenados, não aulorisando as thesourarias
para isso si não em casos especiaes e qllaes ;
o servico militar é atLendiclo nas mesmas
aposentadorias. Av. 2á .Janeiro 1853 (Diar.
3ú)j Av. 2!J.Outubro 1853 (Diar. 29;;). So
breescripturação de exercicio determinou-se
que a Circo 1° de 1853 fosse applicada ao
thesouro. Ord. 26°. 28 Janeiro 1853. Cor
respondencia do prorurador dos fei los e
seu ajudante com a directoria F:eral. do con
tencioso como terá lugar. - Vid. Al). f19,
11. Feve"eiro 1853. 'Thesourarias devem
communicar ao lhesouro qualquer nova
pensionista que se inclua em fulha. e re
-metter logo 05 proce ·sos de habilitação
apenas sejão julgados. Ord. 57, 19 Feve
reiro 1853. Como se escripturaráõ Das the·
sourarias as quantias eolradas para o monte
pio dos servidores que e como deveráõ re
meHer-se ao thesoureiro do mesmo. Ord.
11.3, á Maio 185i3. Inspector de the oura
ria não devia alteoder requerimento de
recurso ao thesouro em lermos desrespei
tosos á sua autoridade. Av. 17 Maio 1853
(Diar. 1ál). Inspector da alfan.1e~a da càrte
deve solicitar do tbesourll meios qne não
couberem em sua alçada para certo proce
dimento etc. Ord. 1.59, 8 Julho 1853. Em
preslimo aos dous bancos da côrte em bi
lhetes do thesouro sobre caução da divida
publica. Res. 688. 15 Julho 18b3. Aos pre
sidentes incumbe prover 05 lugares vagos
de guardas de alfandega, submettendo asno
meações á approvação do thesouro. Ord.23
Julho 1853 (Diar. 210). Suas relações com
as operações do banco do Brasil de depositos
descontos e emissão creano na côrle. Oecr.
Est. 1223, 31 Aiosto 1853, art. 57, 58.
Contractos de arrematação de reDdns são
dependentes de approvação do the~ouro.

Ord. 185, 16 Agosto 1853. Emissão de
seus bilbeles autorisada. L. 719, 28 Se
lembro 1853, art.10 : de accordo com o sys-



( 882 )

TRESOURO

thema de cPlltralisaçiio estabelecido se
mandou reorganisar as inlendencias ~ con
tadoria geral de marinha e como, art. 11,
S lJ. Â. ilha dos Ratos está e por que sob a
administração do thesouro. Av. 12 Outubro
1~53 (Diar. 283). Não é contrllria á lei a
pratica constanle de nene se aceitar fiança
independente de justificação judicial. Ord.
231, 25 Outubro 1853. Os lermos rlp. fiança
dos guardas fieis de armazens da alfandega
e outros semelh,'ntes devem ser prestados
na directoria gf'ral do contencioso. Ord.
256,23 No"emoro 1853. Das fianças pres
tadas á fazenda provi nClal devem ter co
nhecimento o lhf'souro e thesouraria, pa:Oll
se verificarem as condições dos responsa
veis a fazenrla gl~ral. A\·. Circo 272, 14
Dezembro 'l853; Av. 2ft Janei,'o 1855
(Joru. 39). Deposito e escripturaç:'lo de va
lores obras e peças de ouro e prata existentes
no cofre de diversos valores etc. da ex
tincta thesouraria da provincia do Rio de
Janeiro etc. Av. lJ Janeiro 1854 (Dim·. 18).
Suas attribuições na exp.cuçào do art. 11,
S 16. L. 628, que mandou reduzir a di
nheiro objectos de ouro, prata e joias em
deposito nos cofres publicas e não levan
tados denlro de cinco annos. Ord. lho, 14
Janeiro 185ft, art. 2, 6. Quando nene se
:1briráõ assenlamentos aos empre~ados pu
blicos para perCehel'f'm ordenados. - Vid.
Ord. 1.50 , 16 Janei1'0 185.&, arts. 3, 6 e S 3.
S6 ao tbesouro compele conceder qlle os
pensionistas do Estado mudem ou allerem
seus nomes. Av. 17 Janeiro 1R54 (Dia?·. 28).
Administracão do curreio da côrle deve dar
á directoria' geral do contencioso conbeci
mento dos recibos de precatorios do juizo
dos feitos. Av. 61, 27 Fevereiro 185ft. CI)
nbecimenlos dos ~eneros comp,'ados pelo
conselho administrativo serão directamente
remetlidos ao thesollro, salvo o caso do
arl. !l6 Reg. 15 Abril 1854. Av. 92, 6 Abril
185.&. Bens adjudicados li fazenrla nacional
Dão obtendo em praça preço ignal ou supe
rior ao valor da adjudicaç:'lo deve-se pre
venir o Ihesouro pnra providenciar e como.
Ord. 99, 9 Maio 1856. A elle deve a conla
doria geral de guerra remetler di,'..ctamente
as contas e conhecimentos de fornecimento
á fabrica da polvura e obras mililares.
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Av. 1.13, 3 Junho 1854. Inspector the
souraria quando encaminhar ao thesouro
petição de empregos, informaráõ se estão ou
não vagos. Ord. 155,1.6 Agosto 1.854. Emis
são de bilheles seus autorisou-se. L. 779,
6 Selembro 1854, al'I. 10. S6 por ene serão
pagos os vi~arios geraes e provisores das
sédes episcopaes e como, art. 12. Sua a ppro
vRção não lIec~ssilão as licenças concedidas
pelos presidenles a empre!!ados de fazenda.
Av. 1ôlJ, 26 Setembro 1.85lJ. Suas relações
com a assor.iação Sergipiense de vapores de
reboques. Decr. Cond. 1457, 14 Outubro
185ú, 3.' Devolvêrão-se recursos interpos
tos, de que o thesollro não pôde tornar
conhecilllento por não lerem seguido os
tramites le~aes. Av. 218, 22 Novembro
'1854; Av. 9 Janeiro 1tl55 (J01·11. 24). De
sua approvação depende o aUl!;lDento da
porceDta~em a collectorias. Ord. 4°, 5 Ja
neiro 1855. Extincão de mesa de rendas
e creação de agencia filial por thesouraria
necessita prévia autorisação do tbesouro.
Av. 5·, 9 Janeiro 1855. - Vid. Av. 303,
10 Outabro 1855: 308, 12 dito. Não au
torisa restituição de quaesquer impostos
indevidamente cobra rios si não por meio

de reclamação ou recurso provado. Av.
10 Janeiro 1855 (Jm·n. 2.&). Declarou-se
não poder ter lugar e por que remessa ao
the'ouro, dos livros da administração dia
mantina para tornada de contas. Av. 13
Janeiro 1855 (Jom. 27). Só dá quitãÇão aos
collectores depois de reconhecer-se estarêm
eOUlplt'1311lente desp.mbaraçado· com a fa
Zf'nda. Ord. 34, 2i Janeiro 1865. Não é
competente para conhecer de recursos que
vprsem sobl'e appreheosi'io de mercadorias
Sllbtr .. hidas aos ciireitos proviociaes. Av.22
Janeiro 1855 (Jorll.39). Qual o processo
Ilue deva seguir no exame das relações dos
fornecedores das diversas repartições do
Estado. Ord. oH, 26 Janeiro 1855. Afian
çados no thesouro devem apresentar-lhe no
fim de cada semestre certidão de vida de
seus fiadore~. Av. ,3 Feverei.,o 1855. Por
elle se mandou e como enlre{?;ar o producto
do imposto sobre hebirlas espirituosas ar
recadado pela alfandega e recebedori... Af
87, 7 Março 1.856. A elle ,'emettem quao
d9 e COmo os juizes de orphãos demons-
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t ração de dinheiros de orpbãos e au~entes

que houverem entrel':ado etc. Circo 118,
30 Abril 1855, art. 2, 3. lJ. Dinbeiros do
tbesouro transpnrlará gratuitamente a com
panhia de eslrada de rerro de Pedro II.
Clmtr. 10 Maio 1855. art. 27, ann. Decr. Est.
1599, 9Mail) 1855. Inspector de lbesouraria
participaráõ ao lbesouro e como si os jui
les de orphãos salisfizerão requisição para re
colher ao corre quanlias ou bens de hpranças
jacenles ou vacanLes. Ord. 1116, 8 Junho
1855. Suas rel<.lções com a companhia Re
{ormadora. Dpcr. E I. 1620, 20 Junho
1855, art. 41, § 3. Os impostos sobre lole
rias como serão entre~ues no thesouro.
Circ.162, 23 Junho 1~55. Rf'curso ao the
souro ha das deci ões das thesourarias sobre
reclamações de isenção de imposlo de Illle
rias. Circo 23 Junbo 1855. - Vid. Âv. 18°,
10 Janeiro 1856. EX:lcLores em que caso
devem participar ao Lhesouro a fallenci:i de
collectados que nã(\ tenhão pago dividas.
Av.7 Julho 1855. Não se devem admillir
processos de bahilil:Jção prtra meio ~oldo,

sem a Bpresenlação de cerlidiio .ne~aliva do
thesouro. Ord. 221, 10 A~osto :1.855. Sua
inlervenção na venda do papel sellado.
Ord. Reg 2lJ8. 30 A~()slo 1.8:'5, 2°, 3°, h.·
Emissão de SI'llS bilheles aulorisada. L.
8<iO, 15Setemhro 1.855, art. 10. Não se re
conheceu divida de exercicios findos elo ven·
cimento de a posenlado por não ler ainda
sido declarado pelo the ouro que Ibe com
pelia. Ord. 261, 18 Setemuro 1855. P~ga

mento de cnn 'i~nações para alll~up.is de
casas e despelas de expedienle dus prof...s
sores publicos na côrle passou a ser feilo
por flllhas processadas no lbesouro. Av.~07,
11 Outubro 1855. Que o procurador da fa
zenda na côrte recebesse na thesouraria
geral por uma vez a importancia marcada
na porlari'l 27 Maio 18.H para dt'speza do
juizo do: feitos e como juslificdlld o d"pois o
dispeodio. A\'. 12 Oulubro 1855 (Jorn. 291)
Eqniparou-se o ~mpre~o de ajlld~nLe do
procurador fiscal aos de suhdirecLor das
rendas publicas e contadores do mesm.. lhe
souro. Decr. 1657, 13 OnLulll'O 1l:l55. A
respeilo de pensionista em p.. iz eslran;!piru
alumnll da academia das hellas-arles. Porto
Instr. 336,31 Outubro f855, art. 2. Falsi-
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ficação de hilheles do the,ouro e inlrodllcção
deHes como seria prevenida e reprimida
accordon-se entre o Imperio do Brasil e o
reinodePortu~al. Decr.1707,29Df'zembro
:1.855, com a Com'. t SeLemul o 1855. art. 2.
No balanço mensal pelas thesourarias remeL
tido ao tbesouro como se mandou consignar
a conta da subslituição oe notas do governo
pelas do banco do Br~sil e fazer rem~ssa das
sobstituidas. Ord. 2°, 3.,4°,2 Janeiro 1856.
Conforme as disposições dos regulamentos,
Ínslrucçõp-s e ordens do tbesouro Sl~ de
verá decidir a quesLão de preferencias em
concessão de Lerrenos de marinha. - Vid.
Av. 19·, t t J anei7'o 1856. Inspectores de
thesourarias devem decidir reclamacões
sobre sello, em gráo de recurso, ~em
consultar o thesollro. Ord. 38° 18 Ja
neiro 1856. Como e em qne caso cnm au
torisação do lbesouro as the>ollrarias proce
deráõ a medição e demarcação dp. proprie
daries nacionaes. Ord. 11.4, 21 Janéiro 1856
§ t. Não se deve incluir em folha pensionista
do eslaelo sem ordem expressa do til esouro.
Ord. 77, 8 Fevereiro 1856; Ord. 156, 3 Maio
1856. Snas relações com a conladoria geral
demarinba.- Vicio Decl'. Reg. 1739,26
Março 1856, art. 2, S2. 11; 4.§ 4: 5, § 1, lJ; 6,
S 2; 1.1, S 7, 10i '23, § 6; 30. Quando po
dem ser paHos os juros dos dinheiros d~ or
phãos emprestados ao lhesouro. - Vid.
Av. 126,26 Março 1851. Inspectores de the
sourarias devem de tres em tres mezes en
viar ao thp.souro relação dos objectos des
pachados livres por orelem dos presidenLes.
Orel. 13!l ele .4 Abl'il 1856. Rt'curso para
o lhf~souro das reclamações sobre imposto
da decilDét urbana e de lujas. Decr. 1752,
26 AI.>rilt856, art. 7. SU8S relacões com a
companhia de eslrad'l de ferro de Santos a
JUlldiuhy. Dpcr. Cond. 1759, 26 Ahril
1856,78 ,238 Decr. 2126,13 Março 1868,
Cond, 7." Compete-lhe a imposição da
multa de qlle trala o Decr. fli3 de 1845.
Ord. 169, 10 Maio 1856. Inspectur da al
rande~a deve elirigir-se au lllesoul'o por in
lerrnedio da thesouraria. Ord. 177, t3 Maio
t~·5ô. Para pagamento de juros e capital
pert"ncente a orphãos pela rt'cl'bedoria não
tendo esta dinheiro suffi"ieDte, mandou-se
que sacasse e como sobre o tbesouro.
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Av. 201, 30 Maio 1856. Estação fiscal que
não tenha jurisdicção para imposição de
multa em materia de selto no Rio ele .Janeiro
deve remetler ao the~ouro os documentos
e esclarecimentos precisos. Av. 203, 2 Junho
1856. Suas relações com as intendencias
de marinha. Decr.' Re~. 1769, 16 Junho
1856, art. 40, §4: M, 67, 92, 9h, S 1; 96.
- Vid. Av. 5 Setembro 1856 (Jm'n. 260);
Av. Instr. 259, 31 Julho 1.857. Elevou-se o
numero de fieis do paF;ador da sp~onda pa
gadoria. Decr. 1770, 1.8 Junho 1856. Pen
sões só podem ser pagas nas tbesourarias
depois de feito o primeiro assentamenlo no
thesouro. Ord. 230. 25 Junho 1856. The
souro não loma conhecimento de recursos
das thesourarias sem que se jão por estas ofIl·
cialmente remetlidos. Ord. 234, 27 Junho
1856. Suas relações com a casa de detenção
na côrte. Decl" Reg. 1774. 2 Julho 1856,
art. 23, 26. Compete-lhe e ás lhesourarias
o assentamento dos proprios nacionaes. Av.
249, {f> Julhu 1856. E a transferencia de
despezas de umas para outras províncias.
Ord. 250, 1.7 Julho 11356. Como deverá li
quidar o tempo de serviço dos empregados
de correio nas aposentadorias. Av. 266, 8
Agosto 1856, CoUedores e seus fiadores res
pondem ao lhesouro pelas quantias que in
devidélmente tiverem levado aos cofres pro
rinciaes e seus juros, devendo proceder-se
como. Ord. 274, 1.3 Agosto 1.856. Não se
p6de ahrir assentamento para sobrevi vencia
de pensão sem apresentar-se a postilla pas
sada rplo thesouro, Ord. 288. 29 Agosto
1856. Não tomou conhecimento de c~rto

recurso interposto por inspector de alfan
dega de deliberação de thesouraria, por
ser interposto POI' pes~oa incompetente, e
dispensa-lo a leF;islélção em vigor; presi
dentes devem commnicar-Ihe qnalquer
ahuso ou desvio da administracão da fazenda
- Vid. Ord. 314-. 25 Setem~1'a 1856. Ás
thesournrias se mandou receber iuutilisar e
remetter ao tbesouro as nolas em máo es
tado. Ord. 315, 26 Setembro 1856. Emissão
de seus bilhetes autorisada. L. 88A, t Ou
tuhro 1856, art.1.0: pasSou a arrecadar-se
pelo lbesollro o imposlo sobre seges e mais
vebiculos de conducção, art. 12. Decr. 1.8l19,
10 Dezem bro 1856, art. 4, 5. Av. 20 0-
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vembro 1858 (Jorn. 2 de 1859). A elle de
vem as thesourarias ~empre remetler as
provas escriptas que derem em concurso 05

candid atos aos lugares vagos. Ord. 29 Ou
lubro 1.856 (Jorn. 296). Intelligencia ao
S 3. art. 57 Decr, 736 sobre as palavras
-elfectivo exercicio dos empregados -para
aposentadoria.Av. 371,10 Novemht'o 1856.
Nos saques contra o thesuuro devem as the
sourarias fazer menção do exercicio a que
pertencem as transacções. Ord. ldh, 17
Dezembro 1856. Recursos para elle tinhão,
salvo em que caso e como. os multados pela
alfandega. Ord. h27, 2" Dezembro 1.856.
Elevou-se li 10 o nnme1'o dos chefes de sec
ção dolbesouro. Decr. 1876.31 .Janeiro
1857. Ao exactor omi,so sÓ podem ser car
regados os juros que o thesouro pagar por
laes empreslimos na fórma da Ord. 2h Ja
neiro 1848. Ord. 59, 16 Fevereiro 1857.
Thesonrarias quando remeltem ao thesouro
notas e quaes·com desconto solfrido deve
ráõ acompanha-Ias de guia e como. Ord.
67, 19 Fevel'eiro 1857. Attribuicões a res
peito de assemelhação de mercad~rias. Decr.
191h, 28 Março 1857, art. 6, S 2 a h. 6:
recurso dos inspectores de alfandegas,
art. .46. Suas relações com a Associação
central de Colonisação. Decr. eontr. 1915,
28 Março 1.857, art. 8. De suas decisões
não ha recurso ao conselho de e~tado.

Ord. 136.8 Abril 1857. Av. 6 Abril 1858
(Jm·n. 1.12). - Vid. DecI·. 23h3 de 1859. Di
rectoria geral das rendas teve regulamento
em Ord. 151, 22 Abril 1857. A elle envia
ráõ as mesas de consnlado as pautas sema
naes dos preços correnles dos generos de
exportação. 'Circ, 152, 22 Abl'il 1857. Fei
tores oa mesa do consulado devem repre
sentar ao thesonro sobre aelos e quaes do
administrador contra interesses da fazenda
nacional. Ord. 153, 22 Abril 1857. Sobre
remessa a elle pelas thesourarias, de qua
dros ri:! divida acLi\'a e como orgallisados.
Ord. 183. 19 Maio 1857. O tltesouro não
póde dirigir os chefes das reparLições na de·
cisão das questões de nalnreza cnnlenciosa
que nell<ls se moverem. Ord. 29 Maro 1857
(Jom. Suppl. 167). Negou-se li uma thesou
raria autorisação para nomear empregado
seu que tomasse conta a col1ectores e os ins-
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peccionasse. Av. 29 Maio 1857. (Jol'n. cit.).
Conta-se nas apo entadorias de empregados
de fazenda o tempo de serviço militar como
praça de pret. Ord. 205, 12 J nnho 1857.
As thesourarias compete resolver as duvidas
sobre leis e regulamentos fiscaes emquanto
o não forem pelo thesollro. Av. 16 Junho
1857 (Jorn.172). Inspectores de tbesourarias
devem decidir as questões como entende
rem acertado, subjeitando a sua decisão á
approvação do tbesouro. Ord. 208,17 Ju
nho 1857. Para lotações judiciaes de bene
ficias ecclesiasticos devem ser precedidos
de ordem do lhe·ouro. Ord. 242,17 Julho
1857. Passou a ser paga por elle a gratifi
cação dos ajudantes do director do arsenal
de guerra da côrte. Av. 3 Agoslo 1857
(J01'1l. 254). Thesouro provincial do Pará
que relações tem com a companhia de pes
carias. - Vid. DeCT. Est. 1953, 5 Agosto
1857, art. 17. Idade para os emprego
do thesouro e thesourarias é excepcional.
- Vid. 01·d. 271, 13 Agosto 1857. En
cal'gos do lbesouro geral e provincial orde
nou-se não augmentar com favores e quaes
á companhia de estrada de ferro de Pe
dro n, Res. 912, 26 Agosto 1857, art. 1.,
§ 2. Contradou-se Com o banco o deposito
das quantias disponiveis existenles no lhe
souro e lhesourarias. Av. Contr. 293, 29
Agosto 1857; Ord. 330, 25 Selembro 1.857.
Sobre enlrada no seu edificio com o chapéo
na cabeça. Ord. 5 Setembro 1857 (.Torn.
~71). Thesouraria, quando as capitanias
dos portos nào recolberem os saldos das
multas, deve officia!' á p residencia e the
SOll'l'l1 para que tomem providencias. Ord.
325, 22 Setembro 1857. Emi-são de seus
hilhetes aulorisada. L. 939, 2õ Selembl'o
1857, arl.10: penas aos escrivães e tabel
liães que no prazo legal deixarem de remet
ter ao thesouro e tbesourarias cerlidões de
sisa de conlrados de hens de raiz e como
imposlas, art. 11.. Suas relações com a
c.ompanhia de Navegaç~o e Commercio do
Amazonas. Decr. Cond. 1988, 10 Outubro
1857, 4. a E com a companhia União e In
dust1'ia. ])ecr. Cond. 1998, 21 Outubro
1857, 7a § 4. Suas attribuições em contrac
tos por condução de arligos bellicos desti
nados a provincias do interior, em relação

IV

aos officiaes encarregados dos comboys ou
tropas. Av. Form. e lnstr. ltOO, 3 Novem
bro, 1857, 7.a letras do tbesouro póde e
como descontar o novo banco de Pernam
buco. Decr. Esl.2021, 11 Novembro 1857,
art.l0, § 1. I!!,ualmente o do Maranhão.Decr.
Est. 2035,25 Novembro 1857, art. 9, § 1.
Prohibição de se descon tarem assignados
da alfandega não se entende quando fôr ne
cessario para pagamento de letras do the
suuro. Ord. H Dezembro 1857 (J01'I1. 359).
Suas allribuições relativamente aos recebe
dores da recebedoria do municipio da côrle.
Decr. 2059, 19 Dezembro 1857.-Vid. Decr.
lnst1'. 2354,16 Fevereiro 1851:1, art. 2, il1fra.
Em bilbetes seus p6de a companhia Feliz
Lem brança empregar melade dos fundos dis
poniveis. Decr. Est. 2077, 16 Janeiro 1858,
art. 5. Direcloria geral das rendas 'uLstitue
a thesooraria da provincia para alguns fins;
concedeu-se de decisão de colleclor. recurso
para o lbesouro e como. Av. 22°, 21 Janeiro
1.858. Para que os empregndos do almoxa
rifado da fabrica dn polvora fizessem assen
lamento no lbesouro. Av. 50. 12 Feverero
1858. Suas relações com as cumpras de
material para supprimento dos <Ilmoxari
fados de marinba. Decr. Reg. 2108, 20 Fe
vereiro 1858, art. 31; para cuja execução,
Av. 417, 24 Dezembro 1859. Bilheles ao
portador, do banco Rural e Hypolhecario
são realiza veis em notas do thesouro. Decr.
2111, 27 Fevereiro 1858, art. 2, § 11, 12.
Suas concurencia no contr<lclo para con·
strução de canal no mangue da Cidade ova
na côrte. Decr. Cad. 2117, 6 Março 1858,
7. a Sobre a limitação dos saqües pelas tbe
sourarias, sobre o thesouro pela 12a parle
em cada mez para supprimeoto do deficit do
exercicio, explicação. Ord. 93, 13 Março
t858. Os augmentos de credilo devem ser
pedidos com tempo ao tbesouro a fim de
tornar desnecessaria a providencia do Decr.
7 Maio 1.8á2. Ord. 15 Março .1858 (J01"11.
87). No calculo para os descontos de venci
mentos de empregados de fazenda que fal
tas s6 devem ser conladas. Av. 102,2fJ.
Março 1.858. Não tem obrigação de forne
cer cópias para interposição de recurso,
salvo sendo pedidas por cerlidão. Av.6
Abril 1858 (Jom. 112). Não tomou conhe-

lU
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cimento ele cerlo recurso por ser interposlo
de decisão arbitral. Av. 2lJ. Abril 1858
(Jm·n. SLLppl. 123). Seu concurs"'O pal'a a
<lrrecadação do imposto sobre o consumo
da aguardente de producção do paiz. Decr.
Reg. 2169, 1 Maio 1858, art. 5, 2ú, 35, n1,
62.67; 219lt, 19 Junho 1858. Sobre remct
lerem-se-Ihe e como as férias elos operarios
d(1 arsenal de marinha. Av. 20 Maio 1858
(J01'11. Suppl. 1lt7). Remessa das dos ope
rarias de repartição subjeila ao ministerio
do imperin. Av. 21 Maio 1858 (Jom. 151).
Compete-lhe aulorisar o pagamento das
praças reformadas. Ord. 182, á .1 unho
1858. Para por elle serem pagas pr'aças de
pret reformadas addidas ou incorporadas ao
asylo de invalidas do exercito. Av. 13 Julho
1858 (Jom. 259). Quantia recebida pelo
quartel-gener;]1 de marinha para pagamento'
de praças que depois souber-se serem fal
lecidas ou deserladas mandou-se restituir
ao thesouro para ser applicada ao asylo de
invaJidns da marinha. Av. 2 Agosto 1858
(Jom. 263). Nas informações semestraes
reservadas a respeito dos empregados que
declaracão se não omittiràõ. Circo 31 Agosto
1858 (jom.280). A' tbesouraria de S. Paulo
ordenou-se enviasse-lhe mensalmente as
notas substituidas. dilaceradas e outras.
Av. 13 Setembro 1858 (Jom. 288) ; gene
ralisada por Circo 1lt dito (Jorn. cit.). Para
que os em pregados do lhesou 1'0 que forem
ao ar ena I de ~uerra fazer pagamento com
muniquem ao director as occurrencias que
encontrem, e só retirem-se depois de enten
der-se com elle. Orei. 8 Outubro 1858
(JOI'Il. 20ú). Súbre direito de suspender em
pregados snb"lternos.- Vid. 01'd. 317, 3
Novembro 1858. I as notas substituidas que
a elle remellerem as thesourarias que de
clarações porão no verso. Circo 2lJ. No
vembro 1858 (Jom. Suppl. lú de 1859).
Officiaes do corpo de saude da armada não
estão subjeitos aos impostos que o lbesouro
cobra pelas mercês dos empregos e officios
geraes e outros emolumentos. Circo 3ú3, 3
D zemhro 1858. Licenças concedidas pelo
lhesouro por que tempo terão valor. Ord.
347, 21 Dezembro 1858. Fizerão-se diver
sas alterações nos Decrs. 736 de 1850 e
870 de 1851. Decr. 23lt3, 29 Janeiro 1859.
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MandOU-H' nelJe observar instrucões sobre
liqnidação ecobl'ança da divida ac·tiva. Decr.
lastr. 235ú. 16 Fevereiro 1859. Substitui
ção de Sf'US chefes de secçiio. Av. lt5. 18
Março 1.859. Precatorios com cumpra-se, ve·
rificado e corno pela directoria geral e do
contencioso não estão subjeitos ao exame
da segnnóa pa~adoria e por que. Ord. 30
Março 1859 (JOl'n. 100). Não pagão emo
lumentos os avisos portarias e ordens expe
didas por suas estações decidindo recu rsos,
e as que tivessem por objecto pagamentos de
dividas passivas. Ord. 88, 18 Abril 1.859.
Emissão de nolas realisaveis em moeda me
tallica ou notas do thesoul'o permittio-se ao
projeclado banco de S. Paulo. Decr. Est.
2386,2 Abril 1859, art. 9, § 13. Item ao
banco A~ricola, Conicnercial e Industrial
Decr. 2389. id., art. 13, § 1. Desconto de
letras do tbesouro permitlio-se ao banco do
Rio de Janeiro. Decr. Est. '2383, 2 Abril
1859, art. 8. § 1. Item ao da província do
Rio de Janeiro. Decr. 238lt, idem art. 52,
§ 2. E á Caixa Hypolhec:lria e de descontos.
Decr. 2385 dito, art. 1[.. 4"; 15, 6.0. E ao
banco Industrial e Hypothecario. Decr.
2387, idem art. 25, § 5: e ao do Ceará Decr.
2390 dito. art. 6, § 1: á Associação Coad
juvadorll. Decr. Est. 2392 dilo. ilrt. 6, § 1
E ao banco União Commercial e Agrícola.
Der.r.2398, dito art. 10, § 1: e ao banco
Industrial e TelTitori(ll. Decr. 24.00 idem,
art. 12, § 3. Suas relações com a compa
nhia de navegação entre Montevidétl e o
Salto. Decr. Cond. 2lt01. 9 1\briI1859, 22.
Vencimentos de quaJCJuer natureza pagos
pejo lbesouro ii empregados são alimenlos e
impenboraveis Ord. 99.20 Abril 1859. Suas
relações com o procurador da fazenda na
cÓrte e ~eu ajudante. Ord. In~tr. 100, 30
Abril 1859, art. 2, lJ., 7,8. 10. 11. Como
procederá na liquidação dlls vencimentos de
inaclividade dos em preJ!;ados pu blicos.
Ord. ti8, H Maio 1859. Pagará férias de
opera rios da repartição geral das obras pu
blicas. Av. 12 Maio 1859 (Jol'n. 139). Como
concorre para arrecad:Jção dos bens de de
funtos e ausentes va~os e do Venlo. Decr.
Reg. 2ll33, 15 .Junho 1859. art. 3. § 3;-1~. 18,
19,58,65,68,70.72,73,79. 8h. 97, 100.
Mandou se passar ex-officio no tbesouro e
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remetter ás lhes'ourarias as certidões nega
livas para percepção de meio soldo. Ord.
148, 21 Junho 1859. Thesourarias nào fi
cárão inhibidas de dar conta ao lhesouro
das decisões dos presidentes quando as jul
garem contrarias ás leis; e tem reslricta
(,brip:ação si o recurso for interposto. Ord.
149, 21 Junho 1859. - Vid. Ci1·c. 589,22
Dezernb1'O 1860, infra. Não p6de tomar sob
sua responsabilidade e mandar levantar dia
nheiros embargados por despacho de auto
ridade judicial, que só ella póde revogar.
Av. 151, 27 Junho 1859. Não sendo refor·
madas praças deslacadas em fortificação, á
repartição da guerra e não ao lhesouro in
cumue seu pagamento. Av. 15 Julho 1859
(.forn. 208). Sobre desconlo de suas notas
em substituição depois de expirado (l prazo.
Ord. 180. 21 Juluo 1859. Trapicheiros que
tiverem obtido alfandegamento não podem
transferir a lerceiros a adminislração de1les·
sem licença do theslJuro. Ord. 196, á
Agosto 1859. Paga a despeza com os uole
tios officiaes dos tl'a balhos dos ministe
rios. Av. 227, 3 Setembro 1859. Emissão
de seus bilhetes aulorisada. L. i040, 1á
Setembro 1859, arl. 10. Declarou-se que
um quarto escripturario tinha direito a
accumular ao seu ordenado o soldo de re
formado. A~. 245,19 Setembro 1859. Como
se deve escripturar nelle deposito de di
nheiros de ausentes embargados ou penho
rados. Av. 253, 26 Setembro 1859. Suas
relações com a typograpuia nacional. Decr.
Reg. 2li92, 30 Setembro 1859, art. á, § 9;
19,22. 23, li6. Cu mo intel'virá na decisãu
dos reCUlSO' em materia de sello. lostr. em
Ord. 313, 20 Outubro 1859, art. 2. 3, &,
6,7,14,15. - Vi i. Decl'. 2713, 26 Dezem
b1'O 1860 infra. Autorisação do thesouro
é necessaria para administração ou arrema
tação do serviço de capalazias e por que.
Ord. 315, 2la Oulubro 1859. Bancos cm
malerias de impostos devem dirigir-se não
.10 lhesouro mas ás estaçõtl~ arrecadouuras
com recu rso ao mesmo. Av. 319, 26 Ou
tubro 1859. Sem autorisação sua não po
dem os presidentes aulorisar emprestimo
dos cofl'es ~eraes ou provinciaes. Av. 334,
3 Novembl~o 1859. Seu thesoureiro geral e
pagadores serão substiluidos em seusimpe-
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dimentos pelos respeclivos escrivães. Av_
352, 10 Novembro 1859. 'Suas relacões com
a companhia União e Industria. De,;r. Cond.
2505, '16 Novembro 1859, la.a Quando delle
requisitaráõ as lhesourarias os livros ne
cessa rios. Ord. 423, 29 Dezembro 1859.
Marcarão-se os prazos para intp.rposição do
recurso eslabelecido no Decr. 2343 das de·
cisões do lhesouro para o conselho de Es
tado. Av. 21°, U. Ol'd. li9, 26Janeiro 18tiO.
Sobre a ajuda de custu aos empregados do
tbesouro etc. despachados ou removidos
ou mandados em commissão. Av. 29°, 16
Janeiro 1860. Para tomad3 de contas fóra
das horas do expediente. lnslr. em Ord.5á,
~1 Janeiro 1860. Administracão da oflicina
de estam paria e im pressão n~ thesou 1'0 leve
regulamento. Decr. Reg. 2532, 25 Feve
reiro 186 O. Sobre o prazo em que em a
con tadoria de guerra deve subrneller ao
thesouro as contas que huuvesse tomado.
Av. 100,29 Fevereiro 1860. O mesmo quan·
to á da marinba. Av. 101, 29 Fevereiro
1860. Suas relações com a casa da moeda.
Decr. Reg. 2537,2 Março 1860, art. 30,
§ 15; 7h, 75, 86. No archivo publico se
guardaráõ os originaes, uocumentos e au
tos que demonslrarem a propriedade dos
bens nacionaes depuis de feito o assenta
mento no thesouro nacional. Decl'. 25&1,
3 Março 1860, art. .4, § 26. Deu-se-lhe
regulamento para a tomada de (;ontas dos
responsaveis para com a fazenda nacional.
Decr. 25.48,10 Milrço 1860. Reguluu-se o
concurso e provimento dos empre;:os do
thesouro e ll1esourRrias. DecI'. 25li9, 14
Março 1860. As entregas e pagamentos de
dinheiros de defuotus e ausentes só pelo
lhesouro e thesourarias podem Sei' rei los.
Av. 182, 23 Abril 1860. Corno liqUidará
tempo de serviço para gralificação do
art. á2 Decr. 23&3. Av. 197, 4 Maio 1860.
Que prazo mal'cilrá n::s concessõt:s de rno
ratorias para assignillura das letras. Av.
Circo 227,25 Maio 1860. Depois de a elle
remettidas as contas de dividas só a mesma
repartição p6de dar guia para sna cnllrançil.
Ay. 277,21 Junho 1860. Que emolumentos
nelle devão paKar os empl'egados de secre
taria de policia nomeados por portarias.
Docr. 2618 , 11 l\goslo 18(jO. Fixou-se
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prazo para apreselltação dos. livros e docu
menlos de conltls de responsaveis conforme
o art. :~4 Decr. 9.5á8. Av. 3lt9, 20 Agosto
1860. Procuradores·fiscaes de lhesourarias
não podem delegar seus poderes sem auto
ri~ação do thesouro. Circo 351, 21 A~osto

1860. Encerrado o invenlario e examinadas
as conlas nem um recurso cabe aos respon
saveis antes do pagamenlo si não a revisão
defioiliva a que se ha de proceder no lhe
souro. Av, 3~3. 5 Selembro 1860. Res
ponsaveis subjeilos ao rninisterio damarinb:l
recnlhPfáõ ao lhesouro etc. e quando os
saldos existentes em seu poder. Av. 377, 12
Setembro 18liO. Suas altribuições em re
locão ás alfandegas. - Vid. Decl', Reg 26á7,
19 Setembro 1860, art. 1 a 7; 762 ele. Di·
rector do arsenal de guerra deve enLregar
e em que prazos no lbesouro as contas e do
cumentos rias despezas dos lres mezes ano
teriores. Av. 398, 20 Setembro 18tiO. At
tribuiçães dos fieis quando subslituirem o
thesoureiro geral. Av. 405, 20 Selembro
1860. Emissão de seus bilbeles autorisada.
L. 1114, 27 Se lembro 1860, art. lO: Ap
provarão-se os Decrs. 736 de 1850, 870 de
1851, 2343 de 1859, 25lt8, 25.49, 2532,
2á92 de 1860,-art. 12, § 10. Providencias
ácerca da cobrança pelo lhesouro, de
quantias perLencentes a renda geral que se
arrecadão na pagadoria da marinha. Av.
488, 7 Novembro 1860. Licl'lidação do lemo
po serviço dos empregados aposentados
compele aos respp.cti vos minis lerios e s6
ao thesouro o calculo dos vencimentos.
Av. á97. 12 Novembro 1860. Circo 573,
19 Dezembro 1860. Sobre organisação dos
mappas esLatisticos do commercio e na
vegação. Circo .498, 13 Novembro 1.860.
Suas aLt.ribuicões relativos á meia siso. Decr.
2699, 28 No~ernbro 1860, art. 13. Are.
messa dos saldos da alfandega deve ser feita
ao lbesouro alé a urna hora. Av. 553,
10 Dezembro 1860. Suas atlribuições em
relação a arrecadação da taxa das heranças
e lej.!;ados. Decr. Re~. 2708, 15 De7.embro
1860. art. 18, M, .4.4. Suas relacões com as
caixas economicas. Decr. 2711,'19 Dezem
bro 1860, art. 26. Das decisões de que tra ta
o arl. 23 Decr. 23lt3 podem as tbesoura
rias, mas não devem meramente, dar

conhecimento ao lhes·ouro. Circo 589, 22
Dezembro 1860. Soas altribuições sobre ar
recadnção do imposto do sello. Decr. Reg.
2713, 26 Dezembro 1860. art. 38, 5.1.2:
.&5.97, § 3, 1° § lt: 105, 108,121, § 1;
125. § 1. 2: 126, 128, 129.

THRONO. - Vid. Impemdol'. L. 20 Setembro,
art. 2, § 2 elc. P7·illcipes. L. 90, 30 Outu
bro 1835, art. 2 ; Decr. luslr. 15 Junho
1836.

TIJOLOS: - Vid. Camll7'as. Provo 7 Oulubro
1812. Licenca.. Pürt. 11 Maio 1822. Privi
legios. Decr: 68lJ, 20 Julho 1850.

TILBURYS: na côrte imposlo sobre elles appli
cada ao calçamenlo das ruas ficou perten
cendo á municipal. L. 628, 17 Setembro
1851, art.46: triplicado pela L. 68.4-,1 Ou
tubro 1856, art. 12: para cuja execução.
Decr. 18lJ9, 10 Dezembro 1856. As cochei
ras em que se guardem os empre~ados no
.serviço da praça estão snbjeitas ao imposlo.
Av. 66,6 Ahri11859. Approvação ii com
panbia delles e outros vehiculos na côrte.
Decr. Est. 24lJ3, 27 Julho 1859 e art. 6.

TIO; - Vid. Sobrinho. Nem um eleitor póde no
mear para nepu lado ou senador seus tios, etc.
- Vid. EleiçõeJ. Inslr. 26 Março i82á,
cap. 9, S 7; L. 387, i9 Agoslo 1846, art.
125. Aos juizes de orphãos pela estincção
do desembargo no paço ficou pertencendo
entrega de bens de orpbãos a sens tios etc.
L. 22 Setembro 1828, art. 2, §.&. Não p6de
servir cumulativamente juiz municipal e de
orpbãos supplente corn escrivão sen cu
nhado e tio. Av. á9, 28 Julbo 18á3. Dias
de nojo permittidos a eLOpre~ados de fa
zenda por obito de tios. Ord. 98, 21 Abril
1849. Solveu·se e como duvida em materia
de eleição por ser o juiz de paz mais votado
lio ou sobrinho elc. dos seus immedialos
em votos ou supplente, si deveria servir
com elles; o mesmo em relação aos mem
bros da junLa. Av. 80ulubro 1853 (Dia?',
94 de 185lJ).
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TITULOS: do conselho - Vid. Conselho (carta)
dos conselheiros do almirantado reconhe
cido nos membros do conselho supremo
militar. - Vid. Conselho S!lp,'emo. Alv. 1
Abril 1808, § 1. Foi concedido aos em
pregos de porteiro da imperial camara, e
guarda-joias. Alv. 17 Dezembro 1808. Ti
lulo de Leal concedeu-se ao seDado da ca
mara de Macáo. C. Reg. 13 Mai" 1810.
Uso de titulos indevirios p'or membros da
cam ara do Marétnhão punido. - Vid. Ca
ma1'as. Provo 23 Agosto 1.811 etc. Titulo de
Infante concedeu-se ao filho da princeza
D. Maria Tbereza filha do principe regente
Sr. D. João, casada com o Infante de Hes
panha D. Pedro Carlos. Alv. 9 Dezembro
1811.. Uso de titulo de senado prohibido á
camara da villa do Desterro. - Vid. Ca
marels. Provo 1 a , 23 Julho 1814. Titulos se
mandão dar ás parles sem necessidade de
dispen a de lapso de tempo quando execu
tados 00 reinado do soberano que os man
dar lavrar. - Vid. Lapso. Res. 24. Maio
1815; EdiL. 3 Julho 1817 (CoU. Delg.). Di
vida do lhesouro por titulo de deposito. 
Vid. L. COIlSt. Porto 25 Março 1821. 1·
mando observo pela Res. 20 OutubrlJ 1823,
art. 2. Titulas de credito: L. cito 2. ° Ti
tulos de grand za concedião-se pela secre
taria dos negocios do reino. L. Con~t. Porto
18 Agosto 1821, III. mando obs. pela Be .20
Outubro 1823. art. 2. Tilulo de Mao-estade
Imperial ao Imperador Sr. D. Pedro 1.
Vid.Impe"adol'. Decr. 13 Outubro 1822;
Con t. art. 100. Titulos forão cuncedidos
a div~rsas cidades. - yid. Cidades. C. Imp.
9 Janeiro 1823 etc. A de Sabará o de Fi
delissima. Alv. 2lJ Fevereiro 1823, á villa
de Barbacena o de 1\ ob"e e muito leal. Alv
17 Março 1823 ; á comarca d~ llú o de Fi
delissima. Alv. da mesma data. Titulo de

TINTA de imprimir mandou-se addicionar ã ta
rifa das alfandegas. Ord. 98, 22 Agosto
18lJ8.

TIRADA DE PRESOS.- Vid. Prisão. Cod. Crim.
art. 120 a 127 (Res. 562, 2 Julho 1850,
art. 1, § 4, etc.). L. 602,19 Setembro 1850,
art. 66, § 1.

TIROS: Multas procedidas de liros de peça a
embarcações enviadas pela secrelaria de
marinha ao arsenal llo exercilo como se
mandou escriplllrar. Porlo 27 Agosto 1811
(CoU. Nab.): decl. por Av. 18 Março 1816
(CoU. cit.). Probibição de visila ou deten
ção de embarcações ao alcance do tiro de
peça Ile baterias de terra; salvo em que
casos accordou-se entre Grãa-Bretanha e
Portugal sobre commercio de escravos.
Instr. 28 Julho 1817, art. 2, 3, ann. Conv.
da mesma data. Indagar se mandou subre
os pela fortaleza de Santa Cruz dados na
escuna de guerra ingleza Adelaide. Av. 9°
3,3° 6 Outubro 1831 (Coll. Nab ). E' pro
hibido a todo e qualquer navio dar tiro ou
salva a não estar no ancoradouro de fran
quia e mesmo nesle levando laco o tiro.
Decr. Refr lJlJ7, 19 Maio 1846, art. 30. Cu
ler vigia (1a alfandega da côrte firmará com
tiro o içar doseu distinctivo. Av. Inst.9 Fe
vereiro 1 !c7, art. 6, e dar tiros de polvora.
e 2° de bala conlra a embarcação que não
lhe obedecer j art. 7 (Gaz. 0tr. 142, v. 1).
Decr. Re~. 506, 6 Março 18lJ7, art. 8, 10.
Importe dus de Santa Cruz sobre as embar
cações de obedientes mandou-se recolher a
pagadoria das tropas. Av. 1lJ Julho 18lJ8
(Gaz. Of{. 160, v. 3). Tiros servindo de
signal da fort,deza de VilJegaignoo para
Santa Cruz, de sahida de embal'cacões. Av.
Reg. 223, 6 Setembro 18lJ9, art. h: forta
leza do registro para se fazer ohedecer dará
liros depolvora ecca e de bala, art.6: como
serão pagas, a t. 1 [I. Com tirOS de polvora
secca adverliráõ as fortalezas os navios es
trangeiros que em mares territoriaes preten
derem apresar navios nacionaes ou outros
Circo 92, 31 Julho 1850. Ordenou-se ás
fortalezas não fizessem sigoaes com tiros de
bala a embarcações de guerra estrangeiras,
salvo em caso muito' extraordinario.. Circo

..

270, 20 Setembro 1856; Av. 13 Ou lubro
1855 (Jorn. 293). Tiros rle peça e como
na côrte para noticiar incendio. Decr.1775
2 Julho 1856, al'I. 21. 1°; 22, 25. 32. 
Vid. Decr. Reg. 2587, 30 Abril 1.860,
art. 23, 25,27. Escola dn tiro rio Campo
Granda na côrte. - Vid. Áv. h Março 1859
(Jorn. 78). Decr. Reg. 2422. 18 Maio
1859.
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aforamento. - Vid. Res. 2a , 2& ilfarço 1823
(CoU. Nab.). Tilulo de Impel'ial á Casa da
Nossa Senhora do Caraça. - Vid. Caraça.
Port. 2", 2ft Janeiro 1824 etc. Nuvas carlas
se mandou passar do lilulo do conselho
aos que a livessem. Decr. 20 Março 1°, 18
J uoho 182ft (Coil. N ab.). Ttitulo de herdeiro
presumptivo da corôa ; e dos demais princi
peso - Vid. Principes. Consto art. 105. Con- •
ceder tilulos pertence ao poder execulivo.
Consto art. 102, § 11. Tilulo do conselho
tem os membros do supremo tribunal de
jusliça. Const. art. 163; L. 18 Setem bro
1828, art. 1. Prohibio-se o titulo do jornal
Diario do Governo. -Vid. P01·t. 1",19 .llaio
182ft (Cult. NlJ.b). Titulo de Imperial ao
theatro de S. Pedro de Alcantara, - Vid.
Theatro. Decr. 15 Setembro 1824. Titulo
de colonia allemãa de S. Leopoldo á Fei
toria de linho canhamo. - Vid. Colonos.
Porto 6", 22 Setembro 182&. Titulo de Im
pel'ial ao seminario de S. Joaquim na côrte
- Vid. Seminal·io. Port. 6 ovembro 182ft.
Titulo de Imperador do Brasil reservou
EI··Rei D. João VI, reconhecendo a iode
peodeocia do Imperio. Trat. 29 Agosto
1825, art. 1. 2. Declarou-se de grande gala
o dia 9 de Maio por nel1e ter S. M. o I.
tomado o titulo de Defp.nsor Perpetuo do
BrHsil. Av. 9 Maio 1826. Titulo de duqueza.
- Vid. Duqueza. Sobre assentamento de ti
tulo de Marqueza. - Vid. Jiarqueza. Res.
1 a

, 29 Janeiro 1827. Titulo de duque.
Vici. Duque. Artificio fraudulento pelo qual
se obteohão de outrem quaesquer titulos
constitne estdlionato e como puniveJ. Cod.
Crim. art. 26&, S.&. USO de titnlos inde
"idos como é pnnido. Cod. cit. art. 301,
302. Conceder tilulos podia a regencia em
minorirlade do Sr. D. Pedro n. - Vid. Re:-'
gencio. L. 1á Junho 1831, art. 19, § &.
Tilnlo de Denodada concedeu-se á villa de
Ilaparica na Bahia. Res. 25 Outubro 1831,
art. 3. Titulos diversos que novos e velhos
direitos pagão. - Vid. Novos etc. Decr.
Tab. 25 Janeiro 1832: L. 60, 20 Outubro
1838; Tab. L. 2&3, 30 Novembro 18~1,

Tab. § 21.. Qual o seBo que pagaráõ suas
cartas. - Vid. Sello.Inst. 1ft Novembro
1833,arL.16, 17, etc. Titul')sderesidencia;
mandou-se restabelecer em todo o vigor

TITULOS

sua pratica a respeito dos estrangeiros como
estava estabelecido antes do Av. & Feve
reiro 1836. Av. Circo 14ft, 19 Fevereiro
1839. - Vid. Residencia. H.eg. 120, 31 Ja·
neiro 18á2. art. 9ft a 110; Decr. 1531,
10 Janeiro 1.855, ar1.1. Titulo do conselho
concedeu-se aos individuas que durante a
menoridade exercêrào as funccões d\:! re
gente, ministros e secreta rios' de Estado,
enviados exlraordinarios, e ministros ple~

nipotenciar~os.Decr. 18 Julho 1.8ú1 (Jorn.
238). Titulo de fItl uito H el'Oica concedeu-se
á villa de S. José do Norte. Decr. 91, 31.
Julho 18ál. Titulo sob aprotecçãodeS. M. o
Impemdor do 81'asil coUCedell-"C 11 collegio
brasileiro em Fonlenay aux Roses. - Vid.
Collegio. Parlo 4 Maio 1842. Titulos do go
verno a estabelecimentos puhlicos e parti
cular\:!s podia o banco Commel'cial do Rio
de Janeiro receber em derosito; e fazer
adiantamento sobre titulos de valores a
prazo fixo: e descontar quaesquer titulos
do governo ou particulares; e encarregar-se
da cobrança de. quaesquer outros titulas; e
da compra e venda de ti tulos de valores;
e comprar e veuder a dinheiro títulos de
credito da nação. - Vid. Banco. Decf.
Est. 187, 23Junho 1842, art. .&7, 1', 3" a
6",9", 17"; 48, 50, 52, 5&, 55, 58. No
banco commercial da Babia. - Vid. Decl'.
Est. 4.38, 13 Novembro 18á5, art. 1.á, § 2:
21. No Commercial do Maranhão. Decr.
Est. 597, 24 Março 18ã8, art. lá, § 2,8;
21. No do Brasil. [)ecr. Est. 80L, 2 Julho
1851, art.'56, § 1,2,3: 57,60,64.66:
§ 1, 6: 67, S 4, 8; 68. § 1; 72 e § 2: 73,
§ 1. No de Pernambuco.Oecr. Esl. 888, 22
lJezembr01851,arl. 56,§ 2, 7; 62,83.
No Coml1lercial do Pará. Decr. Est. 1105,
5 Janeiro 1853, art. 14, § 2; 21. No de de
posito, descnnto e emissão na côrte. Decr.
Est. 1.223, 3'1 Agosto 1853, <lrt. 11, § 2.
6: 14,21,27, § 2, 3; na caixa filial do
banco do Brasil on Ouro Preto. Decr. Est.
1á90, 20 Dezembro) 185lt, ad. 3, S 1, 2:
1.1,1:2, na caixa fili,d do do Brasil na Bahia
Recife, Maranhão, Pará, S. Pedro do Sul e
S. Paulo, 6 Oecr. 22 Fevereiro 1855. arL. 3
§ 1. 2, o: 7, § 2: 10,11,17, § 2, ann. Decr.
15RO, 21 Marco 1855. Na Caixa Commercial
da Bahia. De~r. Est. 1.753,26 Abril 1856,
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art. 2, 20, § 2, 8, 10: 28. o hanco do
Rio Grande do Sul. Decr. Est. 2005, 2!L
Outubro 1857, art. 67, § 1, 1°,2°, § 2, 3°,
§ 3, 7; 69, § 1, 3; 71, § á, 8; 75. 76. E
no Maranhãu. Decr. Est. 2035, 25 Novem·
bro 1857, art. 9, § 1 a á, 8,11; 12, § 1;
13, § lt, 8; 19 e § 2. No da Bahia Decr.
Est. 2140. 3 Abril 1.858. art. ü, § 3, h, 9;
10,15, 2a

; 38, 39, hO, úú, 1°; h5. Na compa·
panbia Centro Agricola. Decr. Est. 2193,
16 Junho 1858. art. Ú. § 8: 5, na compa
nhia Tutora Brasih·ira de seguros mutuos
sobre viria. Decr. E~t. 2299,6 Novembro
1858, art. 6, 26, 27, 28, 29. - Vid. mais
os Dec,'s. Est. 2383, 238ú, 2386 a 2hOO, 2,
2[111,30 Abril,2508, 8 Dezembro 1859,
25110, 8, 2558, 21, 2559 a 2561, 2ú Março,
260á, 23 Junho, 2630, 29 A~osto, 263ú, 1,
265h a 2656, 29 Setembro 1860, ele. Sello
de titulas. - Vid. Sello. Administrador e
escrivão de recebedoria que cootinuão a
servir depois de reor~anisação não neces
silão novo titulo. - Vid. Recebed01·ia. Av.
2á Fevereiro 18áí. Titulns de residencia
quando se entregavão devolvia-se o passa
porte com eHes. Av. 12 Julho 1847 (Gaz.
Olf. 61, v. 2). Não se passavão sem apre
sentação de babilitação e qual do consulado.
Av.28 Set"mbr918ú7 (Goz. cito 126). Pa
pel para eJles na secretaria da policia da
côrte mandou-se sellar em branco. Av. 9
Março 1848 (Gaz.O(f. 59. v. 3). Titnlos a
juizes de pnz quem passará. - Vid. Av. 131,
31 Outubro 18ú8, 26 Para solicitação e ex
pedição facil de titulos nas secrLearias de
Estado. Decr. 632,27 Agosto 18á9, ado 11
a 16. Dominio de titulas cuja transacção
foi elI'ecLuudas por corretores.-Vid. Decl·.
Reg. 648, 1.0 I ovembro 18/'9, art. 26. 
Vid. DeCl'. 806, 26 Julho 1850, infra. Ti
tulo de habililação civil apresentaráõ e
quando os menores e filhos-familias e mu
lheres casadas, para commerciarem. Cod.
Com. art. 1, § h; 5, 27, 8ih, § '6. Regis
tro do titulo de commerciante matricula
do na extincta junla do comlDercio, art. 7:
titulo de re~idencia acompanhava a pelição
para matricula, 3rt. 39, § 2: compra e
venda mercantil de titulos de fundos pu
hlicos, art. 191: tradição da cousa faz-se
pela entrega do titulo e quando, art. 199:

TlTULOS

descon tos de ti lul os de credi lo negocia
veis regulão-se pelas cnuce,;sões das partes
art. 255: penbor mercantil de titulos de
divida publica, art. 273. '277: em f6rma de
titulos ao portador podem ser pxnr"das as
acções de companhias. art. 297: inscripção
no tribunal do commercio do titulo ue ins
t.ituição de companhia, art. 299: pnssuidor
de letra sem enrlosso ou outro titulo,
que direitos tem, art. 387: devedor mer
cantil podendo illidir a acção do credor
por qualquer titulo quaes sãu as conse
quencias, ar!. h36: compensllção, haverá
lugar se as dividas do demandarlc, proce
der rle titulo igua I, art. ltáO: di rei to de de
mandar pagamento de mercadorias fiadas.
sem titulo algum quando prescrevem,
arl. 446; renovação de titulo primordial da
divida interrompe pre"cripçã(}. arl. 453,
§ 1,3: titulo qualquer como opéra passagem
de embarcacão brasileira a dominio e tran
.geiro, art. 458; credores com titulos legaes
podem e como embargar e deter embarca
cão, art. .&79: titulo do contracto rios offi
~ires e gentes na tripolação, art. 5á3: oc
culLação de titulos constitue a quebra frau
dulenta, art. 802, § 2: juiz commissario
rubricará os titulas do fallido, arL B1ú:
(Decr. 738,25 Novembro 1850, art.150):
sem necessidade de outro titulo mais que a
acta do contracto de união os administra
dores da quebra venderáõ os bens etc. e
corno. art. 862: quantias pagas se notaráó
nos titulas, art. 867: natureza dos tilulos
determinará a classificação dos credores
do faJlido e como art. 873, 87h, § 1: cre
dor porlador de titulo garantido solida
mente pelo falJido etc. corno será admittido
a representar, ar!. 892: questões entre par
ticulares sobre tilulos de divida publica
serão e como julgadas commercialrnente,
tit. un., art. 19, § 1. Decr. 737, 25 _ 0

vembro 1850. art. 20, § 1. Titulo do con
selbo tem o director geral das rendas pu
blicas, da despeza publicas da conlabili
dade, e procurador fiscal. Docr. 736, 20
Novembro 1850, art. 1. Para embar~o~ da
execução commercial se póde segurar o
juizo com titulo e papeis de credito, arl.576:
para preferencia e ser o credor admillido
a concurso deve o credor apresentar·se com
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algum dos titulas de divida a que compita
assignação de 10 dias, art. 612. Registro
dos titulas de matricula nos tribunaes de
commercio. Decr.738, 25 Novembro 1850,
art. 85, S1; 89 S 5 : 1° titulo legéles de seus
creditos devem apresentar os credores na
sua primeira reunião, art. 131: inv~ntal'io

dos titulos etc. do fallido art. 151: titulo
de nomeaçãp do curador fiscal, deposita
rios e administradores devem juntar-se aos
autos e como, art. 155: titulas originaes
dos creditas adl1liltidus ou desatlendidos pe·
los administradores restituir-se-hão aos
portadores sob recibo, art. 176: credor
pa!!í0 da divida em totalidade assignará
quitação no mesmo titulo e como. art. 180.
Emolumentos de presidente do tribunal do
commercio de Pernambuco pela assignatura
dos titulos que o tribunal expedir. Av. 26
Abril 1851. Titulas etc. achados em cartas
que tiverem de queimar-se que destino te
rão. Decr. Reg. 787, 15 Maio 1851, art. 1,
2, 4, 6, 12. Sello de letra e recibo apl'e
sentados em juizo como tÍtul,os de dividas
não é revalidave!. Av. 161, 19 Maio 1851
Titulas de membros honorario da academia
das bellas artes. Decr. 793, 7 Junho 1851.
Titulas de corretores e em que elles inter
viráõ. - Vid. Decr. Reg. 806, 26 Julho
li~51, art. 1, 12, 24., 26, bi, § 3. Decr.
fs07, 27, 28 dito. Conhecimentos passa
dos por arsenaes são titulas de divida.
Av. 220, 26 Agosto 1851.. Titulas apre
sentaráó em audienci3 de correição de juiz
empregados judiciaes e quaes. Decr. Re~.

83&,2 Outubro1851,art. 10, 26,§ 1: titulos
por que as ordens terceiras, confrarias, ir
mandades, hospitaes e albeq;arias possuem
bens de raizs erão tambem presentes,
art. 27, § 10; 46, § 6. indagão sobre titulos
de ca peJlas sonegados, art. 44, S 2; Li tulo
de livro para lançamento de capellas etc.
art. h4., § 2. Titulas de propriedade para
reclamação de escravos que forem para
o territorio do Uruguay ou do Imperio,
quando será apresentado. Trat., 13 Outu·
bro 1851, art. 6, S 4. (Rel. Estr. 1852,
pago 111). Titulo de agentes de leilão.
Decr, 858, 10 Novembro 1851, art. lú.
As pessoas que tem o titulo do conselho só
gozão da precedencia de que trata o Alv.

{
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20 Novembro 1786, quando lei posterior
não determinar o contral,io. Av. 270, 1ft
Novembro i851. Pagamento dos vencimen
tos de prets de tropa e soldos dos reformadós
da marinha e guerra mandou-se fosse pelas
thesourarias feito pelos mesmos documen
tos e titulas actualmente em pratica, ou
que pelos respectivos ministerios forem es
tabelecidos.Ord. 287, 10 Dezembro 1851,
art. 10, 11. Titulos de fieis de thesoureiros
de thesourarias por quem devem ser pas
sados. - Vid. Thesow'a7'ias. Ord. 1l!6, 9
Junho 1852. Sobre cobrança de emolu
mentos de titulas de empregados. Ord. 164,
30 Jnnbo 1852. Sello é imposto sobre ti
tulas ou etc. e não são a elle sabjeitos os
actos que não se apresentao pur escriplo
t'm alf!;um que o regulamento menciona. 
Vid.O,.d. 25°, 28 Janeiro 1853. Titulas
de divida a praça com baixa. e ás que pas
sarem de uns para outros corpos. Circo 109,
25 Abril 1853; Circo 30 dilo I (Diar. 130).
Declarou-se que o art. 16, L. 586 de 1850
comprehendia os titulos el'c. concedidos
aos officiaes e praça do exercito, armada e
guarda nacional em destacamento, em re·
remuneração de serviços militares. L. 719,
28 Selembro 1853, art. 22; Av. 17 Agosto
1854. (Dim·. 302). Av. 108,10 Abril 1855;
Titulos de concessão de lavra ou de pro
priedade de solo que distinctos direitos con
~ re, Av. 2ô Olltubro 1853 (Diar. 295).
Quaes devem ser os titulas dos juizes de
paz. Av. 29 No vembro 1853, S 1 (Dillr.
359). Titulo dE meio soldo. - Vid. Meio
soldo. Titulo de reconhecimento de Iiliação
materna é desnecessal'io para mercês. 
Vid. Av. 2':'9, 17 Dezembl'o 1853. Decla
ração da posse será escrí pta no ti tulo ori
ginal da nomeação do empregado quer seja
carta imrerial, decreto, portaria, ou expe
didos pelos chefes das repartições. Ord. 15°,
16 Janeiro 185ú. art. 2; á vista delles se
abri-rá asstlntamento ecomo, art. 3,6, § 2,
3, 4: quando dispensar-se-ha, servlOdo
ordem para exercicio de titulo provisorio,
art. ú: substituição, art. 5. Titulo legitimo
de acquísição de domínio de terras; titulo
de revalidação; titulas de posse. - Vid.
DecT. Reg. 1318, 30 Janeiro 185ú, al't. 23
a 25, há, 53, 5ú.. 59 a 63, Registro. Av.
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25 Novembro 1.854 elc. Titulos de habilita
ção para ensino e pratica da doutrina se
não devem considerar os cerliucados pas
sados pela escola Homreopalhica da côrte.
Port. 57,22 Fevereiro 185~. Tilulo do con
selho lErão os lentes cathedraticos da facul
dade de direito que, lendo 25 /innos de
:,erviço, continuem em exercicio a aprazi
menlo do governo e o director que servir
com zelo por tres annos. Decr. Est. 1386,28
Abril 1854, art. 1.58. O mesmo nas facul
dade:; de medicina. Decl'. Est. 1.387 dito,
art. 187. Titulos da~ ruas são materia mu
nicipal. Av. 5 Julho 1:-.154 (Dim·. 265). Ti
tulos de arremalação de rendas municipaes

ido Sello. Ord. 135, 15 Julho 1854.
Como se procederá com os indivíduos re
metlidos para o serviço da armada qUf. se
disserem estrangeiros e não exhibirem ti
tulo de residencia ou nacionalidade. - Vid.
Av. 7 Nocemb7'O 1854 (Dia?'. 3lJ1). Apre
sentação de litulos para re~isto de terras
desnece saria. - Vid. Registo. Av. 22 No
vembro 1854. Titulo de membros e1feclivos
e honorarios da sociedade Eslatistica do
Brasil a queln será concedido. Decr. Est.
:1.565, 24 Fevereiro 1855, art. á, 13, § 2.
Titulos a praças excusas e com direito a
prazos. Circo 91, 10 Março 1855. Tilulos
que exip;em prote to, serão protestados pelos
tabelliães privativos. - Vid. Protesto. Decr.
1597, 1 Maio 1855, art. 59 ; modif. por
Decr. 1639,22 Setembro 1855. Titulos da
companhia de eslrada dtl ftlrro de Pedro II.
perdidos como se subslituirão. Decr. Est.
1599, g MaiG 1855, art. 18; são embarga
veis elc. art. 20: da compnulJia da estrada
de ferru da Bahia. Decr. Est. 161á, 9 Ju
nhu 1855, art. 6,1.2,14. Títulus de oa
turalisação a estrangeiros já estabelecidos
como colonos e aos que de novo vierem.
Res. 808 A, 23 Junho 1855, art. 2, 3. Ti
lulo pela secretaria da guerra t('fi os jui
zes de direito servindo de auditores. Av.
176, 9 Julho 1855. Titulos de capacidade
para ensino de materias de inlrucção
secnndaria que taxas pa!-\ão etc.- Vid. Av.
1:1. Agosto, Av. 2, 3 Outubro 1855. Titulos
de divida dfl fardamentu a praças pronun
ciadas que tiverem baixa, forem refurmadas
excluidas por senlença. - Vid. DecI·. Reg.

TITULOS

1649,6 Outnbro 18;;5, art. 24. r.írc. 18
Março 1856 (Iorn. 8á). Titulas ao portador
autorisados por lei: sua falsificação e uso
accordou-se eotre o lmperio e Portugal
como seria prevenido fl punido. Conv.1 Se
tembro 1855, art. 2,3, ano. Decr. 1707,
29 Dezembro 1855. Titulos de posse de pro·
priedades nacionaes quando não exislirem
como procedão as the~"urarias; Ord. 4á,
21 Janeiru 1856, § 1.. Titulo substituitivo de
passaporte conforme o Decr. 1531 de 1855
deve o estrangeiro na província do Ama
zonas apresentar para legitimação. Decr.
Re~. 1729, 23 Fevereiro 1850, art. 6. Ti
lulo de nomeação dos empregados da con
tadoria ~eral de mal,jnha. - Vid. J)ecr.
Reg. 1739, 26 Março 1856, art. 39. Titulo
de pensiouistas do Estado. - Vid. l'hesouro
Ord. 156, 3 Maio 1856. Titulo de reinte
gração. - Vid. Reintegração. Av. 15 Setem
bru 1856. Exhibiçfw de lilulos de posse
prohihida. - Vid. Ten'os. Av. 318, 29 Se
tembro 1856. Titulos de aforamentos de
terras de marinha sempre que hou ver lrans
ferencia do dominio u til de todos ou parte.
Av. 324, 3 Outubro 1856; Ord. 282, 7 Ou
tubro 1859; 288,8 Outubro 1859. Sisa de
títulos de propriedade de terri torio vendido
- Vid. Sisa. Ord. 369,10 Novembro 1856.
Procedimento contra os que edificarem em
terrenos de marinha sem concessão co
meça e como pela exigencia dos litulos
de legitimidade de posse etc. Ord. 376,
12 Nuvembro 18;")6. Titulo de nomeação
basta que apresentem os medicos.cirur<riões
e pharmaceuticns estranp;eirús contrac~dos
para o sp.rviço do exercito para se matri
cularem na junla de hygifloe sem mais
provas de habilitação. Av. 38ú, 19 Novem-.
Oro 1856. Juiz de dil'eito em cOlTeicão
não póde suspender empre~ado que ser'vir
com titulo le~itillll). sem pagamento de di
reitos. Decr. 188á, 7 Fevereiro 1857,
art. 1. Titulas de nomeação de empregados
àe medições quem póde passar. Av. 70,
21 Fevereiro 185í . .Titulos hvrarlos fóra
do Imperio para nelle 5t:lrem executados.
- Ví~. Sdlo. Ord. 77, 28 Fe\'ereiro 1857,
- (Vld. Decr. Reg. 520, 11 Junho 1847,
art. 220). Sobre multas imposl:ls pelo Reg.
11 Abri11ô61, § '27, e Decr. 8Junh01725

lU
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'Por expedição de titulos etc. sem pagamento
de novos direitos. - Vid. Ord. 21lJ. 22
Junho j 857. Titulos de despachantes, e
seus ajudantes.-Vid.Dec1'.1939, 23Junho
1857, al't, 1,2. Ord. 21.8,26 Junho 1857.
Boticarios sem titulo legal como obleráõ li
cença para continnar a ter botica aberta.
Decr. 2055, 19 Dezembro 1857. Titulos de
obrlgação da companhia União e Industria
para rp.alisação do emprestimo autorisado
como serão lavrados. Av. 16°, 16 Janeiro
1858; Decr, Cond. 2505, 16 Novembro
1.859. Titulos subjeitos a emolumentos não
os havendo pago nã,o serão cumpridos
pelas thesoura.rias. - Vid. SelLo. Circo 71.
27 Fevereiro 1858; Ord. 88,18 Abril1.859.
Titulo do conselho terão lentes cathedra
ticos da escola militar que continuarem a
servir além. de 25 annos a aprazimento do
governo; e os directores que bem servirem
por cinco. Decr. Ref!:. 2116, 1 Março 1858,
art. 87. Posses transferidas por titulo legi
timo mas de que só se pagára imposto de
pois do Re~. 1318. como serão medidas.
Av. 127, 10 Abril 1858. Titulo do conselho
terão os lentes catbedraticos da escola de
marinha que tendo 25 annos de serviço
continuarem a aprazimento do governo;
e os directores que bem servirem por cinco.
Decr. Reg. 2163, 1 Maio 1858, art. 103.
Transferencias de titulos da companhia de
estrada de ferro de Nictherohy a Campo!! ;
emprego do fundo de reserva em titulos do
govel'Do. Decr. Est. 2175, 19 Maio 1858,
arl.U. 56. Isp.ntos forão do se110 actos pro
movidos e quaesquer titulos e documentos
apresentados em juizo a favor dos qoeliti~ão

por sua libernade. Decr. 2201, 26 Junho
1858. Titulos dos empregados das secre
tarias de policia. - Vid, Secretarias ditas.
Ord. 22l, 16 Julho 1858; Av. 28 Fevereiro
:l85~ (Jom. 6lJ). Titulo do conselho terão
os membros do conselho naval que con
tarem mais de 25 annos de bom serviço
em quaesquer empregos ou funcçóes pu
hlicas. Decr. Reg. 2208, 22 Julho !t158.
art. 33. Não compete aos empre~ados fis
caes discutir a validade do titnlo de trans
fereocin de propriedade quando as pertes a
elles se dirigem para pagamento de. sisa.
Ord.235. 30 Julho 1858. Novos titulos a

TITUI-OS

~uardas ele 1a e 2- classe da alfandega. 
Vid. Sello. Ord. 255,31 Agosto 1858. Ti
tulos de divida publica ou particular não
segura a companhill Providencia contraJogo
Decr. Reg. 2252,22 Setembro 1858, art. h.
Igualmente a companhia de segnros Espe
1'ança. Decr. Est. 2273, 9 Outubro 1858,
art. 3, § 3. Titulo de transferencia de pro
priedade considerou-se declaração de cessão
de excesso de preço que tivessem até certa
somma acções dadas em penhor e garantia
a outro. - Vid. Sello. Ord. 27lt, 22 Setem~

bro 1.858. Ofliciaes do corpo de saude da
armada não estão subjeitos aos impostos
que o thesouro arrecada pejas mercês e
oflicios geraes quando as nomeações se não
fação por titulos, aliás paga-los-hão e o sello
Av. 1.7 Novembro 1.858 (Iorn. S/lppl. 21
de 1859). Circo M3, 3 Dezembro 1858.
Ti tulos da companhia de estrada de ferro
de Tamandaré. - Vid. Decr. Est. 2324,
29 Dezembro 1.858. art. 5, 10. Em titulos
da divida se mandou converter quantias
postas nos cofres publicos por escrivão de
capellas para liberdade. Âv. 18 Janeiro 1859
(Iorn. lt5). Titulos do Montepio do Insti
tuto Episcopal Religioso na côrte. Decr.
Est. 2332, 1.h .Janeiro 1859_ art. 1, § un.;
7 a 10, 12, § 2; 17, 1.8, 2,&. Prescripção
de dividas passivas do Estado seja qual
fôr o titulo em que se fundem é applicada
pelo ministerio da fazenda. Decr. 2M3,
29 Janeiro 1859, art. 1, § 3. Titulo do
conselho tem o director geral da secre
taria da justiça e consultor. Decr. 2350,
5 Fevereiro 1859, art, 27, 3: e o de estran
geiros, Decr. 2358, 19 Fevereiro 1859_
art. 10, j 5; e o director geral da de ma
rinha. Decr. 2359, 19 Fevereiro 1.859,
art. 34: e o secretario geral e consultor da
do Imperio. Decr. 2368, 5 Março 1859,
art. 29, 32. Titulos da companhia Posta
Bahiana.-Vid. DecI', Est. 2M7. 26 Feve
reiro 1859,art.2. Titulos. notas ou vales de
pequenos valores lançados na circulação
por casa commercial em Minas mandou-se
não consentir e por que. Ord. M, 19
Março 1859. Posse e assentamento man
dou-se recusar aos empregados da instrução
publica que não apresentassem titulo. Av.
Ó Maio 1859 (Jorn. SlIppl. 132). Para que
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as thesourarias nào impugnassem paga
mento de gratificações a militares só pela
falta de titulo, uma ve'z que constem das
guias. Circo 109, 1.0 Maio 1859. Transmis
são de herança por titulo successivo etc.
opera-se nos filhos simplesmente natu
raes sem pagamento do imposto. - Vid.
O,·d. J25, 24 Maio 1859. Titulos de divida
publica pertencen tes aos defun tos e ausentes
serão recolhidos aos cofres publicos. Decr.
Reg. 2433, 15 Junho 1859, art. 38. Por
falta de titulo se nào deve impugnar paga
mento de gratificações legaes a voluntarios
para o exercito, uma vez que constem das
guias. Circo 156, 1 Julho 1859. Si juiz
commissario é competente para tomar co
nhecimento de titulos respectivos e decla
ra-los incursos em commisso. - Vid. Ter
ras. Circo 232,6 Setembro 1859. Empre
gados de justiça dentro de que prazo e por
quem marcado devem tirar titulo, e sob
que consequencias nào o fazendo.Av. 320,
26 Outubro 1.859. Titulo de doacão de es
cravo sem declaração de quanti~. - Vid.
Sello. Av. 370, 26 Novembro 1859. Ti
tulo de propriedade de terras por colono
militar de Caseros. - Vid. Decr. Reg.
250ft, 16 Novembro 1859, art. 7: livro de
registo dos prazos coloniaes, art. 23 
(Vid. As demais colonias). Titulo do conse
lho tem os directores geraes da secretaria
da guerra. Decr. 2677, 27 Outubro 1860.
art. 102. E o consultor da secretaria dos
negocios da agricoltura, commercio, indus
tria, e obras publicas. Decr. 27l!7, 2748,
16 Fevereiro 1861, art. 22. Titulos dos
diversos empregos e officios. - Vid. nos
lugm·p.s competentes.

TOICINHO: Na repartição da marinha determi
nou-se que se pudesse substituir ao azeite
no caso de ser mais harato que este. 011'.
15 Fevereiro 1.809. - Vid. 17 dito (Repe,·t.
Cunho Mat. Toicinho, 11.). Sobre arrema
tação de contracto em S. Paulo. cobrando-se
delle e de ouh'os generos 10 ou 20 réis
por arroba. - Vid .. Res. 2h Dezemb,'o 1810
(Coll. Nab.). Sobre arrecadação de seu
dizimo. - Vid. Deer. 16 Abril 1.821, § 6.
Provo 5 Junho 1829 (CoU. Ntlb.); Reg.
31 Março 1832; L. !lO, 3 Outubro 1834,

art. 36, 39. Toicinho a tropa.- Vid. C01lt

missariado. Decr. 2°. 1nstr. 1.4 Novembro
1829. art. 9 e Tab. etc. Sua ração nos
presidios militares.- Vid. Presidios. Decr.
Reg. 750, 2 Janeiro 1851, art. 62. Seu
frete na estrada de ferro de Pedro I1.
Vid. Decr. Est. 1599, 9 Contr. ann. 10
Maio 1855, art. 36, t,o.

TOLDOS em embarcações da armada para con
servação. - Vid. Armada. Reg. 1.2 Agosto
1808; Av. 28 Janeiro 181.1 e Decr. Reg.
UM. 11 Abril 1853, art. 5.

TOLERANCIA de cultos. - Vid. Religião. Tole
rancia no peso das moedas de ouro. - Vida
Ord. 161,29 Agosto 18M.

TOMADIAS: autorisadas contra os francezes. 
Vid. Corso. Decr. lO Junho 1808. Toma
dias feitas em guerra por tropas de S. Paulo
concedêrão-se-lhe e como. - Vit!o Corpos
de l'inha. Alv. 29 Agosto 1808, § X, am
pliado. - Vid. Caçadores. Decr. 1.4 Julho
1828. Tomadias de ouro. - Vid. Oltro.
Ord. 19 Fevereiro 1810. Tomadias 3uto
risadas contra Portugal. - Vid. Corso. Decr.
Reg. 30 Dezembro 1822: contra as Provin
cias Unidas do Rio da Prata. - Vid.
verbo cito Decr. 1-0 Dezembro 1825. A al
çada dos inspectores de alfandega em ma
teria de contrabandos e tomadias não com
prehende os dobros e tresdobros e outras
quotas que seguem as mercadorias, mas só
o valor da mercadoria' apprehendida. Av.
252. 26 Setembro 1.859. - Vid. Ápp"ehen
são e1'e{erencias, p"esas, 1'epresas.

TOMADOR de letras. - Vid. Letras. Cod. Com.
art. 54, 365. Risco maritimo. Cod. cit.
art. 633. 63h. § 3; 635. 6h2 a 64.&, 649,
055, 656, § 5: 663, 6M.

TOMBOS: aviventação do da real fazenda de Santa
Cruz no Rio de Janeiro. - Vid. Fazenda.
Res. 18 Dezembro 1.820; Res. 2 Setembro
1824. Nullidade do da de um particular.
Vid. Mtdição. Provo 26 Setembro 1821. Or
denou-se outra. r erb. cito Prov. 2&, 26 Março
1822. Extincto o desembargo do paço ficou
pertencendo aos juizes de 1." iostancia e
como fazer tombos pertencentes a corpora-
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ções ou pessoas particulares. L. 22 Setem
1m> 1828, art. 2, § 1. Tombo dos bens da
camaras lTluoicipaes requereráõ ellas aos
juizes territoriaes. - Vicl. Camm·as. L. 1
Outubro 1828, art. 51. Tombo de todos os
proprios nacionaes se mandou e como fa
'zer. - Vid. Prop1'l·os. Res. 2", 20 Feve
reiro 1829. Tomho e assenlamento dos
proprios nacionaes. f/e-rb. cito Decr. 736,
20 Nove.mbro 1850, 3rt. 1.6, § 2, elc. Li
vros de tombos de capellas são e Como
subjeitos á correição dos juizes de direilo.
Decr. Reg. 834, 2 Outubro 1851, art. 27,
S7: e tambem os dos das ordens terceiras,
confrarias, irmandades, Lospilaes, e al
ber~arias, art. 27, S10; crear livros pro
prios para tombo de capellas existentes in
cumbe aos ditos juizes, ~l't. Id, S 7: tom·
bos dos hospilaes como serào examinados
e para que fim, art. !J5, ~ 1; e como os das
erdens terceiras, conf.'arias e irm'lndades
art. á6, § 6. Provisõeõ para tombamento,
mediçào, e demarcaçào de ter.ras e outras
a que novos direitos sào subjeitas. Av. 4.0,
6 Janeiro 1853. Explicação deu·se pflra
cumprimento do Decr. S3ll supra, art. áá,
S 7. Av. 78, 16 Março 1854.; Av. 20dito
(Dia)'. 86). Livros de tombo de irmandade.
- Vid. Seito. Ord. 150, 16 .Junho 1855.
Vistos o~ art. 4á, S'7, 10 Decr. 83h supra,
devem nos tom bos inscre_el'-se as institui
ç,ões de ca peJ1as, e vinculas e os on us e
encargos fixos imposlos aos mor~ados e
como. Av. 27h". 22 Setembro 1855. Tombo
e assenbamento dos proprios naeionaes é
feito pela rlirectol'ia geral das rendas no
thesouro publico. Ord. ReI?;. 151, 22 Abril
185"7, art. 2, S2; 13, § 6. Livro do tombo
especial de cada um dos ramos de servico
das secções e como organisado ual1era ~a
secrelaria da justiça. Decr. 2350, 5 Feve
reiro 1859, arl. 0, § 8; o mesmo na da
marinha. Decr.2359, 1P Fevereiro 1859,
art. 8 , § 8; e do Imperio. Decr. 2368, 5
Março 1859, art. ~12, § 6.

TONELADA, TONELAGEM: direitos de tonelada
gLlaes pagarião as embarcações inglezas e
portuguezas Recordou· e. Trat. 2°, 19 Fe
vereiro 1810, ad. 4: francezas 6 Junho
:1.826, 3rt. 1.2 ~ inglezas e bl'asileiras, 17

Agosto 1827, art. 11.; hanseaticils, 1.7 No
vrmbro 1827, art. 3. austriacas 29 Novem
bro 1827, art. !~; dinamarquezas 26 Abril
1828, art. 2; americanas j 2 Dezembro
1828, art. 4.; dos Paize~ Baixos. 20 Dezem
bro 1828, art. 5; portugLlezas 19l\1r,ill 1836
art. 9 ; paragu~yas 8 Abril 1856, art. 8 ;
pubI. paI' Decr. 1782, ~á Julho dito;
Conv. 2á Abril 1858, art. 13. publ. por
Decr. 2155, 1. Maio 1858. Estabeleceu
se em Pernambuco o imposto de RO réis
por tonelada e de que embnrcações Alv.
28 Abril 1815. Em todas as alfandeo-as
eslabf'le"eu-se o direitode tonelada eco~o.
Alv. 25 Abril 1818, § 11. Sobre este im
posto. - Vid. Res. 10, 13 Dezemb1'o 1818;
16, 17 Fevereiro, Porto 17, 18 Maio Res. 2
Agoslo. Av. 16 Novembro 1819 (apenfls cito
no Ind. Alh. Tonelada.). Mandou-se exe
cutar o §i 11. Alv. 25 Abril 1818 pl'lo Decr.
15 Março 1810. - Vid. Anco)·ogent. Provo
2 a

, 7 Setembro 1822. Tonelada Como se
avalião para despacho maritimo. - Vid.
Dec1·. Reg. 26 Março 1833, art. 4.6, S 1,
6. - Vid. Arqueação, art. 47, etc. Por elle
se arrecada o imposto de ancoragem e '
corno. - Vid. Ancoragem. Reciproci
dade com a Russia sobre os direi Los de to
nela~em. noto 22 Setembro 18116 (Gaz. Olf.
1. de 1847, 2 vol.). Capacidade da embar
cação em toneladas deve o registro delJa
conter. Cad. Com., art.lJ61, § 2; á62: ge
genpro e qualidade da carga designada por
toneladAS Pote. deve a carta partida enun
ciar', art. 567, § á: não se reputão avarias
mas ~iu)pIes de~pezas os direitos de tone
lagem, art. 768. Tonelagem lerá em vista
a pra licagem ua costa e porto de Perna m.
boco para oesigoação de ancoradouros
Av. fleg. 28 Fevereiro 185á, art. 1lJ, § 5:
o mesmo na de Pianhy. Av. Re~. 450,
11 Dezembro 1857, art. 1á. § 7: 2[1. As
sembléas provinciiles não podem crear o
imposto de' tonelagem sobre as embarca
ções qoe navegão em canal elc., visto como
á assemblea geral o :!bolio pelo que respeita
ao cnmmel'cio de oabotagem. Av. 115, 30
Março 1857. O imposto de tonelagem em
S. Pedro do Rio Grande do Sul foi e como
elevado e mandarlo cobrar. Av. Reg-. á09,
16 Novembro 1857, art. 8,10 a 12, M, 53.
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TOPE ou laço nacional. - Vid, Laço, Tope na
cionalordenou-se usassem os cor5arios ar
mados contra Portugal. Alv, R ~. 30 De
zembro 1822, cap. 4, art. VIII, IX.

TOPOGRAPHIA <los terrenos por onde o exer
cito tenha de passar incQmbe ao deputado
do quartel-mestre f!ieneral reconhecer.
Decr. Rfll?;. 2038, 25 Novembro 1857,
art. 9, § 1.

TOQUE; de recolher. - Vid. P01't. 3 Janeiro
182lJ. apen:15 ciL no (Repert, Cunh, Mal.
Ronda XX, XL), 13 Fevrreiro 1.0 Julbo

1.824 (apenas cil. no Repert. cit, Toque III.
Toque de sinos. - Via. Sinos. De cam
painhas. - Vid. A udlencias. Cod. Proc.
-'. 59; Porto do presidente da Relação

côrte, 2ft Janeiro 1855 (Jom. 30). Man
dou- e adoptar no exercito ordenança para
toques de cornetas. Av. 410, 21. Dezem
bro 1859. Toques para signal de iLlcendio
na côrte. - Vid, mais Decr. .Reg. 2587,
30 Abril 1860, art. 23, § 1 a 3; 2lt a 26.

TORCIDAS para pharoes das caixas de rodas se
mandou fornecer aos vapores da armada.
Av. 29 Outubro 1857 (Jorll. 303).

TORMENTOS de qualquer especie a presos forão
prohibido . Decr. 23 Maio 1821, § 4.

TORTURAS forão abolidas, Const" art. 1.79,
§ 19, Companbia l;'allqlúllidade não segura
morte de escravos occasionada por tortura
por parte do segurarIo. Drcr. Est. 1669, 7
Novembro 1855, 3rt. ã. Igualmente a Mu
tua de se~ItJ'os de vida de eSC1'avos. Decr. Est.
2078,16 Janeiro 1858, art. 22. - Vid.
Ser.'icia.s, T O1'1nentos.

TRABALHADORES, THABALHOS designárão-se
lugare em que aquelles podião ir apre
sentar-se para trabalharem e ganharem o
respectivo saJario. Av. 22 Dezembl'o 1810
(Per. Sz. Dicc. Ja?'. T1'abalhadol'); Carl.
Reg. 22 Dezemhro 1810. Quaes os ven
c\mentos competentes a soldados condem
nados a trabalhos publicos. - Vid. P1·OV.

12 Janeil'o 1811 (CoU. NCLb.). Praças. Pr V.

TRABALHADORE. , TRA.BAT_HOS

15 Fevereiro 1811 etc. Em qualidade de
criados ou trabalhadores livres se mandou
ficassem e como os africanos illicitamente
importados. - Vid. Reg. n. 3, 28 Julho
1817, 3rt. 7, 'lnn. Coov. da mesma data.
Commutação de penas diversas em traba
lhos publi!:os. - Vid. Prisão. Decr. 2ô No
vembro 1822. Trabalho de nem um ~enero

p6de ser prohibido, urna vez que se não
opponba aos costumes publicos, Sl'gurança
e saude dos cidadãos. Const. art. 179. § 2!J.
A's autoridades em cujas estações se achas
sem réos condemnados a trabalhos publi
cos ordenou-se que logo que fossem findas
as sentenças os fizessem repôr nHS cadeias e
como. Porto 9 Junho 1828 (CoU. Nah.). A
trabalhos publicos obl'iga e como a pena de
galés.- Vid. Galés. Trabalho e qual e como
occupará os condemnados á pP na de prisão
com e1le. - Vid. P,·isão. Cad. Crim. arl. ft5,
!t6, etc. 48 etc. Av 19 Janeiro 184.7. Tra
balho póde ser objecto e como de locação
mercantil. C.od. COlO. art. 226, 232, 236.
Pobres trabalhadores e quaes deveráõ os
conmles inda<>ar si exist~m nos seus dis
trictl)s e promover que emi~rem para o lm
perio. Decr. Reg. 520, 11 Junho 1847.
art. 227. Trabalhu etc. é essencial nas
companhias e sociedades commerciaes.
Cod. cito art. 287. Trabalho d('s cUl'adores
fiscaes, depositarios, guarda-livros e cai
xeiros' de massa fallida delermina sua com
missão e gratificação. Cod. cito art. 839,
8ãO. Communicou· se haver-se pedido ao
SS. Padre ampliação a todos os bispados
do Breve, 16 Março 1811 concedendo dis
pensa para no do Rio de Janeiro haver
trabalho elO alguns dias santos. Av. 28
Janeiro 1851 (Dial'. 8618). Trabalhadores
oacionaes para a estrada de ferro de Per
nambuco ao rio de S, Francisco como se
rão coo t.ractados. Decr. Esl. 12'16, 13 Ou
lubl'o 1853, art. 33: trab' lhos das assem
hléas geraes. como serão rlJgistrados, ar.t. 50.'
Ami~os do trabalho ordenou-se fossem os
chins qne se houvessem de contractar. Av.
Iosl. 19 Janeiro 1855, 1a. ft. a Contracto
de· trabalhadores para a Associação Colo
nial do Rlo-Novu. DecI'. Est. 1566, 2LJ Fe
vereiro 1855, art. 6, § 6: su1>stitniçãt) dos
trabalhadores escravos por ouLt'os livres,
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art. 3ll. Ao lrabalho se mandou e como
allrahir indios Corôados em Lages. Av. 20
Março 1855, 1°. 3.° Offerecimento de tra
balhos etc. a emigrantes pela associação
Central de Colonisacão. Decr. Est. 158!J, 2
Abril 1855, art. H, ·s 3. Trabalhos de pla
nos inclinados na estrada da Bahia ao J oa
zeiro. - Vid. Decr. Conv. 1.615, 9 Junho
1855, art. 2", 2a : trabalhos destruidos como
indemnisaveis, 6. a Pracas condemnadas a
trabalhos publicas de fortificação onde de
vem cumprir senlença. Av. 276, 22 Setem
bro 1855. Quaes as vantagens dos estran
geiros contractados para trabalhos publicas
- Vid. Av. 29 OUtUb7'O 1855 (Jorn. 24 de
1l;56). Sobre trahalhos marilimos consulta
o conselho naval. L. 874, 23 Agoste? 1.856
art. lJ, S 10: execução de lrabalhos presi
dem e como seus membros, art. 9 = Decr.
Reg. 2208,22 Julho 1858, art. 9, S10;
27, S3; 38. Trabalhos da arma de enge
nbaria em praças e fortificações entendem
se commissão de residencia. Circo Inst.
2~j, 24 Julho 1857/ 2.° AptidãO para o
trabalho em colonos contractados pela As
sociação Central. - Vid. Decr. TI'. 1915, 28
Março 1857. art. 9, § 2; reserva de terras
para os trabalhadores que o governo en,iar
para as outras colonias, art. 17: obrigação
de lhes dar trabalho, art. 27; colonos con
tractados devem estar costumados a traba
lhos agricolas, art. 28: o mesmo a respeito
dos colonos contraclados com a Associação
Central para Pernambuco, Parahyba e Ala
gôas. Decr. TI'. 1986. 7 Outubro 1857,
art. 9. S1, 2; 16, 26, 27. Declarou-se ap
plicavel aos corpos policiaes o Av. 276 de
1855 supra. Av. 366, 15 Outubro 1857.
Contracto e despedida de trabalhadores da
companhia Rio G,.andense de minas de car
vão. Decr. Est. 2219, 11 Agoslo 1.858,
art. 27, § 1. Proporcionamenlo de traba
lbo a colonos pela companhia de Coloni
sação Paraense. Decr. Est. 224/, 15 Se
tembro 1858, art. 3, § 8; 1.0, § 3. Privi·
legio para processo de aperfeiçoameoto e
simplificação de inslrumentos indispensa
veis aos lrabalhos mecanicos. Decr. 2320,
28 Dezembro 1858. Trabalhos maritimos e
quaes pertencem á terceira secção da secre·
taria da marinha. Decr. 2359, 19 Fe\'ereiro

1859, art. 6. Contracto de trabalhadores
para a companhia Posta Bahiana. Decr.
Est. 2367, ~6 Fevereiro 1859, art. 1.0,
S 7: 28, § 2; 30, S 3, 7. "Trabalhos es
tatisticos. - Vid. Decr. 23~, Õ M a7'ço
1859, art. 5, § 6. Marcárão-se os casos
em que os réos militares condemnados a
trabalhos publicas devem cumprir sen
tença no presidio de Fernando de Noro
nha. Decr. 2375, 5 Março 1859. Trabalhos
de sacio do Athenêo Artistico são expostos
e para que fim. Decr. Est. 2381, 30
Março 1859, art. 25. Trabalhos estranhos
a seu empregos não devem ter os guardas
das alfanpegas. Circo 269, 3 Outubro 1859.
Trabalhos extranhos, ou de com missão, ou
feitos fóra das horas do expedienle mandou
se pagar aos empregados de lhesourar;'1S.
Circo 299, 140ulubl'o 1859. Individuu~tra
balbadores serão e como admiltidos na ca
lunia militar de Caseros. Decr. Reg. 2504,
16 Novembro 1859, art. 20, § 6: distri
buição de trabalhadores nel1a, art. cit., S8.

TRADIÇÃO: com ella passa o dominio, ainda
que o ajoste seja feito dando espaço ao
comprador pelo preço. Alv. 4 Setembro
1810. Tradição na compra e venda mer
cantil. Cod, Com. art. 191, 193, 197 a
200, 207. Tradição de penhor mercantil,
art. 274. Tradição do deposito mercantil,
art. 281. Tradição como influe para pa
gamento de sisa. - Vid. Sisa. Ord. 2.&0.
3 Novembro 1853. Tl'adição de acções da
companhia Caixa Hypothecaria e de Des
conlos no Rio de Jélneiro Decr. Est. 2385,
2 Abril 1859, art. 5.

TRADUCÇÃO = tradodor. Traductor era e quando
responsavel por abuso de expressão elo pen
samento. - Vici. lmpl·ensa. Proj. 2 Outu
bro 1823, art. XVI, ele. Tr"duclor jurado
da praça no Rio de Janeiro creoo-se. Decr.
9 Dezembro 1823 (ClJll. Nab.). O do almi
rantado, creado por Decr. 1lI Julho 1827, foi
extincto por Decr. 21 Março 1828 (CoU.
Nab.). Imprimir. gravar, lilhographar ou
introduzir escriptos etc. que tiverem sido'
traduzidos por cidadãos brasileirns quando
e como é furto .. Cod. Crim., art. 261.. Livros
de negociantes estrangeiros para SerelQ ad-
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mittidos em juizo como serão traduzidos.
Cod. Com.• art. 16; (Decr. 737. 25 Novem
bro 1858. art. 148. 149): aos correlores de
navios é permitlido lraduzir manifeslos e
quaes. art. 62, 63; (Decr. 737, 25 No
vembro 1.850, arl. 1lt8, 149); escriptos
commerciaes de obrigações sendo estran
geiros os conlrahentes os apresentaráõ tra
duzidos. art. 125; (Decr. 737. 25 Novembro
1850, art. 147.) Tabella dos emolumenlos
dos correlores e interpretes pelas traducções
que fizerem. Decr.738, 25 Novembro 1.850,
art. 18, § 5: Decr. Re~. 806, 26 Julho
18b1, art. 49; 807, 808,27, 28 dilo. Aos
interpreles pertence fazer e como traducções
em lingua vernacula, de livros, documenlos,
e mais pa peis em lingua estrangeira e como
Decr. Reg. 863,17Novembro 1851, art.1O,
§ 1 a 4; 12 a 1.9, 26. A aUribuição dos cor
relores de traduzir manifeslos não exclue
e por que a competencia dos interpretes
para o mesmo fim. Av. 3 Novembro 1.856
(Jorn. 317); Ord. 277, 15 Novembro i856.
Tradnctor compilador da secrelaria dos ne·
gocios estrangeiros é competenle para fa
zer traducções e qunes; como será nomeado
e qnaes suas vaQta~ens. Decr. 2358, 19 Fe
vereiro 1859, art. 20, § 1; 21, 30, 32. Onde
não houver inlerpretes ou corre lares podem
os capilães de navios traduzir manifestos.
Ord. 209,20 Agosto 1859. Periodico con
tendo entre outros objectos traducções im
porlantes pa ra a lavoura manterá o Imperial
Inslltu to Bahiano da Agricultura. Decr.
2500 A, 1; 2fJ06 A, 18 Novembro 1859,
art. 2, § 4: e Sergipano. Decr. Est. 2602,9
Junho 1860 ,art. 2, Sá: Fluminense.
Decr. Bas. 2607,30 Junho 18110; 1681, 3
Novembro 1.860, art. 2, S4: Rio·Grandense. ~

Decr. 2816, 14 Agosto 1861 (Jm'n.231.).

TRAFEGO: de salitre. - Vid. Salitre. Av. 26
Julho 1808. - Vid. 26 Julho 1808 (apen.
ci!. no Repert. Cunho Mat. Trafico); de afr~

canos e sua repressão. - Vid. A{ricatlos.
CODV. 23 Novembro i826 elc. Trafego di
recto nu indirecto sob seu ou alheio nome
é prohibido aos corretores. Cod. CO,m.
art. 59, S f; 60. Traficas de bens con
fiscados parliculares em caso de guerra,
accordou-lle com o Urugaay prohibir-se,

e convidar os Estados Americanos para
adoptarem o principio como internacional
de direito positivo americano. Trat. n. 6.
13 Outubro :1851, arts. 7, 8 (Rel. Estr.
1852, pago 108). Credito para despezas
com a repressão do trafico de africanos.
Decr. 926, 5 Março 1852; Decr. 1852, 17
Dezembro i856. Trafego licito: embarca
ções que nelle se empre~arem se~ura a
companhia de Seguros Maritimos e Terres
tres na côrte. Decr. Est. 172á. 16 Feve
reiro 1856, art. 3, § 1,2. Questões relativas
á repressão do trafico de africanos perten
cem á 4a secção da secretaria de Estado
dos negocias da justiça. Decr. 2350,5 Fe
vereiro 1859, art. 6, § á: estrangeiros
Decr. 2358, 19 Fevereiro 1859, art. 6, § á.

TRAIÇÁO: commeUidas porsubditos portuguezes
e britannicos a que procedimento daria
lugar accordou-se. Trat. 19 Fevereiro 1810,
art. VII; e os actos de alta traição, art. XIV;
francezes,6 Junho 1.826, art. 6 (arl. add. 6
Julho 1836)~ 8; brasileiros e inglezes, 1.7
A~oslo 1827, art. b; prussianos. 9 Abril
1828, art. 2, 4; portuguezes 19 Maio 1836,
art. 7. Sobre remessa exigida de inventa
rias etc. concernentes a confisco feito a
réos de alta traicão. Provo 12 Novembro
1819 (CoU. Nab. l. Por traiçãO serão respon
saveis os ministros e secreta rios de estado.
Consto art. f.33, § 1.; 134; L. 15 Outubro
1827, art. i, § 1. a 3. Aprisionamenlo de
official do exercito provindo de traição a
que procedimento o subjeilará. Decr. Reg.
772. 3 t Março 1851., art. 21. § 2. Traição
é causa de demissão dos empregados da
secretaria da justiça. Decr. 2350~ 5 Feve
reiro 1859. art. 22, § 2; e estrangeiros.
Decr.2358, i9 Fevereiro 1859, art. 56,
§ 3; e da marinha. Decr. 2359 dito, arti9.
S 2; e da ~uerra. Decr. Reg. 2677, 27 Ou
tubro 1860, art. 27, § 2; 96. A graciação
em crimes de alta lr<lição. - Vid. Amnis
tia, pp.rdão e Referenéias.

TRANCAMENTO de notas em assentamenlos de
officia] militar. - Vid. Av. 23 Setembro
1857 (Jorn. 285). Av. 26 Novembro 1858
(10m. Suppl. 335). - Vid. Notas. Av. 14
Abril ~853.
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TRANQUlLLIDADE. - Vid. Paz, Socego. Soure

meios de promover e m<lnler a tranquilli
dade publica deliberaráõ e como as cama
ras municipaes. - Vid. Camams. L. 1 Ou
tubro 1828, art. 71. Para conservar e res
tabelecer a tranquilirlade puulica forão
cre<ldos as guardas nacionaes. - Vid. 01'
demo L. 1.8 Agosto 1831, art. 1, etc. Cri
mes contl'a '1 puulica lranquillidadp. quaes
são e como puniveis. Cod. Crim. 3rt. 107
a 128. Approvárão-se medidas tomadas
para não ser alterada tranquillidade publi
ca em S. Paulo. Porto 12 Agosto 1858
(CoU. Nab.). Para mantê-la se deve pro
ceder conforme as leis e não segundo os
desejos e aruilrio da autoridade. Av. !lo,
27 Agosto 1831 (Coll. Nab.). Cumprindo
as aUlOl'idades seus deveres, fazendo-se
justiça aos povos e castigando ·se os pel'
versos sempre haverá paz e tranquillidade
publica. Av. 3°, 3 Outubro 1831 (CoU.
cit.); Circo 26 Novembro 1831 (CoU. cit.);
Av. 12 e zemurO 1831 (Cpll. cit.). Contra
os turbulentos que por palavras ou acções
olIendem a lranquillidade publica como se
deverá proceder. - Vid. Termos de bem
viver. Cod. Prac. art. 12, § 2, etc. Sobre
tudo que pertence á pre1ençfio etc. e ma
nutenção da ti anquilJidade publica vigiaráõ
os chefes de policia e como e mais auto
ridades pllliciaes. Decr. 29 Março 1833,
art. 1, § 1., ó; 2, 3; L. 261, 3 Dezembro
t8U, art.l!. §!li 5, 17, § 2; Re::;. 120. 31
Janeiro 18&2, art. 58, § 8; 62, § 1; 63,
S1 ; 64. TranquiJlidade publica não fosse
alterada recommendou-se e porque. Circo
9 . Deze~,~ro 183!l. Tranquillidade pu
hhca auxtllaráõ e como as estacões navaes.
Decr. 326, 2 Outubro 1843, ·art. 3, § 3;
475,23 Setembro 18li6; 1061,3 Novembro
185<1, art. 5, § 3. Tr'anqll,illidade Da eo
lonia mililar de SaDta Thereza como será
mantida. Decr. Reg. 2125, 13 Março 1858
art. 7, § 2, 39: na de Sa n ta An na de Par
Dahylla. Decr. Reg. 2126, 23 Março 1.858,
art. 7, § 2: Ml õ na de Ca~er(ls Decr, Reg'.
250ft. 16 Novembro 1859, art. 1ft, 20
§ 2. Destacampntos de força de linha DO in
terior da provincia para mantp.r tranquilli
dade como serão regulados.. Circo 249, 22
Setembro 1859.

'(RANSACÇÁO: sobre pagamento ou Dão da
sisa de predio adquirido pur transacção
depois de partilha. - Vid. Sisa. Res. 22
Novembro 1818 ele. Transacção qualquer
elc. é vednda com proprieLarios. capitães
ou mestres de embarcações apresadas,
sem licença legitima. Alv. Reg. 30 Dezem
bro 1822, cap. 2, art. 9. Nas causas em
que as partes não podem transi~ir Dão ha
conciliação.-Vid. ConciLiação. Disp. Provo
art. 6. Pagão dizima de chancellaria as par
tes que acerca de pleito instaurado o ter
minarem e como por transacção. - Vid.
Chal1cellaria. Decr. 31 Agosto 1836, art. 1,
§ 3; 2, 3, 4, 5. Commissão não ha de
quantias entradas nos cofres Dão por exe
cuções mas por transacção que as inler
rompa. Ord. 75, 11 Julho 18li5. Transac
ção não pói.Je celebrar o procurador de
seminario de bispado. Av. 5 Dezembro
1846 (Gaz. Olf. 88, v. 1). Transacção não
póde dar-se a respeito da Dullidade de
matrimonio. Av. 35, 6 Abril 1850. Trans
acção autorisou-se para celebrar a caixa
commercial da Bahia. Decr. Est. 664, 18
Janeiro 1tl50, art. 18: transaccões com
ella não p6de fazer aquelle que tiver
faILado á boa fé e pontualidade, art. 54.
Transacções mercantis C0mo Se provão. 
Vid. P1·ovas. Cod. Com. art. 22 etc. 23
etc. Transacções commerciaes de mulher
commerciaDle que se casa. - Vid. Mldlter.
Cod. cito art. 29, etc. Transaccões mer
canlis de corretores. Cod. cit: art. li5.
(Decr. Reg. 806, 26 Julho 1851, art. 23
Decr.807, S08, 27, 28 dilo. - V. Sello.
Decr. 2490, 30 Setemuro 1859, art. 1, etc.)
.&8. Transacções que se operarem nos ban
cos como serão decididas. - Vid. Operação.
Cod. cit., art. 119, elc. Puder de transiair
não se comprehende Da ~eneralidade do
mandato. - Vid. MandataTio. Cod. cito
art. 1l,5. Transacções na sociedade em
conta de participação qne obrigações pro
duzem. - Vid. Sociedade etc. Cod. cit.
a!'t. 326 etc. Tra nsigir não podem os liqui
danles de sncif'darle. - Vid. Sociedades.
Cod. cito .art. 35i, etc. Transacção com
fallido torna cumplice de quebra fraudu
lenta os contractanles.- Vid. Quebra. Cod
cito art. 803, S a etc. Transacção sohr~
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dividas de fallido é e quando permittida
aos administradores. - Vid. verbo cito Cod.
cito art. 864, etc. Causas commerciaes em
que as parles não podem transi~ir não
admittem conciliação. Cod. cito til. uno
art. 23; Decr. 737, 25 Novembro 1850,
art. 23, § 2; Escriptos de transacção com
rnercial servem de prova no juizo commercial
- Vid; Provas. Decr. 737 cito art. 1521

S2. Na excussão do penhor póde o réo
contestar com transaccão etc. - Vid. Pe
nhor. Decr. 737 cit. ar!. 284. Embargo ou
arresto cessa pela transacção. Decr. 737 cito
art. 342, 3°; compromisso podem fazer os
que transigir. - Vid. Juiz Arbitro. Decr.
737 cito art. á14. Embargos de transacção
quando admissiveis na execução. Decr.
737 cito art. 577, § 7; 578. ~ 2. Transac
ções etc. feitas nos presidios Leopoldina e
Santa Isabel e á m'il'gem do Ar:lguaya
como se escripturaráõ. Decr. Re~. 750,
2 Janeiro 1851, art. 36. Sobre transac
ções feitas com prejuízo das interesses
da fazenda e etc. Ord. 11h, á Maio 1853.
Apraúmento do promotor e advogado da
parte para serem adrnittidos jurados já re
cusados importa transacção inadmissi veI
nas causas da jusliça publica. Av. 6°, 10
Janeiro 185á. Tulornão póde transigir pelo
orphão. Av. 388, 21 Dezembro 1855 e
ann. Res. Cons. Transacção de transfe
rencia de acção de banco é subjeita a que
formalidades. Av. 361.22 Novembro 1859.
Transacção de acções de companhias e so
ciedades anonymas como serão subjeitas
ao sello. - Vid. Sello. Decr. 2á90, 30 Se
tembro 1859; Circo 3~7. 29 Outubro 1850.

TRANSFERENCIA: das acções das companhias
de commercio ou sociedades anDoymas
como se opéra.- Vid. Sociedades. Cud. Com.
art. 297. Transferencia de letras. - Vid.
Let1'as. Cod. cito art. 360,361, § 3; 874. § 3;
Decr. 737. 25 Novembro 1850. art. 620,
S 2: de apolices de seguros. - Vid. Segul'os.
Cod. cito art. 675, 07ti. Translerencia de
fundos publicos nacionaes ou estrangeiros
incumbe aos corretores respectivos. I)ecr.
Re~. 800, 20 Julho 1851, art. 25, § 1; 807,
808. 27, 28 dito. Retirada de fundos sem
ser por transferencia de acção deu lug'lr a
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negar-se approvação de sociedade que assim
o determinava. - Vid. Sociedade. Av. 2()
Setembro 1851. Transferencia de apolices
de divida publica. - Vid. Apolices. Sua
transferencia sendo doadas só tem lugar de
pois da insinuação de doação e pagamento
de direitos. Av. 271, 15 Novembro 1851.
Transferencias de contas de dividas pagão
sello. Av. 225, 29 Setembro 1852. Trans
ferencia de acções de companhias de se
guros e outras. de bancos. de sociedades
e assllciações diversas. - Vid. os respectivos
esta!tLtos. Sobre cobrança dos 2 % do valor
de causas demandadas e transferencia do
direito e acção contra o devedor. Av. 120.
19 Junho 185h. Transferencias de con
tractos de colonos chins. Av. lnstr. 19 Ja
neiro 1855, 4. a Transferencia de favores
concedidos para estabelecimen to de co
lonia. - Vid. Av. 107, 11 Mm'ço 1856.
Transferencia de despezas de umas para
outras provincias pertence ao thesouro.
Ord. 250, 17 .Julho 1856. Revogou-se
prohibição de transferencia de dividas
das praças de pret. Circo 356, 25 Ou
tubro 1856. Não se dá transferencia de do
minio quando. dissolvida uma sociedade.
são partilhados seus fundos pelos socies.
Ord. 34. 28 Janeiro 1857. Transferencia de
terrenos de marinha e diamantinos. - Vid.
Thesotlro. Ord.Reg.151, 22 Abril 18{j7,art.
21. Posses transferidas asegundo occupante,
tendo pago imposto depois do Reg. 1318,
como serão medidas. Av. 127, 10Abril1858.
Transferencia de estabelecimento em quo
se venda aguardente não exige novo im
posto e multa. Decr. Reg. 2169. 1. Mai
1858, art. Mi 2198. 19 Junho 1858. Ve
lidade do titulo de transferencia de proo
propriedade não podem os empregados 11s
caes discutir. Ord. 235, 30 Julho 1858.
Declaração de cessão de excesso de preça
que tiverem acçõe~ obrigadas e como a
outros credores declarou-se f>er titulo de
transferencia de propriedade. Ord. 274.
22 Setembro 1858. Transferencia de es
criptos á ordem quando paga sello. - Vid.
Seita. Decr. 231á, 4 Dezembro 1858, art. 1.
Ao ajudante-general compelia a transfe
rencia das praças de pret de uns para ou
tros corpos. Circo 8°. 17 Janeiro 1859.

iU



TRANSITO

( 902 ),

TRANSPORTE

Transferencia de propriedade da emprel.a
de construcção de casa da moeda na côrte
por que não poderia ter lu~ar. declarou-se.
Av. 1. Fevereiro 1859 (Jorn. 50). Tra
picheiros que tiverem obtido o alfande
g~menl() dos seus trapiches não podem
transferir a lerceiros a administração delles
sem licença do thesouro. Ord. 1.96, 4
Agosto 1859. Não devem ser admitlidos
peja caixa de amortização embargos á trans
ferencia de apoJices da divida pu.blica. Av.
206, 17 Agosto 1859. Qual e como pago
será o seJlo de transferencia de acções do
banco. Av. 361,22 Novembro 1859; Circo
382. 3 Dezembro 1859; Decr. 2á90, 30
Setembro 1859, art. 1 § UD., 3 § 1, 2;
para cuja execução. Circo 327, 29 Outubro
1859. Transferencias nos corpos do exer
cito ,e armada. - Vid. mais Passagens e rrfe
renelaS.

TRANSITO pela chancel1aria. - Vid. Chance l
lal'ia mór. L. á Dezembro 1830, art. á, 5 ;
Decr. 23 Junho 1833. Pela chancellaria
das relações - Vid. Relações. Reg. 3 Ja
neiro 1833, art. 7, § !l, Nos casos de pre
ferenci~ só se deve exigir a dizima quando
se mostre que não foi satisfeita antes ou
no transito da sentença da causa principal.
Decr. 13 Março 184á, ann. Ord. 111,

. 27 Abril 184·9. Providencias sobre fraude
no transito de sentencas na relacão da
côrte.-Vid. Relacão. Po~t. 31 Marco·1.8á6.
Objectos remettid'os pelo governo p~gão im
postos provinciaes de transito nas barreiras.

- Vid. Res. Cons. em Av. 235, 13 Outubro
18á9. Os credores de mercadorias em com
missão de transito etc. são de dominio.
Cod. Com. art. 87á, § 2. Sobre servidão
de transito. - Viu. Servidão. Av. 30 De
zembro 18&3. Emolumentos de cartas, sen
tenças e papeis que transitarem pela chan
celJaria. Decr. Reg. 1569 , 3 Março 1855,
art. 61: e dos escrivães deHa pelas verbas
nas sentenças e papeis que transitarem,
art. 152: e do porleiro da chancellaria,
art. 167: sobre penas disciplinares a es
crivães que praticarem excesso de escripta
nas sentenças, cartas e papeis que transitão
pela chancel1al'ia, art. 186; Av. 9á, 13
Março 1855; 32, 17 Janeiro 18M,. Direitos

de transito accordou-se entre o Imperio o
Para~llay não impór. Tra1. 8 Abril 1856,
art. 5, ann. Decr. 1782, 14 ,Iulho 1856 :
e regular o transito dos navios de guerra
nas a~uas do Paraná e Paraguay e como,
arl. 18; Tra1. 2á Ahril 1858, art. 3, á, 5,6,
8, 10,11,13,17,' § j; 20, § 2; 2á, 27,
§1; 33, ann. Decr. 2155,1 Maio dito. Na
cbancellaria·mór declarou-se não deverem
transitar carlas de legitimação de filhos.
':id. Av. 12 Ma1'ço :1857 (Jorn. 90). Tran
sIto de pp:ssoas e bagagens por vias lerres
tres e lluvlaes regulou-se entre o lmperio e
Perú. Conv. 5 Abril1859, ann. Decr. 2M2,
16 Julho 1859. Transito de carretas e ou
tros vehiculos, e animaes dos Estados Jimi
trophes e S. Pedro do Sul. - Vid. Decr.
2á86, 29 Setembro 1859. art. 21; para cuja
execução Instrucções em Av. 309, 19 Ou
tubro 1859.

T.RANSMISSÃO e llcquisição feitas por actos de
ultima vontade sempre merecêrão a protec
ç~o das leis para sua devida execução quando
clara e não equivocamente manifestão a
von tade do testador. - Vid. Testamento. Res.
26 Julho 1813, etc. Transmis ão de direitos
a ou tras pessoas opéra cessação dos pode
res do procurador.-Vid. Procuração. Decr.
737, 25 Novembro 1850, art. 706, § 3.
Transmissão de acções da companhia de Se·
guros Maritimos e Terrestres. Decr. 172!J,
16 Fevereiro 1856, art. 27. - Vid. Trans
ferencias e refe1·idas. Rifa não é meio reco
nbecido em direito para a transmissão de
propriedad.... - Vid. Ord. 52, 11 Fevereiro

/ 1857. Transmiltir não podem os engenhei
ros fiscaes das estradas por parte do governo
a ~ulras pessoas o direito de passagem gra
tUIta em qualquer comboy para si e um
creado. Decr. Reg. 1930, 26 Abril 1857.
art. 130.

TRANSPORTE: 25 Janeiro 1809 (apenas cit. no
Repert. Cunho il1 ato Transporte II). Magis
trados empregados nos lugares de inspec
tores de transporles ordenou-se livessem no
fim de cada triennio os accessos que lhes
compelissem nos lugares a que estivessem
a caber até á relação do Porto. Decr. 26
Novembro 1813. Damnificação recebida
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por armador brasileiro em combate com
transportes de tropas inimigas não foi subo
jeita a pagamento no corso contra Portu~al.

Alv. Reg. 30 Dezembro 1822 cap. 1, art. 12:
armadores brasileiros preferiráõ hostilisar
os transportes e corsa rios portuguezes,.
cap. 3, 3rt. 1. Estabeleceu·se systema
de transporte de recrutas por mar para
Piauhy. - Vid. Recrutamento. Av. 20 Maio
1828. Transportes em tempo de paz são
promptificados pelos almoxarifes do arsenal
e trem de guerra. L. 2h Novembro 1830,
art . .4., S 6. Navios de transportes dis
pensa"eis foi o governo autorisado a vender.
- Vid. Armada. L. 15 Novembro 1831.
art. 1A etc. Transportes em serviços são
pagos pela fazenda nacional. Vid. 31 Julho
1.833 (Repe1·t. Cunho Mat. Transporte II).
Cuidar dos transportes e correios incumbe
aos inspectores dos arsenaes de marinha.
- Vid. A"senal dito. Decr. Reg. 13 Ja
neiro 183á, art. 31. S 1. Relação nomi
nal delles e seu estado exigio-se. - Vid.
Armada. Circo 15 Novembro 18h1. Para
eHes só se envião criminosos e desertores
havendo força pAra ahi guarda-los. - Vid.
A,·mada. Av. 26 Julho 18.4.2. Sua lotação.
- Vid. A,·mada. Av. 61. 6 Junho 18A5.
Sua visita na côrte e para que fim. - Vid.
terb. cito Av. Reg. 223, 6 Setembro 18A9,
a,·t. 2, § 1.. Transporte ele adigos bellicos
e outros da fazenda nacional. -. Vid. Res.
Cal/s. 235, 13 Outubro 18&9; Av. Form.
IUst. AOO, 2 Novembro 1857. Preço cor
rente dos transportes de telTa e agua como
será determinado nas praças de commercio.
Cod. Com. art. 33: são agentes auxiliares
do commercio os com missa rios de transpor
tes, art. 35. S 5: obritrações e direitos dos
ditos commissarios, art. 99 a 118. Mercan
cia considerão-se as empresas de transpor
tes de mercadorias. Decr. 737, 25 Novem
bro 1850, arl. 1.9, S3. Acção de deposito é
extensiva a todos os que pelo Codigo são
considerados depositarios como (art. i1ú) os
ditos cOlUmissarios. Decr. 737 cil. ar!. 280.
Ao quartel-mestre general incumbe dispor
os tran portes.-Vid. Quartel-mest7·e. Decr.
Reg. 761, 22 Fevereiro 1861, art. ii. § .&, 5;
Decr. Reg. 1127, 2ê Fevereiro 1853, art. 5;
Decr. Reg. 2038,25 Novembro 1837, art. 9,

TRANSPORTE

~ 1, 4; Decr. Reg. 2677,30 Janeiro 1858,
art. 66, § 3. Companhias de tl'anSpl)rte de
passal!;eiros e mercadorias, cargas e ge
Deros, emigrantes, colonos maritimos. 
Vid. Companhias e seus regulamentos. Ins
trucções para os exa mes, classificação e
-accessos das praças de m:lrinhagem a bordo
dos transportes de guerra. A.v. I nsi. 18°.
15 Janeiro 1854. Despezas de transporte
de réo extradicionado por crime de moeda
falsa accordou-se entre Portu~al e Brasil
quem pagaria. Conv. 1 Setembro 1855,
art. 13, publ. Decr. 1707, 29 Dezembro
1855. Transporte por mar quando se deva
a olliciaes do exercito e suas familias.
Circo 27°, iA Janeiro 1856. Livros, docu
mentos e mais papeis findos dos navios e
'transportes se archiv:lráõ P. como na conta
doria geral da marinha. Decr. Reg. 1739.
26 Março 1856, art. 8. Transportes da
armada não devem carregar generos de
commercio sem permissão da secretaria
de marinha. Av. 1 Oulubro 1856 (fom.
278): salvo quando não tiverem carga
da fazenda nacional. Av. 26.Janeiro 1857
(Jorn. 38); Ord. 63, 17 Fevereiro 1857.
Ao segundo ajudante do director do arsenal
de guerra pertence providenciar sobre
aj uste de fretes, transportes e conduções
por mar e terra. Decr. Inst. 1.9L3, 28 Março
1857, art. 2, § 5: e ao terceiro a inspecção
dos transportes de artilharia, art. 3. § 3.
Declararáõ os generos que os commandan·
tes e officiaes dos navios de transporte po
dem nelles carregar a titulo de agasalhados,
Circo AiA. 18Novembro 1857 e ann. Trans
portes de emigl'antes. - Vid. Regalamentos
de agencia etc. Reg. 211 Outubro ·1857 etc.;
Decr. Reg. 2168. 1 Maio 1858. Preços de
transporte de mercadorias e passageiros
na primeira secção da estrada de ferro de
Pedro II. Decr. Tab. 2090, 30 Janeiro
1858; Porto ReI'. 212,26 Junho 1858. Fa
cilitou·se e como transporte de pessoas e
cousas entre o Brasil e Uruguay. - Vid.
T7'at. 22 Setemb."o 1.858. art. 15, pubI. Decr.
2269, 2 Outal3ro 1858. Tudo que fôr rela-o
tivo a navios de transporle perlence á l' sec
ção da ~ecl'et.aria da marinha. Oecr. 2359,
1.9 Fevereirc 1859, art. A. § uno Permillio'se
-e como a embarcações estrangeiras que coa-

B4.·
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<luzirem colonos ou mercadorias para portos
do Imperio o transporte de bereaes e outros
generos comestiveis. 'marbinas e utensis para
agricultura etc. Decr. 2485, 28 Setembro
1859. Transporte de generos para mer
cado~. - Vid. Regulamentos de Instituto de
Agricult/lra. Decr. Baz. 2500 A, I; 2506 A,
18 Novembro 1859, art. 2, n. 2. Transporte
da polvora e mais objectos de condução pe
rigosa nos trens da estrada de ferro de Pe
dro II. Porto Instr. h26, 29 Dezembro 1859.

TRANSVERSAES herdeiros quaes sejão. - Vid.
Collaterae.~. Decr. h1 O, h Junbo 18h5, art. 6;
2h33, 15 Junho 1859, art. 3. § I; h.

TRAPICHES: terrenos para elles nas praias da
Gambôa e Sacco do Alferes na côrte se
mandou demarcar. Decr. 21 Janeiro 1809,
paril cuja execução. Res. 3', 15 Setembro
1820 (CoU. Nab.). Sobre recolhimento a
elIes do assucar em caixas para deducção
do dizimo'em Pernambuco.- Vid. Assucar.
Av. 18 Fevereiro 1809. Trapicheiros não
deixavão sahir assucar, couros, fumo e al
I!odão sem bilhele do thesouro. Porto 12
A~osto1809 (CoU.Nab.). Emolumentos que
devião pagar as parles pelas descargas no
novo trapiche da real fazenda na cÔrte. ReI.
13 Fevereiro 1811, ann. Res. 2a

, 13 Abril
1827 (CoU. cit.). Pagamento das contri
buições de assucar á sabida delles. - Vid.
Assuca,·. Prov. 23 Outubro 181 i etc. So
bre entrada e sahida delles depoi~ de pagos
os imposlos, do tabaco no Rio de Janeiro.
- Vid. Tabaco. Res. 1', Cond. 15 Maio
18t8. Regulou-se arrecadação de impostos
de embarcações feita no trapiche do trigo
Porto 10 Janeiro 1823 (CoU. Nab.). Commu
nicações do trapiche da Ilha das Cobras ao
thesouro sobre assucar. - Vid. Assucar.
Port. 2', 3 Fevereiro 1823. Dos couros exis
tentes nos trapiches e dos despachados re
lação exigio-se e como. - Vid. Port. 2',
17 Fevereiro 1823 (CoU. Nab.). Port. 2a,

9 Julho 1823 (CoU. cit.). Pratica da Port.
31 Julho 1816 sobre descarga e lingadas
do trigo nos trapiches do trigo da Prainha
na cÔrte mandou-se observar. Porto 3 Abril
!823 (CoU. cit.). Que os estrangeiros po-
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àião recolher tri~o a arm!lzens que quize
rem. mas depois de entrar no dos tritJ:os e
delle sahir. Port. 28 Junho 1823 (Col/.
cit.). Para ajustamento de contas de seus
administradores na côrte.·- Vid. Porto 6
Abril 182h (CoU. cit.). Ássllcar. Porlo 2',
30 Janeiro 182h. Vencimento de guardas
da alfandega empregados no trapiche do
trigo. - Vid. Alfandegas. Port. 1', 5 Ju
nbo 1824. Contracto de arrendamento
celebrado em Lisboa com proprietario dos
trapicbe e casa de alfandega em Pernam
buco mandon-sesubsistir. Provo 1',27 Se
tembro 1825 (CoU. Nab.). - Vid. mais
Res.1'. 5 Novembro 1827 (CoU. cit.). Sobre
reintegração de conferentes de embarqne de
assucar do trapiche novo de Pernambuco.
Res. ia. 14 Novembro 1826 (Coll. Nab. ).
Sobre arrematação do rendimento do trapi
che do trigo na côrte. Res. 2",1.3 Abril 1827
(CoU. cit.). Servidão publica entre a estiva
e tr-apiche dos trigos oa côrte mandou-se
remover e como. - Vid. Alfandegas. Porto
11 Fevereiro 1828 etc. A administrador de
um ordenou-se participasse á administra
ção de diversas rendas os generos que delle
embarcassem por despacho da alfandega.
Porto 1 Julho 1828 (CoU. Nab.). A respeito
de sublocação á fazenda do trapiche da
Ordem na côrte. Av. 25 Outubro, 3 Novem
bro 1829 (CoU. cit.). A elIes e mandou que as
em,barcações costeiras recolhessem a aguar
dente da lerra e assucar que trouxessem,
fundeando para isso em sua frente. - Vid.
Aguardentes. Port. :1.a, 2"', t 2 Novembro
1829. Nomeou-se empregado da alfandega
administrador do dito trapiche. arrendado
por conta da fazenda n3cional e derão-se
outras diversas providencias. Port. 3'" dito
(CoU. Nab.). Officiaes de visita remeltem ao
administrador do dito trapiche, relação ou
manifesto de a~uardente etc.- Vid. A gllar
dente. 2 Port.19 Novembro 1829.Ratificação
dI) arrendamento dodito trapiche. Off.1 De
zembro 1829 (CoU. Nab.). Aos da cidade,
excepto o da Ordem, derão-se para declara
ção Instr. 4 Março i830 (CoU. cit.). Con
certo do trapiche da cidade do Desterro em
Santa Catharina. Provo 1.'. 26 Setembro
1831 (CoU. cit.). Como deveriãu e por
quem ser tratados concertos do trapiche do
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algodão em Pernambuco. - Vid. Algodão.
Provo .&", .& Outubro 1831. Conta~ a seus
administradores, suas obrigações a respeito
do dizimo do assucar, e outr!ls. Decr. Reg.
26.Março 1833, art. 30,40. § 1, 2,3; 50,
51. - Vid. Reg. 16 Novembro 1835. infra.
Elevou-se o numero dos seus ~!'Uardas na
côrte. Decr. 19 Novembro 1.833. Generos
nelles existentes deteriorados e abando
nados mandou-se entregar a arrematante e
como. Porl. 28 Abril 1.835. Generos recolhi
dos aos da cidade na côrte e não despacha
dos em tempo que destino terião. Porto 30
Maio 1.835. Alterou-se Re~. 26 Março su
pra. Reg. 16 Novembro 1835, art. 2, 3;
alto ainda pelo Pecr. Reg. 30 Maio 1836,
art.lJ5, lJ6, 106, S13; 1.56, 168, 178, 190
a 197: Decr. Reg. 22 Junho 1.836, art. 38,
§ 5; 60, 179, 18.& a 189, ~63. § 4; 282,
283, 314. Vid. Decr. Reg. 26lJ7 de 1859.
infra. Licença para alfandegar-se o trapiche
Xixi na Babia. Av. 25 Agosto 1.8.37. Para
construir-se não é preciso permissão do
F:0verno; alfandegamento só depois de con
cluido. Av. 25 Agosto 1.837. Trapiches em
que se vendessem generos depositados de
clarou-se serem subjeitos ao imposto do
SlJ, art: 9 da L. 22 Outubro 1836. Ord. 30
Setembro 1837. - Vid. Porto 10 Novembro
1.837. Ord.lJ Março 1844 (Jorn. 66). Nenes
deve haver jivro de talão para guias que
devão acompanhar os generoso Ord. 26 Ou
tubro 1837. Regulamento para fiscalisação
do café que se embarcasse no trapicbe da
Ordem no Rio de Janeiro. Decr. Reg. 30
Dezembro 1837. No deposito de generos
permittido pelo Reg. 30 Maio em trapicbes
alfandegados como se procederá; e expli
cações sobre o art. 156 - Decr. Reg. 7°,
19 Janeiro 1.838, art. :I a 3, 6. Mandou-se
continuar escripturação dos trapiches como
antes do Reg. 30 Maio com alterações.
Ord. 2!l°, 29 Janeiro 1.838. Trapiche da
Ordem ou outro a que se destine aguar·
dente no municipio da côrte deveria cons
tar de guia de talão d(!l agpote da rece
bedoria. - Vid. Agllardentes. Ord. 65,
18 Abril 1838, art. 5, n. 3; 7, modir. por
Ord. 148, 16 Maio 1839. Para execução
do art. 200 Reg. 30 Maio e tiscalisação
dos trapiches, Ord. 212, 31 Março 1840.
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Foi revo~ado o art. i97 do cito Reg'. na, parte
que impõe aos trapiches que se houverem
de alfandegar o onus de contribuirem an
nualmente com a somma correspnndente
ao vencimento de um guarda-af!ente da'
mesa do consulado. L. 164, 26 Setembro
18!lO, art. 2!l; Ord. 21 Setemhro 1.842
(Jorn.261). Trapiches são suhjeitos ao im
posto de patente da aguardente de consumo
na côrte. - Vid. Aguardentes. Decr. Reg.
149,8 Abril 18.&2, art. 6, § 3; 21. Decr.
Reg. !l15, 1.2 Junho 18!l5. art. 2, 19, § 2;
25, 26, § 3; 30, 31. Declarou-se que o
da Ordem continuava a ser o deposito de
aguardente da producção do paiz. - Vid.
.Âgual·dente. Ord. 66, 7 Junho 18.42. Livro
de entrada e sahida de agu3ràente nf) di to
trapiche. - Vid. verbo cito Ord. 14 Junho
18ú2. Para obviar-se fraude nos trapiches
distantes do lugar do de"pacbo no assucar.
- Vid. Assllcar. Ord. 17 Maio 1843. Tra
piches de arrecadação e transito são i~entos

do imposto de lojas, não se vendendo nelles
mercadorias e como. - Vid. Lojas. Decr.
Reg. 361, 15 Junbo 18114, art. 3, § 2.
Guardas de alfandega servindo de seus
agentes como serviráõ. Av. 1.3 Julho 18M..
(Jorn. 2M). Nos lrapiches alfandegados
se mandou executar regulamento de tarifa
das alfandegas. Decr. Reg. 376, 12 Agosto
18M, art. 1. Fiscalisação da entrada etc.
de aguardente depositada em .trapicbe do
municipio fóra da inspecção do consu
lado.-Vid. Ágllardentes. Ord. 48, 1.0 Maio
1845. Isento de fôro e por que declarou
se o tropicbe do Cleto. Ord. 3 Abril 1845
(Jorn. 120); Ord. 21. Julho 18!l6 (Jorn.
Suppl. 222). Inspector de alfandega está re
vestido de poderes para fazer entrar em
seus deveres os administradores de trapi
ches. Ord. 2 Agosto 1845 (Jom. Suppl.
225). Para conclusão do trapiche da alfan
deg3 de Pernambuco consigoárão-se fundos.
L, 369, 18 Setembro 1845, art. 7, § 2.
Visitas a trapiches. - Vid. Assllcar. Ord.
5°, 1.5 Janeiro. 18!l6. Sobre adjudicação de
um por dividas á fazenda nacional e sua
venda. Av. 4 Abril 18&6 (Jorn. 137). Pro
prietario ou arrendatario de trapiche não
pôde usar de faxos acesos quando carre
garem ou descarregarem emb~J'caçõe8 e
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quaes e como. Decr. Re~. 447. 1.9 Maio
1&46, art. :t.5. Proceder se mandou con
lra administrador e fiscal do trapiche Ber
nabé na Bnhia por embarque atropelado
de certas mercadorias. Av. 27 Julho 1846
(10m. 226). Sobre concerto e como do tra
piche da Ilha das Cobras. Av. 13 Agosto
18.&6 (Iorn. 2;;4). Mandou-se de vez em
quando verificar nos trapiches exislencia
de volumes cujos termos se achassem nos
livros sem nota de despacho e responsabi
lisar como os trapic1:Jeiros. Av. 5 Janeiro
1847 (Gaz. Olf. 111, v. 1.). Lugar do tra
piche da Saude foi mandado designar para
lançamen lo dos lastros das embarcações.
Av. 12 Maio 1848 (Gaz. Off. 110, v. 3).
Regulamento sobre consumos de merca
dorias existentes nos trapicbas alfande~a

dos. Decr. Reg. 589, 27 Fevereiro 1849,
art. 1, 2. Regulou-se paga men lC) de ava rias
em mercadorias, occorridas em trapiches
alfaudegados. Decr. Reg. 590, 27 Feve
reiro 1849, art. 16, 17. Que se não devem
d.ecretar vagamente penas contra os tra
picheiros só por não cumprirem ordem
do administrador e porque. Av. 16 Outu
bro 18lt9 (Diar. 8231). Agente de trapi
che deve tambem estar presente á appre
hensão das caixas de assucar etc. Ord.46°,
1Õ Maio 1850. Trapicheiros são agentes au
xiliares do commercio. Cod. Com. art. 35,
§ lt. Direitas e obrigações dos trapicheiros.
Cod. Com. art. 87 a 98; Decr. 738, 25 No
vembro 1850, art. 18, S 1, 8; 31, § 5; 38,
§ 6; 50, § 6; 51. § 2, 3. - Vid. Dec1'. 862
de 1851, infra. Fui o governo autorisado
para compra do edilicio e terreno do trapi
che da Cidade. L. 586, 6 Setembro 1850,
art. 17, § 1. Nos trapiches alfande~ados

exercem autoridade os inspectores de alfan
degas. Ord. 122, 16 Setembro 1850. Acções
para pagamento de salarios dos h'apicheiros
são summarias. Decr. 737, 25 Novembro
1850, art. 236, § 3: a elles é extensi"a
e por que a acção de deposito. Decr. 737
cit. art. 280. Madeiras reservadas por lei
não se recebem nos trapiches alfandegados
sem guj.a das capitanias dos portos. Ord.
260, 30 Dezembro 1850. Só ao thesouro
compete permittir alfandegamento de tra
piches. Av. 44, 30 Janeiro 1851. Solvê-
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rão·se duvidas a respeito do aluguel pagavel
aos trapicheiros pp.los j?jeneros depositados.
Port. 26 Fevereiro 1851. Paga mento de des
pezas do trapiche da Ilha das Cobras na
côrte feito pelo thesouro.- Vid. O,.d. 132,
11 Ab,.il 1851. 1.° Sobre recolherem-se a
um mercadorias com avaria descarregadas
de navio forçadamente arribado. Av. ao Ju
nho 1851 (Dia,.. 8736). Consignação para
alul!:uel do trapiche da Ilha das Cobras. L.
628, 17 Setembro 1851, art. 7, § 11. Mar
cou'se o processo para imposição das multas
contra os administradores de trapiches con
fOl'me o ar!. 89, 90. Cod. Cum. Decr. 862,
15 Novemhro 1851. - Vid. Dec/. 1597 de
1855 infra. Sobre fixaçào de preço de arma
zenagem de madeiras em trapiches alfande
gados. Ord. 13 Oulubro 1852 (Diar. 9133).
Não é e por que licito aos proprietarios ou
administradores de trapiches elevar a seu
arbitrio o preço da armazenagem. Av. 3 Ja
neiro 185lt (Diar. 18). Aos da Bahia com
mUDicou-se revogação da Ord. 75,24 Julho
18lt6, e restauração da de n. !J de 14 Janeiro
dito para poder continuar a ser recolhido
em armazens não alfandegados assucar em
saccos e outros generoso Av. 6 Abril 185lt
(Diar. 142). Aos mesmos declarações sobre
estado das caixas de assucar, despacho de
saccos, descargas de harcos, numero de
casas alfandegadas, e applicação do Av.
26 Fevereiro 1851; subsli uição de marca
de fogo e como. Av. da mesma data (Dim·.
cit.). Sobre suspensão dos alfaudegamentos
de trapiches cujos donos ou administradores
se haviao recusado fi cnmprir ordem expe
dida a consulado. na Bahia. Av. da mesma
data (Diar. cit.). Autorisou-se o governo
para adquirir por compra o trapiche da
Ilha das Cobras. L. 779, 6 Setembro 1854,
art. H, § 3. Trapiches da companhia de
navegação a vapor Pernambucano - Vid.
Dec1·. Est. 1ll13, 15 Julho 185!J, arl. 28,
§ 8. Jnrisdicção dos tribunaes do commer
cio etc. quanto á matricula dus trapicheiros.
Decr. 1597. 1 Maio 1855, art. 6, S 1:
e multa dos administradore dos trapidies
alfandegados. art. 8, § 4; 12, S 7. Trapi
ches da companhia União Campista e Fide
lista. - Vid. DeCIO. Est. 16:24, 21 Julho
1855, art. 20, § 3. Terrenn para trapiche
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na côrte concedido á Associacão Central
de Colonisação. - Vid. Decr. Termo 1915,
28 Marco 1857, art. 2, 3. Nas concessões
feitas á ~ompanhia de estra da de ferro de I

Tamandaré a Una reservarão-se terras para
trapiches publicos.-Vid. Decr.Cond. 1980,
28 Setembro 1857, 21. a Trapiche da Asso
ciação de Colonisação para as provincias de
Pernamhuco, Parahyba e Alagôas. - Vid.
J)ecr. Termo 1986, 7 O!ltubro 1867, art. 3.
Não podem os tribunaes de commercio syn
dicar da moralidade e capacidade dos admi
nistradores de trapiches para dar-lhes ou
Dão a palente. Res. Cons. 21 Novembro
18;,7 (Uel. Just,1858, paf!;. 35 v.); Av. ú27,
26 Novembro 1857. Concessão de terrenos
para lrapiches a companhia de navegação
a vapor entre o Rio de Janeiro e S. lVIatheus.
- Vid. Decr. Cond. 2063, 23 Dezemb7'o
1857, tá.' Augmen.lo da armaz.enagem dos
geDeros recolhidos ao trapiches alfande
gados. AV. Tab. ú81, 30 Dezem bro 1857>
addit. por Ord. 206,16 Junho 1858. Sobre
demolição do Ira piche Novo em ~ernam

buco, edificado em terrenos de mafluba afo
rados com essa condição. Av. 15 Janeiro
1858 (Jorno 20). Sel1íuros em trapiches re
cebe a companhia Recuperadora. Decr. Est.
2103, 6 Fevereiro 1858, art. á. Deu-se re
gulamento à entrada e sahida da aguardente
no trapiche da Ordem e outros. Decr. Reg.
2169, 1 Maio 1858, art. 7,11, 39, á3 a .45,
á7, 59, S 1., 6. Trapiches de companhia
de navegação a vapor enlre o Maranhão e
Ceara. Decr. Cond. 2197, 26 Junho 1858,
11.' Elevou-se a armazenagem dos generos
recolhidos nos trapi'ches alfandegados da
cidade da Bahia. Ord. 319, ti Novembro
1858. Quando se póde embargar, ou pe
nhorar mercadorias existentes nos trapi
ches alfaodeO'ados. Av. 338, 26 Novembro
1858. Pena~m que incorrem os lrapichei
ros quando não cumprirem o art. 87 parte
primeira do Cod. Com. Ord. Mo. 1.7 De
zembro 1858. Por conta de arrendatal'io
deHe e não do proprietario corre a respoD'
abilidade do art. 87 Cod. Com. Av. 3

Março 1859 (Jom. 76). Trapicheiros que
tiverem oblido alfandef!;amento de seus
trapiches não podem IraDferir a ter.ceiros
a administração dos mesmos sem licença

do thesouro. Ord. 19ti, ú Agosto 1859. _~'

vista da Ord. 130 de 1850 que declarou de
pendentes das repartições fiscaes os tra
piches alfandegados. deve o jnit dI) com
mercio proceder conforme o Decr. 512 de
1847. Av. 411, 21 Dezembro 1859. Novas
disposições aos trapiches alfandegados. 
Vid. Decr. Reg. 26!J7, 19 Setembro ,1860,
art. 1!J1, 214 etc.

TRAQUITAN AS: seu imposto. - Vid. Seges. L.
628, 17 Setemhro 1851, art. á6; Decr.
18!J9, 10 Dezembro 1856, art. 1.

TRASLADOS: de autos. - Vici. Áutos. Tt'aslado
de traslado de devassa. - Vid. Devassa.
Decr. 27 Junho 181!J. etc. Cópias de pro
cesso de conselhos de guerra. - Vid. Audi
tor de guerra. Res. 12 Agosto 1815 etc.
Traslado de culpa. - Vid. Culpa. Decr.
17 Abril 1824, § 1. Traslados de autos de
revista perante u supremo tribunal de jus
liça. Res. 20 Dezembro 1830, arts. 23, 2!J.
25, 26, 39. Traslados em appellações cíveis
perante as relações. Reg. 3 Janeiro 1833,
arls. 50, 5L SelIo de traslados de escrip
turas. - Vid. Sel/o. lnstr. 14 Novembro
1833. art. 5. Dispensárão-se das sentenças
appelladas conforme aRes. 17"1835. Decr.
6 Oulubro 1835. art. 3. Traslados de pro
cessos julgados pelos tribunaes de. Lisboa ao
tempo da proclamação da Independencia,
corno se mandou fossem altendidos. L. 67,
28 Novembro 1.1:l37, art. 3. Precato rios para
levantamento de dinheiro de ausentes de
vem ser acompanhados dos autos originaes e
não traslados de hahilitação que são admit
lidos nas habilitações processadas hoje no
juizo da fazenda. - Vid. Ord. 129, 29 Se
temb7'o 1847. - Vid. Decr. Reg. 2433, 15
Junho 1859, art.68. Sello de traslados de
quaesquer autos. - Vid. Sello. Av. 30
Setembro 18.47. Traslados de documentos
flriginaes desentranhados de processos decla
rados nu11os. Av. 61. 6 Março 1849. Trasla
dos de processos ue qualificação de quebra
de seO'unda ou terceira especie acompanha
e como os réos. - Vid. Quebra.. Cod. Com.
art. 820. Traslados nos prQcessos cujo jul
gamento pertence aos juites de direito con-
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forme aRes. 562. de 1850. Decr. 707,
9 Outuhro 1850, arts. 9. 19. Traslado nos
processos de apresamento de emharca
ções empregadas no trafico de escravos.
Decr. 708. 16 Outubro 1850, arts. 21. 23,
S 2; 39: Decr. 731, tá Novembro 18M,
art. 1. Traslados para provas em processos
commerciaes. Decr. 737. 25 Novembro
1850. art. 137: de appellações commer
ciaes, art. 653. 655. Traslado de processo
de quebra. Decr. 738, da mesma data,
art. U3. Nos casos de recurso do art. li!!
Reg. 120. - Vid. Recurso. Av. 25 .Janeiro
1851. Traslados de escriptura qlle seBo pa
~ão. - Vid. Sello. Av. 88, 6 Março 1851.
Traslados para documentar recurso confor
me o art. ú4.5 do Re~. 120. - Vid. Pro
nuncia. Av. 10 Julho 1851. Na secretaria do
tribunal do commercio fica traslado authen
tico do processo de suspensão e destituição
de corretores.- Vid. Decr. Reg. 806, 26 J u·
lho 1851, art. 21; 807, 808, 27, 28 dito.
Traslados de teslamentos ficão no cartorio
da provedoria sendo requisitados os origi
Daes. - Vid. Testamentos. Decr. Reg. 8M.
2 Outubro 1851, art. ú1.. Traslados se achão
na secretaria do tribunal do commercio dos
autos para imposição de multas dos at·ts. 89,
90, Cod. Com. - Vid. Recurso. Decr. 862,
1 fi Novembro 1851, art. 8: applicavel ao
processo de multas do art. l!63 do Cod.
Com. - Vid. Recurso. Decr. 879, 29 No
vembro 1851, art. Úr Traslados para re
curso do art. 512 do Cod. Com. - Vid.
Decr. 916. 24 Fevereiro 1852, art. 5 a 8.
Traslados para instruir recursos crimes.
Vid. Recursos. Av. 247,15 Novembro 1853.
Traslados para interposição de recursos dos
juizes commissarios.- Vid. Recursos. Decr.
ReK. 1318 de 30 Janeiro 1854, art. li8.
Traslado de processo para recurso de graça
de pena capital. - Vid. Recurso de g1·aça.
Decr. 1458. 14. Outubro 18M. Traslados
diversos que emolumentos pagaráú. Decio.
Reg. 1569, 3 Março 1855, art. 90. 11.3,
expl. por Av. 172,5 Julho 1855. Traslados
de precatorios para dilil1;encias a favor da
fazenda nacional. Ord. 125. 7 Maio t 855;
Ord. 136, 23 Maio 1855. Traslados de acta
de eleição de eleitores etc. Res. 842. 19 Se
tembro t 855, art. 1, S10; para cuja exe·

cução, Decr. 1812.23 Agosto 1856, art. 24.,
S 3. Intelligencia do art. 18l! do Regula
mento de custas e demora na extracção de
traslados. - Vid. Av. 2&1. 29 Set«mbr(l
i855. Traslado de procuração a que sala rio
é subjeito.-Vid. Av. 58, 28 Janeiro 1856.
Mandou-se cessar pratica abusiva de subi
rem os originaes por appellação sem ficar
traslano no cartorio. Circo 8 Fevereiro
1856 (Jom. 44.). Salarios das vel'bas postas
nas cópias ou traslados de escripturas de
hypotheca. Vid. Av. 116, 15 Março 1850.
Sello de traslados de autos que sobem para
os tribunaes superiores pOI' via de rl:'curso.
Av. 171, 10 Maio 1856. Por que modo de
vem os escrivães cobrar os emolumentos dos
traslados etc., que passarem á requerimento
de partes. Av. 300, 13 Outubro 1858. Sello
de traslado de autos civeis que havião se
guido por appellação. - Vid. Sello. Ord.
30i, 21 Outubro 1858. Traslado de pro
cesso crime para conhecimento delle em
consequencia de protesto por novo julga
mento interposto por um réo que depois
fugindo, fôra preso quando a lei não dava
mais tal recurSO. - Vid. Av. 373. 26 N(I
vembro 1859.

TRASPASSO: acção fundada em cessão ou tras
passo feito a privilegiados mandou-se que
juiz conservador da cidade da Buhia não
admitisse ainda por via de libello. Provo
10 Maio 1814 (Gott. Nab.). Traspasso de
dividas. - Vid. Dividas. L. Consto Porto 25
Março 1821, S 1. etc. Tl'aspasso de bens
por clerigos e religiosos secularisados e ag
~ressos. - Vid. Bens de clerigos. L. Consto
Port. 16 Novembro 1821. S1, etc. Tras
passo dfl letras por particulal'es ao ~overno

ou thesouro. - Vid. Âv. 239, 6 Outubro
1851.

TRASTES a magistrados em diligencia. - Vid.
Aposentadoria. L. Consto Porto 11. Maio 1821
etc. Imposto sobl'e casas de moveis estran
geiros. - Vid. Lojas. Ord. 282, 1 Dezem
bro 1851. Sua mudança em casos de incen·
dio.- Vid. Oecr. Reg. 1775,2 .Julho 1856.
art. 19. S4; 25,87, 30 Abril 1860. 'lrt. 21,
S 2, 4. De riicos de fogo e raios s~guril
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traste. a companbia .41'90S Fluminense.
Decr. Rst. 2079, 16 Janeiro 1858, art. 1.
S(,bre trastes empresta dinbl~iro a associa
ção CoadjulJado1'a na côrte. Decr. Esl. 2392,
2 Abril 18ó9, art. 4, § 2. - Vid. Moveis.

TRATADOS. - Vid. Convenção, Ajustes. Celebra
dos ~om o Imperador dos Francezes parli
culal'luente os de Badajós e Madrid em 1801
de neulralidade em 1.80ú forão declarados
nnllos e de nem um eíl'eito. Manir. 1. Maio
1808. De amizade e alJiança com a Grãa
Bretanha 1° de 19 Fevereiro 1810. De
commercio e uavegação com a Grãa-Breta·
nha, 2° da mesma dala. Aoounoiárão-se
granues melhoramentos de a~ricullura com
pen,ando o damoo que podesse provir do
tratado de ct>mmercin com a Grãa-Bretanha
C. Reg. 7 MarçCl1810 (CoU. Delg.). Quan
tia SI} mandou enlregar ao oilicial-maior da
secretaria dos negocias e-trangeil'os para
present do costume por occasião ~as con
vencões 22 Outubro 1807, 21 Abril 1809.
Dec~, 20 Março 18tO (CoU. Nab.). Intelligen
cia do art. li) 'Fral. 19 Fevereiro 1810. Not.
17 Junho 1810 (B. Carn., add. 1). Sobre o
trato 2°, 19 Feçereiro 1810, Porto 3 Agosto
1810 (apen. cito Pet·. S:t. Dice. JUt·. T"a
tado). Tratados com a Russia de 1787 e
1.799 não podião ter em vista co m mercio
àirecto com o Brasil e que era então pro
hihido. - Vid. Res. 13 Agosto 1810 (CoU.
Na.b.). Para uma nação julgar segundo as
leis de outra necessita autorisação de de
creto convencional, e tratauo que o con·
sigop.. - Vid. Res. 10utub,·01810(Coll.cit.).
Publicou-s prorop;ação do tratado de com
me reio com a Rossia pelo acto 29 Maio
Av. 28 Julho 181.2 (CoU. ])elg.); Edit. 30
dito (Pe,.. Sz. Dicc. J m·. Trcttado). Dispo
sido do direito das nacões em caso de Deu
tr~lidade se mandou ~bservar a respeito
das belligerantes Estados Doidos da America
I' Gràa-Bretanlla. Av. 30 Setembro 18'1.2 e
Av. 11 Abril '1.813 (Diar. 8605). Maodou-se
cumprir convenção 18 Dezembro 18t 2
sobre execução de al~uns artigos do tral.
20 de 19 Fevereiro 1810. 2 Av. 27 Abril
1813, ann. 1\es. 58., 16 A!'osto '1.823 (Coil.
Nab.). Provo 10 Junho 1823 (CoU. cit.);
·PorL. 9 Novembro 1813 (CoU. Delg.). So-

IV

bre intelligencia dos arts. 20, 21 do trato
2°,.19 Fevereiro 18lO. Not.. 11, Av. 16,30
Junho 1813, ann. Porl. 2lJ Setembro 18'1.3
(Coll. Nab.); Provo 8 Julho 1813 (CoU. cit.)
Tratado de paz com o Bey e Regeneia de
Argel. :13 Julho 1813 (CoU. Del/i!.); Porto da
mesma data (Repertorio F. Th. Tratado
311), ratifico por Decr. 20 Dezembro 18'1.3
(Coil. Nab.); Av. 21 dito (Per. Sz. Dicc.
Jur. Tratado). Tratado de paz entre a
França. Austria, Russia, Inglaterra e Prus
sia, 30 Maio 1814 (B. CaTlt. addit. 1.0). Tra
tado com Inglaterra para abolição do trafico
de escravos ao node do Equador. 21 Janeiro
1815 (Cou. O. P,·.), confirmo CHl. 8 Junho
1815 (B. Carn. Extr. 1°; CoU. Delg.). Tra
tado de familia enlre a Franca e I02:1alerra,
20 Novembro 1815 (Coil. Nab.); 01. da
me mll data (CoU. cit.): para cuja execução
- Vid. Convencão 20 Novemb1'0 1815.Tratado
de prorog-açã~ de tre~oas com Toni ......
Novembro 1816 (8. Carn. Map.); Av. 29
Jaoeir01817 (B. Canl.addit.1°). Tratado
com a Grãa-Bretaoha para obstar-se o
commercio de escravos em todos os portos
da Africa, do Equador e em alguns do Sul
desta linha onde li corôa Ingleza não tinha
dominio ou direito, 22 Janeiro 1817 (B.
Cam. addit. 1°); Av. 17 Fevereiro 1817
(B. Cm·n. cit.). Tratado com a Russia 27
Dezembro '1.798 declarou·-se expirado. Av.
9 Abril 1.81.7 (B. Cam. addit. 1°); EdiL 16
dito (B. Cam., cit.). Tratado 22 Janeiro
1817 teve addicionamenlo. - Vid. Conven
ção 28 Julho 1817 etc. Subre reclamações
contra apretlamentos de navius por impor
tação de escravos em contravenção ao tra
tado de 22 Janeiro 1817. - Vid. Emb~r
cações mercantes. Res. 22 Setembro 1817
elc. Com missão mixta purtl1gueza e iogleza
em virtude dotralado de 28Julbo 1817.
Vid. Commissão dila. Privilegios subsisten_
tes em tratados forãoconservados emquanto
estes durassem. L. Consl. Purt. 26 Maio
1821, mando observo pela Res. 20 Ou tubro
1823. art. 2. Sobre complicação do Decr.
16 Julho 1821 em execnçãq com o tratlldo
2°, 19 Fevereiro 1810.- Vid. Res.21 Ja
neiro 1822 (Coil. Nab.). Ás buscas forão e
como sujeitos os estrangeiros, salvos os tra
tados existentes. 'id. BUJcas. L. Consto

H5
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Forl. U Outnbro 1822 S X. Pap;amenlo de
))(lflps dp. carl~~ pm cumprimenlo da Conv.
19 Feverpiro 1810 com Inglaterra orde
1l0U-Sl'. Provo 20 Fevereiro 1823. (CDU.
Nab.). Sobre qlH)ixa de violação de tratado
cm consequencia rledenep;ação dI-! cumpri
mento de avocatoriado juizo privilegiado ao
<le orphãos.- Vid. Pl'OV. 25 Feverei1"o 1823.
Mandou-5e executar o Decr. 30 De7embro
1822 ficando em seu inteiro vigor ludo quanto
se achasse estabelec1do a rpspeilo de merca
dorias inp;lezlls no Ti'llt. 19 Fevereiro 1810.
Provo 2 Abril 1823 (CoU. l\ab.). Governo
não tem autorid~de 5enão em tanto quanto
~e acha estipulado oos trat<ldos de amizade e
commercio entre as duas nações. ne~. ia,
6 Novetnbro 182~ (CoU. cit.), Fazer e como
tratados de alliança, subsidio e cnmmercio
perlence ao poder executivo. Consto art.
102, § 8. Cumpre ao credito das ,autori
dades manter as estipnlações do~ tralados
~ convenções contl'fj llS fraudes -Vid. Porto
12 Agosto 182h (Cal!. Nab.). Tratado de paz
amizêlde, boa h3rmonia, e reconhecimento
da independencia do Brasil, com Portugal,
29 Ago5to 1825, com plet, com a c.onv. da
'llH'5ma data, mando executar por Decr. 10
Abril 1826. Monupolio da venda do azeite
de peixe nePiou-se conceder-se de direito
por ser contra lei expressa, a fé de tratado
solemne, e todos os principios de boa eco
nomia politica. - Vid. Res. 2a , 11 Outubro
1825 (CoU. lVab.). Sequestro em r~lllxado

em virtude do tratado de 29 Agoslo 1825. 
Vid. lndfpendl'nciu. Res. 6". l; Abril 1826;
Decr. 26 Abril 1826 etc. Diffprença nos di·
reitos das fazpndas inglezas da A~ia, moti
vada e como pelo Trat. de 19 Fevereiro
1810. - Vid. Ues. 1", 19 Abril 1826.
(CoU. Nab.). - Quanlia parll presente do
costume pela celebração do tratado com
li França. 2 Decr. 5 Junho 1826 (CoU. cit.).
Trataoo de amizade, navegaç~o P. com
mercio com a França 6 Junho 1826; para
cuja execução, Porl. 2", 26 Junho 1826
(CoU. Nab.); addicionado pela Com. :>
Março 181.9. lntelligencia dos art~. 14 e
15 do Trat. 6 Junho 1826. - Vid. R,s. ti",
16 Agosto 1826 (Cal!. ciL). Sohre de:<pacho
de fazendas importadas por emharcações
inglezas solução conforme art. 21 trato 19

TRATADOS

Fe\'erf'iro 1810. - Vid. Rp.;. 2 a
, 19 Agosto

1 26 (Cal!. Nab.). Para acalltelar abuso de
negoriantes estrangeiros que fingindo-se
francezes ~07.llVão das vantagens do Tratarlo
de 8 Janeiro 18'26. Prov. 23 Agosto 1826
(CoU. Nab.). Sobre confisco de !J;ados que
havião enlr ... do dos dominios hespanh6es
nos do Brasil contra as leis e lrat::ldos. 
Vid. Res. 1", 3 Março 1.827 (Coll. cit.). Exe
cuçiio do Trat.29 Agosto 1825 por cOll1mis
são mixta. - Vid. Commissâo dito. Instr.
31 M:Jrço 1827 elc. 'l'ratado de amizade e
commercio coro a Prussia, 9 Julho 1827;
confirmo 17 addic'\onado a 18 Abril 1828.
Presente5 pela celebração da convenção 23
Novembro 1826. Decr. 2 Maio 1827 (Coll.
Nab.). Subre violação do tratado com a
França por occasião de busca. - Vid.
Buscas. A\". 25 Junho 1827. Pura observan
cia do Trat. 29 Agosto 1.82ó sobre direitos
ele consumo. Res. 1', () A~(\sto 1827 (CoU.
Nab.). Tratado de amizade e commercio
com 3 Grãa-Brelanha renovou-se. 1.7 Agoslo
1827. São responsaveis por traição os mi
nistros e secretarios de eslado que atlenta
rem e como por tratados, convenções e ajus
tes etc. L. 15 Outubro 1827, art. 1, § i,
n. 1. a h. Tratado de cOIDmercio e navega
ção com as cidade5 Aoseaticas, 17 Novem
bro 1827. Mandou·se observar os tra
tados quanto a avaliação do sal para paga
mento de direito de cOnsumo. Rf's. 3", 26
Novembro 1827 (Coil. Nab.). Tratado de
commcrcio e navef!;ação com a Auslria 29
N()vembro 1827. Sobre sujeição de embar
cação a pap;ar 24"/0 por falta de documentos
legalisados na fórma do Tratado de 1810 e
Conv. 12 Dezembro 1812. - Vid. Res. 6"
29 Novembro 1827 (CoU. Nab.). Res. 3", 10
Dezembro 1827. Sobre execução do al'I. 10
do Trat. 29 Agosto 1825. Res.2a, 10 Dezem
hro 11:127 (Colt. cit.). Para que dos na\'Íos
frnncezes conforme o Tréttado 6 Junho 1826
s6 se exigissem 15 % de direitos das fazendas
importadas. Av. 2°,17 Janf'iro 1828 (Cott.
cit.). Commercio de cabotagem é alls estran
geiros vedado pelos tratados existentes. Av.
22 Feyaeiro 1828 (CoU. cit.). Sobre di
rf'itos que dever ião pagar embarcações in
glezas conforme o trat.ado !l7 Ap;osto 1827.
- Vid. Rcs. 23 Julho 1828 (Col!. cit.); e 88
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portlll!;uezas pelo de 29 A~osto 1825.
Vid. Res. 7 Outubro 1828 (CDU. cito I. Av.
Hl dilu (CDU. cit.). Art. add. ao Trai. 6
Junho 1826 com a Franca sobre blll
qlleio. 2l Agosto 1.828 (R·el. Estr. 1857
pago 195). Tralado de commercio e nave
g-ação com a Dinamarca, 26 Outubro 1828.
Tralado de alllizade, navegação e com·
mercio com os Estados Unidos da America
12 DezeUlbro 1828. Tratado de amizade na
ve~3ção e commercio com a Hollanda 20
Dezp.mbro 1.828. Tratado de casamento de
S. M. o IUJ1)erador Senhor D. Pedro I, com
S. M. a Imperalriz Sra. U. Amelia, 30 Ju
nho 1829 (CDU. Nab.). Violação de trata
dos como será punida. Cod. Crim. arL. 7!J;
e quem Delles e convenções compromeLLer
honra, clignidade, fé ou inleresses uacionaes,
Cod. cit. art. 77. Recommendou-se toda
a \'igilaucia para execllção do tralado de
abolição total do lr.'\lico de escravat\lra.
Circo 17 Janeiro 1831 (CoU. Nab.); Av. 2°
25 Maio 1.831 (CoU. cit.). Sobre entrega de
herança de propriedade porlugueza seques
trada, vistos os arts. 5, 6 Trato 29 Agosto
1825. -Vid. Res.1", 23 Março 18:)1 (CoU.
Nab.). Ratificar tralados e convenções de
governo a governo não podia a regencia sem
prévia approvação da assembléa geral. L.
1!J Junho 1831, art. 20, S 1. Salvação de
propriedade ingleza em 'navio naufragado
é serviço sanccionado pelo art. 18 do tra
tado com a Grãa-Brelauha. Not. 9 Selem
bro 1831 (CDU. Nab.). Sobre violação de
tratado por occasião de busca em casa
de Americano. - Vid. Buscas. Av. 31. ,fu
lho 1833. Terão os consules do ] mperio
a maior vigilancia em que se observem os
privilegios, isenções e direitos accordadlls
pelos tralados, convenções e ajuste~. Decr.
Reg. 14 Abril 183.4, art. 26; Decr. Rel?;.
520, 1.1. Juoho 28.47, art. 221. Projecto de
leis provinciaes quando oITenderem trala
dos com as nações estrangeiras como a res
peito se procederá. L. 1{\O, 12 Agosto 183!J,
art.tô 17,20. 2lJ.§3. Tratado de navegação
e commercio com a Bel~ica, 22 Setembro
183!J; confirmo 17 Junho 1835, expl. por
2 NoL. 29 Setembro 1835. Tralado de na
veO'ação e commercio com Portugal.1.9 Maio
1836, e artigo addicional 6 Julho 1836.

TRATADO

Tratados sobre alfandega como se cooser
varáõ. Decr. Reg. 22 Junh!l 18::16, art. fi9:
despacho por factura, far-se-ba e como se
gnndo o estipulado no~ tratados, art. 215.
- ViJ. Dec7'. 26!J7 de 1.860. intra. dUto
riso II-se o governo para condec()rar com a
Ordem do Cruzeiro funceionarios belgas
que cODcorrêrão para celebração cio Tratado
22 Setembro 1834. Res. 135, 13 Outubro
1837. Tratado com Portugal de 29 Agosto
declarou-se sem vigor a respeito dos quinze
por cenlo e por que. OIT. 29, 300ulubro
1.841 (lorn. 283). Sua conservação na secre
taria de estado dos nep;ocios estrangeiros.
Vid. Secl·etarias. Decr. Re~. 135,26 Feverei
ro 18á2. art. 1.0. § 3. Decr. Reg:. 353, 20
Abril i8!J4. - Vicio Decr. 2358 de 1859
infra. Tratados influf:LU e como na arreca
dacão etc. rIos bens de fallecidos estran
gei~o~. - Vid. Bens ditos. Decr. Reg. 160, 9
Maio 18!J2, addit. por Decr. Reg. 422, i
Junho 1.8!J5, art. 11, exp!. por Circo 25 Se
tembro 1~!J5. Av. 11.2, 11 Outubro 18á5.
Declarou-se que independente deHes os es
trangeiros nãu s6 Ioglezes. cujo tratado expi
rou, cu mo oulros gozavão no Imperio de
toda a protecção e se~urança. Circo 9 Outu
bro 184!J (Jom. 270). Convenção com a
França sobre extradicção de criminosos e
quaes. - Vid. C,·imes. Av. 25 Janeiro 1847
etc. Tratado', leis e usos determinaráõ as
honras de que os consules deveráõ usar.
Decr. Reg. 520, 1.1 Junho 16!J7. art. 38.
39. Sobre a subsisleocia do art. :> Trat. 29
A~osto com Portugal- Vid. Not. 25 J unhlJ
18!J7 (Gaz. Off. !J5, v. 2"). Lei provincial ap
provando postura que obri~ue cidadãos es
h'angeiros officiaes mechanicos a lirar li
cença para ter abertas lojas e tendas, orrende
o lratado com a França. - Vid. Âv.1.6 No
vembro 18á7 (Gaz. cito 167). Sobre levan
tamento de rendimer.to do vinculo do Ja
g-uára petlido pelo recolhimento do Rego,
de Lisboa attentlJS os al'ts. 6 a 8 Trat.
29 Agosto 1825 e outra' di. posiçóes. 
Vid. Av. 28 Junho 1850. Tralado) de a1
liança defensiva com o Paraguay. 14 Feve
reiro 1851 (Rel. Estr. 1852 pago 96). Con
vanio com Uru!!:uay, Entre-Rios e Corrientes
de alliauca oITensiva e defensiva. 8 Julbo
1851 (Rel. cito pago 98 v.). Autorisou-s~.
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-pagamento (+os commlSSill'lOS hrasileiros
da commissao mixta brasileira âo art. 3
Conv. addicional ao Trat. 29 Ago~to desde
Fevereil'o de 18l1.~ alé Junho de 18Jô. L.
628, 17 Setembro 1851, art. 11, § 12.
Tra~ado de aJliança com o Uroguay. 13
Oolobro 1851 (Rel. Estr. 1~52, pago 101t,.)
E de limites. Trat. da mesma data (Rel.
cito pago 1Oá). E de commercio e nave~ação.

-Trat. da mesma data (Rel. cito pago 107).
E para entrega recipl'oca de criminosos,
dpserlores e e;,cravos. Tr~t. da mesma data.
(Rel. cito pago 110). E de sllbsidio. Conv.
da mesma data (Rel. cito pago 112). Abrio-se
credito para applicaçãu aos contractos com

_ o Uroguay. Dec. 861, 1á Novembro 1851,
Sohras do credito aberto pelo Decr. 8lt6 de
1851, applicoo-se ao pagamento das pres
tações ao Urugoay de que trata a Conv. 12
Ootobro dito. Decr.881. 6 Dezembro 1851.
Convenio especial com Entre-Rios e Cor
rientes sobre meios de efIeitoar aJlianca
commom estipulada. 10 Dezembro 1851
(Rei. EstT.1852pag. t1ltv.). Art. addicio-

-li, nal da mesma da,ta (Rel. cito pago 118). Con
venção de commercio e navegação fluvial,
extradicção e limites com o Perú. 18l\'larço
1852 (Rel. Est1.. 1853 pago 31. v.). Tratado
com Urogoay modificando § 1, al'I. 3 e li.
de 13 Outubro 1851. -10 Junho 1852
{Rel. cito pago 29 v.). Âct. de gar. 19 Maio
1852 (ReI. cito pago 31). Conlracto com
<lgenle peruano sobre navegação do Ama
zonas. li. Novembro 1852 (Rel. Est?'. 1854
pago 108). Accnrdo sobre demarcação de
limites entre l) lmperio e o Uruguay. Not. I

21 Maio, Acl. 15 Jonho 1853 (Rel. cito pago
119 e v.). Tratado de navegação do Paraná
e Paragut'y entre a Confederação Argentina I

e França 27 Julho 1853 (ReI. cito pag.146v.).
Tratado de extradiccão de criminosos com
a Republica do Equ~dor. 5 Abril185lt (Rel.
Est'r. 1855 pago 155). Convenção com Uru
guay sohre prestação de subsidio. 7 Agosto
185ft (Rel. cito pago l(4). Accol'do com o
mesmo sobre,duração e condições do au
xilio de força militar. 16 Novembro 1854
(Rel.cit. pag.1.(6). Convenção com Portugal

~ I vara prevenir P. reprimii' falsificação de
moeda e papeis de credito. 12 Janeiro 1855
(Rel. cito pag. 167 v.). Tratado de amizade,

TRATADO

commercio e naw'gação com o Paragllay.
27 Ahril1855 : e Conv. oçld. da mesma da ta
(Rel. E.lt,.. 1856 p.ag. 126 v. 128 v.). 'Aclas
de proseguimento de demarcação d limi
les enl,re () lmperio P. o UrugllêlY. 6,28Abril
1.856. (Rei. Estl·. 1857p(lg. 1.91 V. 193 v.) Tra
tado de amizade comlDt'rcio e navi'gação
com a Confer/eração Argentina. 29 Abril
1856. ann. Decr. 1781, 1á Julho 1856.
Tralado de amizade, navpg:ação e commer
cio com a republica uo Paragllay. 8 Abril
1856, ann. Decr. 1'182, 1á Julho 1856.
Cflovenção com o Paragufl){l'elaliva a ajuste
de limites. 8 Abri11856, ano. Dec.1783. 1lJ
Julho 1856. Si exisle limitacão no auxilio
que segundo os trotados on regras O'eraes do
direito das genles se deve prestar aos consu
l~s estrangeiros a respeito da prisão de seus
desertores etc. - Vid. Av. 369. 29 Outubro
'1856 e ann. 1 Dezembro 185lt. Tratado de
limites com li Cnnfeder~çãoArgentina. 30
Janeiro 1858 (Rel. ESt1'. 1858 pago 111). E
de exlradicção. Tratado da mesma data
(Rel. cito pago 1.15 v. l. Convenção addicio
Dai ao tratado de amizade. commercio e
navegação com o Paraguay, 2l1. Abril 1858,
ano. Decr. 2155, 1. Maio 1858. Tratado
de amizade, commercio e navegação com
os Ollomanos, 10 Abril 1858, aon. Decr.
2268, 2 Outubro 1858. Tratado de com
mercio e navegação com o Uruguay, 22
Setembro 1858, aQn. Decr. 2269, 2 Outu
bro 18ó8, mandado executar porCir. 9·, f7
Janeiro 1859,.e sobre cuja exp.cução, Circo
296, 13 Outubro 1859. Ralificação de lra
tado.s elc. incumhe ti secção central da se·
c,relaria de estraoneiros. De~r. 2358, 1.9 Fe
vereiro 1859, art. 5. § 3: á 1n as nego
ciações de tratados, convenções, accol'dos,
declarações e outl'OS ajustes e interesses
que-não versarem sobre negocios commer
ciaes e consulares, art. 6, § 2: li iotel
ligencia e execuç ão dos s-obreditos actos
art. 6, § ú: á 2a o mesmo sobre inleresses
commerciaes e maritimos e correios, art. 7.
§ 2, :3: á 3n promulgão dos tralados e
convenções, art. 8, S 1: e a coJlecção dos
tralado~, convenções e accordos, ado 8 § 3:
ao traductor compilador o extracto dos tra la
dos, e sua coordeçãó, art. 20, S-2, 3. Con
venção fiuvialcom o Perú, 5 Abril t859, ano.
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Decr. 2242,16 Julho 1859. Transporte de
mercadorias e objectos de qualqúer natu
reza pelos rios, lagôas e aguas intf'riores
do Imperin não é probibido !Is emb3rca
ções dos Esludos limitropbesque tiverem so
bre tal objecto tratados e coovf'nções espe
ciaes.-Vid. Dec1'. 2.&85, 28 Setembro 1859,
art. 3. S1. ; Decr. 2486, 29 Setembro 1859,
art. 15, § no. n. i, 2; para' cuja execução
lnstr, em Av. 309. 19 Outubro 1859. Im
pressão de leis, decretos. resoloçóes, regula
mentos, actos, instrucções relativas e outros
documentos em compendios, tratados e obras
jorid cas é permillida. Decr. 2491, 30 Se
tembro 1859, 3rt. 1, § un. n. 2. Originaes
dos lralados e convenções internacionaes
~oardão-se e como no Arcbivo Pnblico do
Imperio. Decr, 25lJ1, 3l\1arço 1860, art. A,
S 9. - Vid. Reg. ~o, 2 Janeiro .1838. Con
venção postol com a França 21 Julho 1860,
ann. Decr. 2650, 24 Setembro 1860. (Vid.
Reg. í Julho 1860, no Rei. E3tr. 1861 pago
1.40). Tratado de limites e navegação fluvial
com Venezuella, 6 Setembro 1859, ann.
Decr. 2726, 12 Janeiro 1861 (Vid. Deci. 27,
lnstrllccões 31 Julho 1860. no ReI. Estr.
i861 P~{{. 126 e v.). Convenção c.onsnlar
com a França. 10 Dezembro 1860, ann.
Decr. 2787, 26 Abril 1861.

TRATAMENTOS: de senhoria concedeu-se aos
conegos da capeJla real. Alv. 21 Dezembro
1808 (CoU. Nab.). Tratamento em fórma
de ajuda de custo cúncedeu-se :I officiaes de
mar que havião acompanhado EI·Rei D:
João VI para o Brasil, ill:ual aos' do exercito.
Ord. 24 Julho 1809 (CoU. cit.), De. senhoria
concedeu-se ao Jugar de vice·reitor ,da uni
versidade de Coimbra. Alv. 12 J"neiro 1811.
De senhoria aos Jugares·de chancel1erda
casa da suppli cação e da relação e casa do
Porlo. Alv. da mesma data. Tratamentos
de senado, tribunal, minist1'os lisa dos por ca~

mara, e chefe do e3tado a govern·ador.es estra
nbárâo-se e como. Prov. 23 Agosto 1811 f

(CDU. Nab.); ProT. 19 Novembro 1811
(Coll. cit.}; Prov. 1a, 23 J ulbo 1814 (Col/.
cit.). Tralamento de lnfa~te cooqedeu-se
ao filbo oa Princeza D. Mafia Thereza e do
Infante de Hesponha D. PeOro. Carlos. Alv. i
g Dezembro 1811 {OoU. cil:.~. GOfernador I

da ilha de Santa Calbarina dedal'ou-se não
ter lratamento de senhoria nem pclo Alv.
29 Janeiro 1739, em razão do posto, lIem pelo
Alv. 2 Maio de 1782. Prov. 2&, 23 Julbo
1814 (CoU. cit.). - ido A.v. 27 Setembro
1828 infra. A-s patentes passadas aos paren
tes da casa real ou imperia Ilevão a declaração
do lratamento de primos ou sobriobhS. con
forme o eslylo ou honras da casa; pela falta
desle tratamento foi recambiado ao cooselho
de ~uerra de Lisboa a que se passotl 1\0 ca
pitão Duque de Cadaval, e mauoou-se de
clarar ao ir'mão deste D. Nuuo Caetano AI·
ves Pereira de Mello. Av. 15 Joneil'!) 1816
(Repert. Cunh. ,lfat. Patente n. 25). Trata
mento de Principe do reiDo·unido de Por
tugal e do Brasil e Algarves e Duque de
Bragança concedeu-õe aos filbos primoge
nitos da corôa. Alv. 9 Janeiro 1817.- Vid.
Consto a1't. 105, infra.. Tratamento de ex
cellencia concedeu-se ao governador dos
reinos de Portllgal e Algarves, e aos membros
aclllaes do governo deHe e seus secreta rios.
Alv. 22 Janeiru 1818. egou-se á camara
da cidade do Maranhão tratamento de se
nhoria que pedira. Provo 2&, 3&, 26 Janeiro
1818 (Coll. Nab.). Tratamento de senhoria
concedeu-se á camara do Rio de Janeiro.
AI v. 6 Feverei ro 18J 8. - Vid. Dec1-. 86 de
1841 inf1'O. E á de Macáu. Alv. da mesma
data. E aos hrigadeiros dos reaes exercitos.
Alv. 2A Abril 1821. De excellencia conce
deu-se aos membros do conselho de pro
curadores geraes das provincias do Brasil,
emquanto servissem. Decr. 16 F .. vereiro
1822. Tratamento do Imperador qual deve
ser em geral e nas provisões e alvarás de
terminou-se. - Decr. 13 Ou tubro 1.822.
Vid. Consto art. fLO, infra. De excellen
cia tem os Gran-Crut da Ordem dI) Cru
zeiro, e de senhoria os dignatal'ios. Decr.
1 Dezembro 1822. § 12. De illustrissima
concedeu-se á camara da .cidade do Rio de
Janeiro. Decr. 9 Janeiro 1823.-Vid. Decr.
86 de 1841 infra. De e,;cellencla conce
deu-se aos presidentes de pro\'incia e aos
conselbos de presidencia. L. 20 Outubro
1823, art. 21; Av. 4 Setembro J:le 1829. L.
38, 3 Outuhro 18M. arl. 2. Tratamento

:deÂugllstos e Dignissitllos SenhOl'es Rept'esen-
tantes da Nação tem cada uma das camaras
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legislativas. Const. art. 16. Tratamento de
Magestade Imperiallem o Imperadur. Consto
arl. 1.00. Tratamento de Alteza Imperial
tem o herdeiro presumptivo da corôa, e o
Principe do Grão-Pará: de alteza os demais.
Consto arl. 105. Ao governado das armas da
côrle e provincia e repartição de marinha
mandou-se probibisse restrictamente qual·
quer alteração de lei dos tratamentos, ma
xime em correspondencia official e em acto
de serviço. Porto 1', 3 Agosto 1825, excito
por Av. 12 Julho 1841 (.fom. 18lt).·- Vid.
CÚ·c. 14 Março 18.&2, infra. Tratamenlo de
Allel,a concedeu-se á senhoraD. Izabel Maria
de AlcantaraBrasileira. Decr. 2~ Maio 1826.
Deexcellencia conct~deu-se ao commandante
da imperial guarda de honra. Decr. 25
.Maio 1828 (Repert. Cunho Mat. Tratamento
VIll Ind. Alb. verbo cit.). Sobre tratamento
incivil que usára camara municipal para
com ouvidor da comarca. Porl. 1 Setembro
1828 (CoU. Nab.). De excellencia tem os
ministros do supremo tribunal de jus
tiça. L. 1.8 Setembro 1.828, art. 1. Tra
tamento conservou-se aos membros dos ex
tinclos tríbunaes da mesa do desembargo do
paço e cOD3ciencia e ordens. L. 22 Setem
bro 1.828, art. 3. Governador de armas de
c1al'llll-Se não ter tl'lltamento de excellencia
à vista do Alv. 29 Janeiro 1739 e art 28
L. 20 Oulubro 1823. A.v. 27 Setembro 1828;
Av. 4 Setembro 1.829. - Vid. Av·. 20 Maio
18lt2. infra. Tratamento de excellencia tem
os ~randes dignitarios da Ol'clem da Rosa:
e deve ter-se para ser nomeado Gran-Cruz;
senhoria tem os commendadores ; de senbo
ria deve ter-se para ser nomeado dignatario
da da Rosa. Decr. 17 Outubro 1829, art. 2,
§ 1,2. 3, .&. De alteza se mandou dar o
Principe de Escbtold e Duque de Leuctem·
berg. Alv. e Carl. Imp. 5 Novembro 1829
(CoU. Nab.). De excellencia concedeu-se aos
membros da regencia durante a minoridade
do Sr. D. Pedro II. L. U Junho 1831,
art. 22. Tratamento igual aos dos ministros
e secretarias de estado concedeu-se ao tutor
do Sr. D. Pedro II. L. 1.2 Agcsto 1831,
art. 6. De senhoria terão na corresponden
eia.officios, requerimentos e mais papeis
remetlidos ál> thesourarias. em quanto servi·
rem. 08 inspectores dellas. L. 4 Outubro

1831, art. 52; Decr. 870, 22 Novembro
1851. art. bO. Tratamento de excellencia
terão os vice.presidentes de provincia du
rante a serventia. L. 38. 3 Outubro 1834,
art. 9. Tratamento dos agentes diploma
ticos conforme o caracter de suas creden·
ciaes como foi attendido para precedencia
no acto solemne da cor03ção do Sr. D. Pe
dro II. - Vid. Circo Ú Julho 1841 (.forn.
177). Tratamento de excellencia foi conce
dido ao lu!!:ar de senador do Imperio. Decr.
83,18 Julho 18b1. E de senhoria aos mem
bros da c.amara dos deputados que compa
recêrào na sessão legislativa em cujo periodo
teVe lugar a sagração e coroação de S. M. o
Imperador. Decr. 8!l. da mesma data. E
de excellencill ai) cargo de procurador da
corô:l, soberania e fazenda nacional. Decr.
85, da mesma data. E de .senhoria e iIlus·
lrissima á camara municipal da côrte. Decr.
86 da mesma data. E de senhoria aos di
rectores dos cursos juridicos de S. Paulo e
Olinda. escolas de medicina, da eôrte e
Babia, commandante da escola militar e da
academia de marinha. Decr. 88 da mesma
data. Tratamentos de excellencia, e senhoria
que novos e velbos direitos pagaráõ. - Vid.
Novos etc. L. 243.30 Novembro 1841. Tab.
S20. 22. De exceJiencia tem os conselheiros
de estado. Decr. 12lt, 5 Fevereiro 18.42.
art. 57. Aos presidentes das provincias ma
ritimas recommendou-se a execução das
leis sobre tra tamentos na repartição da ma
rinha e corpos da armada conforme a Circo
12 Julbo tSU. Circo 1ft Março 1.8h2 (JtJl'n.
90). Ao do &ial'anhão para dar-se aos offi
ciaes militares e cOlDmandanle d'armas só
o que tivessem por lei. Av. 20 Maio 18lJ2
(Jorn. U7).-Víd. Decr. 209 de 18lt2. infra.
Inspector de tbesouraria não deve consentir
que na correspondencia ollieial lhe faltem
com o tratamento devido. Ord. 11 Junho
18h2 (Jom. 16áj. Tratamento de senhoria
concedeu-se aos cOlDmandaotes de armas das
provincias si por oulro titulo o não tiverem
maior. Decr. 209. 2 Agosto i8lt2.Declarou-se
a urna assembléa provincial não poder ser
presente aS. M. O Imperadur ulDa su~ repre-

. seolação por ~ão dar ao mesmo senhor o tra
tamento constitucional. Av. fi Agos~o 18.42
(Jorn. 261). Officiaes militares em geralre-
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ciprocamente não devem dar-se tratamento
que não teohão por lei e por isso uãQ devem
ser aceitos documentos ou corre~pondencias

em que taes tratamentos se encontrem. Provo
29 Agosto 18lJ2 (Jorn. 273); Av. 3 Fevereiro
1848 (Gaz. Off. 27, v. 3); Circo dito (Gaz.
cit. 28); Decr. Reg. 293. 8 Maio 1843, art. 2
§ 9. Presidentes devem dar aos inspectores
de lhesouraria o tratamento de senhoria;
não obslante sons ordens por portarias de
vem ser cumpridas. Circo 21 Fevereiro 18ú4
(Jorno 57). São empregos honorificos da
Casa Imperial os a que fôr annexo o trata
mento dp, senhoria. Decr. 646, 23 De
zembro 18.47, art. 1. Coroneis do exercito
tinbão h'atamento de vossa mercê. Av.3
Fevereiro 1848 (Caz.Off. 27, v. 3); Circo
dita (Gaz. cit. 28). Tratamento da gente
da tripolação ferida ou mutilada defen
dendo o navio é avaria gros~a. Cod. Com.
a rI. í6ú, S 7. Excesso de despezas no
tratamento pessoal do fallido qnando qua
lifica . a quebra culposa. Cod. cil. arte
800, § 1. TratlJmento de Merilissimo tl'ibu
naldocommet'cio tem elles. Decr. 738, 26No
vembro 1850, arl. 17, e de Met'itissimajunta
do commercio as ditas juntas. Decr. 738 cil.
art. 76. T7'Otamento conservaráõ os empre
gados do corpo diplomatico em disponi
bilidade e os aposentados. Decr. 9!l0, 20
Março 18ã2, arl. 17. Tralamento de senho
ria tem 0$ commandante~superiores da guaro
da nacional quando por outro titulo lhes não
compila maior. Decr. 13M, 6 Abril 185lJ,
art. 4. Tratamento de senhoria concedeu·se
aos desembargadores dlls relações e chefes
de policia. Decr. 1482 A, 2 Dezembro 18M.
Tmtamenlo de pobreza enferma na côrte.
Vid. DecT. 1567, 2& Fevereil'o 1855. Tra
tamento de senhoria tem os Jentes catbe
draticos e substitutos das faculdade- de di
reito e mprJicina. - Vid. Decr. Est. 1386,
28 Abril 185.4, art. 158; Decr.1623, 30 Ju
nho 1855; Av. 182, 12 Julho 1855. Sohre
tratamento indevido dado por inspector
de lhesouraria ao de cOl'reio. - Vid. Ord.
209, 25 lulho 1855. A' secrelaria da mari
nha determinou-se que nos oflicios, reque
rimenlos e aclos de serviço se observasse
a lei não dando·se se não o tratamento
competente. Av. 2.4 Novembro 1856 {lorn.

3M). Tralamento de excellencia terá du
rante o e:xereicio o ajudante-general do exer·
cito e tambem o official que o substituir
interinamente. Decr. Re;.:-. 1880, 31 J~neiro

1857, art. 8. De senhoria têllJ em quanto
servirem os directores geraes dos lndios. Av.
19 Maio 1857 (/orn. 160). Tmlamento dos
aprendizes menores no arsenal de marinha
da côrte. - Via. ÁI', Reg. 332. 25 Setem
bro 1857, a7·1. 7, § 2. Tratamenll' do direc
tor geral da tomada de contas é o mpsmo
dos outros directores gPraes. Decr. 23.43,
29 Janeiro 1859, art. 6. Aos presidentes
recommendou-se cessllcào do ftlluso dos
tral:lmentos indevidos. Circo 419,27 Dezem
bro 1859. Ao encarregado do quartel ~ene

ral da marinba pertence cohibir o abuso de
tratamentos ilIegaes em eorrespondencia
oflicia!. Decr. Reg. 2536,25 Fevereiro 1860,
art, 7. § 21. Tralameulo deexcellcncia con
cedeu-se aos marechaes de campo, briga
deiros e chefes de esquadra, e de divisão. e
de senhoria aos coroneis, majores, capitães
de mar e guerra, de fragata, e capitães te
nentes, na correspond eneia e trato reciproco.
Decr. 20 Abril 1861 (lorn. 109). Si os offi·
ciaes da guarda nacional de iguaes patentes
a tem.- Vid. L. ti02, 19 Setemb,'o 1850,
art. 60;Av.182 de 1855, supra.

TRATO occulto do fallido com algum credor
quando torna de nenhum efIeito a quitação
áquelle passada pelos credores. - Vide
Quebra. Cod. Com. art. 871.

TRAVESSEIRO; de imperiaes marinheiros em
cerla provincia supprimio,se seu forneci
mento. Av. 26 Junho 1855 (Jorn. 239).

TRAVESSIA: - Vid. Camaras. L. i Outubro
1828, art. 66, § 10; Cod. Mun, da côrte,
sec.2a, til. 6, § 19.

TREGOAS: convenção denas celebrou-se com o
Dey de Argel. 6Julho 1810 (B, Caril. ArLdit.
1). Com o Bey de Tunis Trat..... Novembro
1816 (B. Carrl. cit.), publ. em ErJit. 13 Ja
neiro 1817 lIndo Alb. 1'7'egoas); Av. 29 Ja
neiro 1817 (D. Ca'rn. cit.). Com a rCfÇencia
de Tunis por dous annos assignon-se a 12,
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commuoicou-se em Av. 29 Abril, publi
cou-se em EdiL. !J Maio 1819 (Ind. Alb.
T1·egoa). Com a republica das Provincias
Unidas do Rio da Prata. - Vid. Conv. 30
Agosto 1828, art. 18.

TREM: artigos de trem militar e naval importa
dos nos portos do príncipe regente de Por
tugal. para seu uso como serião pagos accur
dou-se com Inglaterra. TraL 2°, 19 Feve
reiro 1810, art. 17. Trem de Malto-Grosso
creou-se. C. Reg. 7 Abril 1818 (Repr:rt.
Cunho Mat. T1'em II). Sobre vencimentos
do mestre enviado para o dito tl'em. Res.
2', 9 Outubro 1823 (CoU. Nab.). Reinte
gração ordenou-se de mestre carpinleiro
das obras brancas do trem do exercito da
,Bahía c por que. Provo 4 Setembro 182á
~lÀJll. cit.). Declaruu-se que commandunte

·ae armas não tinha jurisdicção no trem mi
Jitar elc. Av. 13 Al.>ril 1826. - Vid. Dec/'.
Reg. 293, 81J1Jaio 18á3, aTt. 10, infr'a. Con·
tas ao almoxarife do trem do exerci lo em
Pernambuco se mandou tomar. PI'OV. 20
Novembro 1826 (CoU. Nab.). Nas provin
cias pela extincção do commissariado geral
do ~xercito passou a fazer-se o fornecimento
de generos aos quarteis, corpos de guarda e
fortalezas, pejos almoxarifes dos trens de
guerra; e a promplificação dos mantimen
tos e transportes. L. 24 Novembro 1830,
art. á, n. 5,6. Com o de Pernambuco auto
..isou-se dtspeza. L. 31 Outubro 1831. So
bre destinu de armamento, carretas e fa
zendas para fardamentos exi~tentes no de
S. Pedro do Sul. Av. 5°, 10 Novembro 1831
(CoU. Nab.). Inspecção e direcção du presi
dente de província e com'mandante de ar
mas nos trens, arsenaes, elc. Decr. Reg.
293,8 Maio 1843, art. 10. Sobre obri~açõfls

do mestre d.o trem naval de Malto-Grosso.
Av. 16 Setembro 18117 (GalZ. O/f. 119, v. 2).
Official de corpo de guarnição fixa não póde
simultanéamente exercer as funcções de en
carregado do trem bellic0. Av. 171, 2 Julho
1852. Trem movediço de estrada de ferro.
- Vid. Decr. Est. 12h6, 13 Ú'ÚUP1'O 1853,
art. 12. 15. Trem de gperl'a. fornecerá us
traslados, papel etc. para as escolas elemen
tares dos corpos do exercito. Circ.. Reg. 156,
17 Agosto 185h, 8rt. 8. Trem rodante das

estradas de ferro do Imperio. - Vid. Deer.
Reg. 1930.26 Abril 1857, ad. 66, etc. Ao
depulado do quarlel-mestre general e seu.
assis'tente incnmbe e como collocar na or-
dem de marcha a artilharia, tTens etc.-Vid.
Decr. Reg. 2038, 25 Novembro 1857, a1·t. 9,
S7; 12.

TRÉPLICAS-a ar~umentos nojury. Cod. Proc.
art. 265; L. 261, 3 Dezembro 18hl, art. 54:
Reg. UO. 31 Janeiro 18.&2, art. 358; Av.
for~. 23 Março 1855, cap. 5, n. llll,18, 19,
20 (Jorn. 85): no cível farão abolidas. Disp.
Provo art. 14; instauradas L. 26l, 3 Dezem
bro 18&1, art. 120; no juiz commerciaL
Vid. Dec/'. 737, ~5 Novembro 1850, art. 10t,
102,104 a 106. -120, 121,179,719, 72á.
Salarios deHas aos advogados. Decr. Re~.

1.569, 3 Marçu1855, art. 64, 65,67,68; em
que sentenças exlrahidas e compreheode~

ráõ, art. 118, § 7.

TRESDOBROS e dobros em materiade contraban
dos e tomadias não se compreheodem n.
alçada dos inspeclores das alfandegas. Ava
252, 26 Setembro 1859.

TRIAN.GULOS, pavilhões, llamu1as e galhardetes
fran;cezes: para sua publicidade na armada
do Imperio. Av. 22 Dezembro 1853 (Diar.
55 de1854).

TRIBUN AES: da mesa do desembargo do paço
e consciencia e ordens - Vid. Mesa: -do
santo alicio ouinquiziçflo. -Vid.lnquizição
Trat. 1°, 19 Fevereiro 1810, art. 9. Os tri
bunaes fazião conslar nn aos outros as re
so}uções regias por seus escrivães e secre
tarias. Alv. 26 Janeiro 1S11. Governadores
não devião ingerir-se nos nego cios judicia
rips crimínaes ou civ.is por serem da priva
tiva compeleocia dos magistrarlos e tribu
naes.- Vid. Res. 20 Maio 1812 (CoU. Nab.).
Junta da fazenda dos arseoaes do exercito
fabrica e fundição era tribunal regia de fa
zenda e com' que jurisdicção e prerogalivas
-Vid. Arsenal dito. Res. 12 Novembr01812.
Propinas aos empregados de tribunaes ti
Ilhão sido exlinctas exceplo por molestia.
Res. 12 Novembro 1812 (CoU. Nab.). No.
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lribunaes de Lisboa se mandou decidir os
negocias dos habitanles d~s Ilhas dos Açores
Madeira, e PortQ Sanlo. Alv. 5 JuLho 1816.
Poder judicial compõe-se de juiz'es e lribu
naes de j.usliça. - Vi•. Const. art. 151, etc.
Tribunal Supremo tribunal dp. j Ilstiça.- Vid.
Supremo etc. Consto art. 163, 16ft; L. 18
Setli'Tllbro 1828,art. 1, ~. Sena(lQ çonverte-se
em tribunal de justiça para j,ulgar os crimes
de sua com.p.etenci~. - Vid. Senado. L. 1á
Outuoro 1827, art. 20. Officios e papeis de
serviço publico remellidos ags tr,ibunaes do
.elesem bargo do paço, Ípesa da c~)Dsciencia,
junta do commercio e cODS:!31ho de fªzenda
como e onde Ihe,.s deveriãp ser entregues.
Vid. V.erb. cito Porto 6 Março ~828. Tf.\jb unal
da Bulia. -- Vid. B.ttllg.. Mandou-s~ compre
he.nderem folha com.petente,os membros de
trihunaes que pelo exer,cic,io de outro em
pre"'o não tiv,essem perdido os lu~ares.-Vid.
Res.17 Noven~b1'o 1828 (Co,ll. N.ab.). Legisla
ção da ce,rteza por juizes não era ud optada
,nos tribunaes e junlas .eit.ceplo a.s .re.laçges.
Vid. Porto 13 Janei1'o 1830. Tribunal da
legllcia -:- Vid. Legacia. Levantar motim ou
excitar desordem dura,nte a :Jlessiío de um
trihunal de justiça de ma.neiríl que se im
peça ou pert\lrbe Q aclo como s~r.á puni
.vel. ~Cod. Cnim; .ar:t, 98. 1)os t.r.ibunaes
ecclesia"stico.s elD que casos fQi permittida
l1evista. - Vid. .R.e~. 20 ;De~embr.o 11.830,
ar.t. G. Perall(te os trihun.aeJl de q\le SJ! hou
ver recorrido em gráo de revist:J como se
.proeessará a remessa d.os aptps ao .supremo
p,re.mo tribunaL. - Vj,~, Sup:T:em(J elc. Res .
.20 Dezembro oit. art. 26. Pal'a os tribunaes
de Pernambuco ord~no.u-se tivesjiem. nas
causas civeis, crimes e,ml1lt~, reoUl;SOS os
ha-bitantes da pro~incia dl!s AlagÕas. Res.
7 Junho 1l.8:lL art. .1$ que solUl(ãO terião os
pendentes nos lrilmnaes da Bahia e,m gráo
de reoarsa, art. 2. Rfllação de offioiaes de
trihunaes extincbos para esaolha do ~ue mais
.convier para.solicjtador da justiça. Av. 2°,
.U Julho 1,831 (CoU.Na:b ..). Trillunal do lhe·
.soaro publico nacional. - Vid. Xb,esouro.
L. 4 0utuhro-d.J831, 'al't. 1, etc.: .emp egados
de ltribunaes .extinoto,S que preferen.cia se
manqou livessem Da reorganisa,ção das re
p.aJltições de lfazenda; ,art. 93. Juizes JIll1oi
eipae.s exeeutão J}.QS termps as seotenças e

IV

man;daªo~ ~os tribunaes !ltc. Cad. Proc.
art. 3~, § 2; ~. 261, ~ Dezembro 1841,
art. 11ft, S4; R~~. 120, 31 Janeiro 1842;
art. 211, § 9; 143, 15 Março 18lt2, art. 2,
S~. ~essões de tribunaes como terão lugar;
~ CalDO ne,lIjls se conservaráõ os espectadores.
Cod.cit. art. 69,6.0. Empatenosj111gamentos
dOll tribunaes de justiça. - Vid. Empate.
Res. 22 ,Agoslo 1833 elç. Tribunaes de jus
tiça civil e militar: d.espeza com elles foi
q.,ec1araªa geral. L. 58, 8 Ou~ubro 1833,
ar:t.l, § 4. Carljls d!'l ministros de tribunaes
que sel10 mandou-se pagassem.-Vid. Sello.
L. 69, 8 Oplubro 1833. Tab. etc. Tribunal
do c~nselho supremp ~ilitaJ' - Viq. Con
selho di,to. Pelo ministe,rio da ,guefrii foi dis
pensado do serviço do dito tribunal um
official g~nerpl da armada. Decr. 19 Dezem
bro 1~33 e foi outro nomeado J)ecr. 25
Agosto 1836.-V,id. 20 OUtubl'O dito (Repert.
Cunho Mat. T1'ibuna~. M~mbros dos tribu
naes su.pe,riores são empregaclos geraes. L.
'-6° t 12 Agosto 1834, art. 10, S7. Nullidade
de sentenças proferidas por tribunaes de
Lispoa.-Vi,d. Nullidad,e. L. 67, 28,Setem
bro 1837. Aos presidep~es gos tri,bunaes se
rem,etteráõ collecções dos .actos do poder le
g'slativp ~ e;tecutivo. - Vid. Actos. Reg. 10

;1 Jape,irp 1;838, art. 16, 20. 2l, 23. No
art. 1,1, ·S 7 L. ~6° ~e 1~3A pão se com
p,rehendE;m os membros dos tribunaes su-

. per·ores. L. tO!>, 12 ~,ªio 18ltO. art. 4:
a.ss~p1bléa.s prov~n~iae/l quando procedem
qomo ~"i.bunfl.es de jq~~iça, art. 5. Regulou
se a .rpaneira d~ s,e cobrarem os I10rtes dos
autps qrj~es que de uns para outros tri
hgnaes se remettem pelos correios. - Vid.
Cp,rr~io• .D~cr. 3.14. 12 Jplho 1843; 399,
2.1 Deze~l?roft&41l, art. 204 Jl. 2Q'i. De ne
p"hqm m<?90 pe t.eflc~ a9S tri,blJpaes do
(Imperi,@ p conqecimn~to e. p.!!niçã,o dos
delict08 r;1O alto mar po,r subdito~ estran
gei.ros. ,Av., 9,8, ~3 .lun~o 18.&.5. Cumpri

.D),entQ de p;arta~ ogatorié\s de tribunaes
frappe,zf!s.e J:>rasiJeir,os ,para p is~o Ejtc. de
,ce.rlQ)5 çtill}ino,sps accqrdol;l-se como .serião
flump'l'icla~. - Vi!-l. iV.ot. U Ab,ril 12, 18,
2~; Av. ~3 J;\J,n1,lo i841,i (Ça[t. Otf. 15,
v. 1). T,f'bunaes de cor;nmer~~o matriculão
e,o!,li)!Ilerc\ nte. -.Vid. Cor;J.. Com. art. 4;

. ,(l@eçr••737.;'(lp N'9\'PIJJt>ro\1,&50'J~llt. 5, S1;.

H6
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Decr. 738 de 1850. art. 77, 9A); 6 (Vid.
Decl'. 738,25 Novemb7'o 1850, art. 17 etc.
in(1'a); registrão ns tilulos dos matriculados
na exlincta junta do commercio, art. 7; e
noliin as alleraçõcs na IDa lricula, art, 8;
rubricaráõ e como seus membros os livros
diario~ e copiac!or, art. 13 (Vid, Decr.
738de50,art.17elc. infra; 31 S 5; 32, 35.
S 2; 38, S6; 95, 146, S2): tribunal algum
póde praticar ou ordenaI' diligencia para
exame de an'umação dos livros de commer
cianle, art. 17: trihun,,\ do commercio
qucmdo ordenará exhihição de livl'os de com
mercianle art. 19 (Vid. Deu. 738 de 1850.
al·t. 17 elc. inrra). Suas attribuições em re- ,
Jação aos cNrelores. art. 38 (Vid. DecI'.
738 cil. art.17 etc. in(1'a, 31, Sti); hO(Vid.
Decr. 738 cito m't. 17 etc. inf7'a); lJ1 (Vid.
Decr. 738 de 1850, aI't. 17 etc. inf"a);
50 ( Vid, Dccr. 738 cit. arl. 17 etc. iIIira) ;
f>2 (Decr. 737 cit. art. 1.&0, S 1); 59, S 3
(Vid. Decr. 738 de 1850, m·t. 17 etc. in
fi'a); 60,62 (Decr. 737 cito art. 1á8, 1.49,
151; 738 de 1850, art.17 el.c. infl'a; 31, S6);
6á (Vid. Decr. 738 de 1850. ari. 17 etc.
infi'a); 65 , 67 (Vid. Decr. 738 de 1850,
art. 17 elc. infra); em relação aos a~enles

de leilãfl, art. 68 (Vid. DecI'. 738 cito
art. 17 elc. infi·a; 31,56): aos feitoresguar
da-livros e caix~iros, art. 7á; aos lrapichei
TOS e administradores de armazens de rle
posilO, ar\. 87 (Decr. 737 cil. 3rt. 22; 738
de 1850. art. 17 etc. infra); 90 (Vid. Decr.
738 de 1850, art. 17 elc, infi'a): em relação
ao mandato mercantil, ai'!. 159: ás com
panhias de cotnmercio ou sociedades 3no
Dymas. ar I. 296: ás sociedades commer
ciaes ari. 301 (Opcr. 737 cit. art. 3. § ~);

~07. ~09. 310 (Vid. Decr. 738 de 1850.
art. 17 elc. infra; 98, 100; Decr. 737 cito
art. 21. § 2: na liquidação de sociedades,
art. 5h7 (Decr. 737 cit. art. 22; 738 cito
art. 17 etc. infra; 98, :100); sobre embarca
ções do comlnercio. art. á57. 459, lt60
(Vid. Decr. 738 de 1850, art. 17 etc. intra;
98, 1.00) ; á63 (Decr. 737 cit. art. 22; 738
de 1R50, art. 17 elc. inf7'a; 98, 100); h6h
(Vid. DtCl'. 738 de 1850, a·d. 17 etc. intra;
98, 100); e a respeito dos capitães ou mes
tres de navios, ilrt.- õt2 (Vid. Decr. 738
de 1850, art. 17 etc. infi·a. 98, iOO): e

TRIBUNAES

sobre fretamE'nlos, art. 56M: e sobre o con
tracto de dinheiro a risco nu cambio mari..
timo, art. 633 (Decr. 737 cit. art. 3, S 2;
1á0, S1): e sobre as obrigações reei procas
do segurador e segurado, art. 725: e sobre
a liquidação, repartição e contribuição da
nvaria gros"a, art. 783 (D~cr, 737 cil.
art.A23.- Vid.Decr. 738 de 1850, a1't.17 etc.
intra; 98,100): sobre a natureza e declaração
da quebra-Vid. Quebras: art. 805, 807,
(Vid. Decr. 738 de 1850, art. h1, S 2); 809
(Vid. DeC1". 738 de 1850. art. 35, § 3) i
810 (Vid. Decr. 738 de 1850, art. 31., S 6,
infra; á1, § 2); 812. ~16 (Vid. Decr.
738 de 1850. art. h1., § 2); 819, 820 (Vid.
Decr. 738 de 1850, art. ái, S2); 8211, 825,
839, 8áO (Vid. Decr. 738 cit., arl. 108 a
125,1.30, 1lt2 a 172,186, 187); e quanto á
reunião dos credores e concordata, art.843.
850, 851. (Dllcr. 737 cit., art. 7, S2; Decr.
738 cit. art. H, S2; 77, 99.126 a 138. 184,
:1.87): no contraclo de união, art. 855, 858;
(Decr. 738 ca., art. 139 a lU, 163, :187): 6

ácerca da liquidação e dividendos, art. 860,
861 (Vid. Decr. 738 cit., art. 41, S2: 173
a 181. 18~, 187): e Tehabililação do fallido
art. 893, 89& (Vid. Decr. 738 cit., art.41.
S2;173a181,184, 187); 897 (Decr.738
cit., art. 182, 183): e moratorias, art. 899,
900 (Decr. 737 cil.. art. 21. § 9; Dl'cr. 738
cit.,8rt. 41. S 2); 902. 90á, 906 (Vid.
Decr. 738 cit. art. 77. infra; 99). Para elle
se aggrava dns decisões do juiz cnmmissario,
art. 907. (Vid. Decr. 738 d.e 1650, art. 1.7,
etc. intra; 31, § 11. ; 32.33, &3, 72,80, 81,
89, 99. 18A), Sua orl?junisução, compelencia
e altribuições. tit. uno art. 1 (Decr. 737 cit.
art. 8); a 13. (Vid. Decr. 738 de 1850,
art. 17 etc. infra; 3i, S11; 32, 33,43, 72,
80, 8t, 89,99, 184.) Altribuições em rela
ção á eleição dos deputados cOIDmercíantes,
til. un .. art. 1á, 16: tribunal commercial
qualquer fará applicaçiio da legislação com
mercial, art. 21 (Decr. 737 cito art. 1;
Decr. 738 cit., art. :1.2). InstruC'Çõea para elei
ção dos deputados e supplentes dos tribu
naes do commercio. Decr. 696. f> Setembro
1.850. Juizes municipaes d'l 10 de Janeiro
1851 em diante só processaráõ quebras nas
províncias em que não houver tribunaea de
commercio, 08 quaea procederáõ e como a
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respeito deli as. Decr. 707, 9 Outubro 1850,
IIrt. 18, 19, 20. l.'lo cartorio do thesouro se
mandou e como archivaros papeis findos das
repartições subordinadas; e os cuja conser
vação interessar á fazenda nacional ainda
que pedenção a oulros tribunaes. Decr.736,
:W Novembro 1850, art. 30. Tribunaes
de segunda e ultima iastancia nas causas
commerciaes são as relações. Decr. 737 cit.
art.7. Aos trihunaes do commercio compete
conhecimento de suspeição. Decr. 737 cito
art. 8tJ, § 1, 2, 3; 85, 88, 89, 9lJ. Certidão
extrahida da secreta ria do tribunal do com
mercio constitue prova de uso commercíal
quando. Decr. 737 cit. art. 216, § 1.. Contra
assento no tribunal que prova é admissivel.
Decr. 737 cito art. 217.Usos commerciaes do
Brasil provão·se e como por assento ou alles
tado do tribunal de commercio. Decr. 737
cit. art. 218, 219. Tribunal que julgar
provLldo o uso remetterá cópia da sentença
ou decisão ao tribunal do commercio.
Decr. 737 cito art. 222. Tribunaes de com
mercio podem ser nomeados arbitros. Decr.
í37 cil. art. 470, lJ71. Tribunaes de appel
lação e revista commercial qnando e para
que fim devem pronunciar nullidade ainda
não arguida. Decr 737 cito art. 678. Partes
que faltarem <\0 respeito devido ao tribunal
do commercio como serão punidas. Decr.
737 cito art. 698. Quando contra escrivão
ou tabellião procederáõ conforme o art. 1.57
Cod. Proc. Decr. 737 cito art. 701. Que
lugar e prerogativas terão os advogados que
comparecerem uas audiencias dos tribunaes
de cOIDLDtlrcio. Decr. 737 cit. art. 711.
Competeucia dos tribunaes de comlDerciu
conforme os arts. 6. 13,38, lJO, 50,66. 87.
62, 67. U. 64, 59, § 3, 19, 90, 310, 3h7,
460. lJ63, 46lJ, 512, 783, 907, til. un.
art. 8; Decr. 738 cit., 3rt. 17 a 29. Attl'i
buições etc. de seus presidentes. Decr. 738
cito art. 30 LI 33; de ~eus deputados. Decr.
738 cito arl. 3á a 36; de seus secretarios,
Decr. 738 cito art. 37 a 40: de beus {is
caes, Decr. 738 cit. art. 111, h2; suas se
cretarias, Decr. 738 cito art. 43 a 71. Au
toridades que exercerem 3S attribuições dos
tribullaes do commercio onde os nãohouver,
Decr. 738 cito art. 72 a 101. Officiaes de
suas secretarias serviráõ e como· de escri.

vães no processo das quebras. Decr. 738
cito art. 107. Approvou-se gratificação pro
visoria cousultada para o official mai'lf e
mais empregados da secrelaria do Iribunal
do comlOercio da côrle. Porto 28 Janeiro
1851: e para (JS da Bahia, PMi. da mesma
data: e de Pernambuco, Porto 26 Abri11851.
Aos lribunaes de fazenda não pertence, mas
ao poder judiciario, o conhucimento e deci
são de questões entre foreiros de terras ou
tr'ora pertencentes á capella e hoje á fa
.lenda nacional. Av. 42, 30 Janeiro '1851.
Perrnitlio-sc au tribunal do commercio da
côrle arrecadar o sello das cartas dos com
merciantes matriculados e linos diario e
copiador de cartas. Ord. 51. 5 Fevereiro
i851. Sohre jurisdicção dos lrihunaes de
commercio relativamenle aos trapicheiros,
atlcnto os artigos 96, 196, ~9, 87, 90, 88
Cod. Com., nego 30 Maio al't. 195; Rep;.
29 Janeiru 1839, sendo desohedecidos. Av.
26 Fevereiro 1851. Declarárão-se isentos
das rubricas de livros dos commE'rciantes
QS secretarios dus tribunaes do commer·
cio. Port. 9 Abril 1851. EocarrePiado da
visita de policia não deve deixar sahir em
harc~ção brasileira de navegação de alto
mar que nào apresente o re~islro do "tribu
nal do commercio. Av. 9 Abril 1851 (Dia,.
8669); Av. da mesma dala (Diar. M78);
Av. 6 Novembro 1851 (Diar. 8853). De trio
hunaes não pode o contador geral de mari
nha requisitill' directamente esclarecimeuto.
Decr. Reg. 778,15 Abril 1851, art. 8, SiO.
Marcárão-sc provisoriamente os emolumen
los que se devem levar nu tribunal do cum
mercio da capital do Imperio pejas cartas
de registro e matricula de embarcações bra
sileiras. Av. 25 Abril 1851. Declarou-se que
ao presidente do tribunal do commercio de
Pernambucu pertencem os emolumentos das
assigoaturas dos litulos que se expedirem
pelo tribunal não obslante o art. 28, til. un.
Cud. Com. Av. 26 Abril 1851. Conselho de
estado não tem jurisdicção para deciJir re
curso inlerposto de tribun3cs como é o tue
souro nacional e por que. Res. Cons. 17 Maio
1851 (Diar. 8703). CoJigo commercial não
concede moralorias a negociantes não ma
triculados em algúos dos Lribunaes do com
mercio. Av. 8 Julho 1851. Suas altl'ibuiçõe~
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rela Liv.1s a oorretores do Rio de Janeiro. Decr.
Reg. 806, 26 Julho 18'51, art. 1 a 3, 6, 9 a
19,21,22, 38, flO. lJi, 4.&, ft5 a ft8: e dos
interpretps do cOlDmercio, art. ft9: na Ba
bia, Dp.cr. 801,27 dito: e em Pernambuco,
Decr. 808, 28 dito. S6 por sentença do tri
bunal competente ou etc. podem ser demit
tidos os individuos que houverém servido
10 annos de chefe DU secretario de legação.
L. 614, 22 Aj.!;osto 1851, art. 4. Juiz de di
reito em correição não póde avocar e co
nhecer processos· julgados pelos tribunaes
superiores. Decr. Reg. 83&,20utubro 1851,
art. 57. Determinou-se o niodo de preparar
os processos em que os tribunaes do com
mercio forem nomeados arbitras, e o segui
mento dos recdrsos. Decr. 844, 18 Outubro
1851. Para julgamento das suspeições pos
tas aos Juizes municipaes qllandosubslituem
os tribünaes do commercio .nos lugares em
que os não na nem rela~õe.s é oompetente o
seu substituto. Av. 261, 29 Outubro 1851.
Tribunaes do paiz quando reconheceráõ os
agentes consulares como representantes dos
herdeiros de estrangeiro fallecido ,Decr. 855,
8 Novembro 1851, art. Ii: agentes consulares
não sendo reos em matet:ia crimes terão
ássento ao lado do presidente do tribunal etc.
per~nte o qual compar~cerem, art.17: se··
rão e como julgâdos pelo ·tribunal compe
tente, art. 18. Altribuições dos tribunae:. de
commercio relativas aos agentes de leilão
da praça do Rio de Janeiro. Decr. 858, 10
Novembro 1851, art. 4 a 7, 9, U, 13 a 17,
28,32; na Bahia, Decr. 915. 2ft Fevereiro
1852: Pernambuco, Decr. 939, 20 Marco
1852. Nenhuma relação tein com as capit~
nias dos porlos os emolumentos estabele
cidos para as secretarias dos tribónaes do
commercio e por que. Av. 269, 13 Novem
bro 1851. Como nos tribnnaes do commer
cio se processaráõ as imposi.ções de multas
dos arts. 89 e 90 do Cod. Com. Decr. 862,
15 Novembr 1'851, art. 1. il 5, 8, 9. Atlri
b'uições dó tribunal do tlommercio da côrte
relativas aos interpretes do commercio.
Decr. 863, 17 Novembro 1851, art. 1 a 4,
7 a 9, 12, 1.9,21. 25: na Bahia, Decr. 915,
2h Fevereiro 1.852. Marcárao-se êlistrictos
aos tribuuaes de comm~rcio e .sua compe
teI;l'cia nó registro dás mbarcfaçõés brasi-

leirns destinadas á Dávegação do alto mar.
Decr. 864, 17 Novemh b 1851. R~os mili.
tares devernlevantar-se conforme o art. 60,
Cod. Proc. quando se dirigirem ao juiz ou tri
bunal. Av. 275, 21 Novembro 1851. Mar
cou-se o modo por que os tribunaesde com
mérció devem impÔ:" a multà do ado 463
Cod. Com. Decr. 879,29 Novembro 1851.
Ao jlliz municipal só compete a execução
das sentenças dos juizes de direilo e tribu
naes e não as de outros juiz'e!> e por que. _
Vid. Âv. 292 , 15 Dezembro 185'1. Como
nos tribunaes de commercio se processará
o recurso de que trata o art. 512 Cad. Com.
Decr. 916,24 Fevereiro 1852. Tribunal do
commercio nenhuma dependencia tem da
matricula no consulado ou mesa de rendas
para verificar o re~istro das embarcaçõe8.
Av. 109, 19 Abril 1852; Av. 13 Maio 1852
(Dz'ar..8989). Suas attl'ibllições relativasáno
meHção dos avaliadores totnmelciaes. revogo
os arls. 533, 534 Decr. 737, Decr. 1056,
25 Outubro 1852. Sendo os agentesde leilão
de nomeacão dos lribunaes do commercio
como se de've considerar e cobrar o seu im
posto. A.v. 11 Janeiro 1853 (Dia,.. 20). Com-

. merciantes matriculados podem, bem como
os ~orretores', agentes de leilão, e adminis
tradores de armàzem oe depbsito, delugares
em qúe nãó haja tribunaes de commercio
manda-los ru'bricar nos do lu~ar de sua
matricula. AV'. 168, 20 Julho 1853. Escrip
turario de tribunal de commerc'i.o e incompa
tivel com o tabellionato de notas. Av. 176,
1 Agosto 1853. Vencimentos dos emprega
dos de secretarias dos tribonaes de commer
cio 'serão pagos pelos 'cofres geraes a que se
recolh ráõ e como os emolumentos. L. 71.9,
28 Setembro 1853, art. 16. Ferias e alçada
dos tribunae'S do Imperio fixárão-se: não
gozào de férias, salvó com licença 'dos presi.
centes dos tribu naes os tabelliães, escrivães,
contadores, dislril)uidbres ; serviço dos oili
ciaes de jnstiça e empregados dos tribllnaes
será 8islribuido pe-los respectivo's presiden
tes. - Vid. Decr. 1285, 30 NOL'emb,'o 1853,
prin'c. e h,-t. 6. Tribunal de julgamento de
exames de ufficiencia. - Vid. Av. 43, 13
Fer.·erei,·o 185ft. Sobre cobside'rarem de6.
nihvo os lfespachos de pronuncia em fal
lenci'ás p'el s j~iZéS municipaes co&o os dos
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tribunaes de commercio. Circo 79 ,16 Março
165ú. Determinou-se como se observaráõ
os afts. 842. 847 e 858 Cod. Com. sobre
chamamento de credores, e de~tituição de
adminislradores de casa falJida. Decr. 1368,
1.8 Abril 18M, art. 1, 2. Deputado e offi
cial-maior de secrelaria de tribunal de com·
mercio não são isenLos do jury. Av. 13 Ju
nho IBM (Dim'. 166). Quando uma firma
social fôr matriculada no lribunal do com
mercio elIa e não os socios individ.nalmen te
gozão das prerogalivlls de negociantes ma
triculados. Av, 1ú8, 1, Agosto 18M. Ao
tribunal em que pender o processo pertence
julgar conforme a amnistia, perdão ou com
mutação de pena. Decr. 1ú58, fá Oulubro
i85lJ, art. 7, § 1; 8, 10. Credilo para paga
mento dos empre~ados dos tribun.aes do
commercio. Decr. 1460, 18 Outubl'O 185lJ.
Tribunaes de commercio não devem admiltir
regislro de sociedade em commandita com
capilal dividido em acções. Decr. 1487, 13
Dezembro 18M, art.1.. °Declarou-se como se
devem regul/lr os presidenles dos Lribunaes
para suspensão éorreccional dos escrivães
ou tabelliães que perante elIes servissem.
Decr. 1572,7 Março 1855 e Res. Cons. an
nexaj Av. 95, 13 Março 1.855. Deu-se re
gulamento aos tribllnaes de commercio.
Decr. 1597. 1. Maio 1855, sobre o qual du
vida solverão-se. Av. US, 11 Junho 1.855;
Av. 278, 26 Setembro 1855, Av. 319,
23 Outubro 1655; Av. ft05, 29 Dezem
bro 1855. Réos condemnados por tribu
naes militares onde cumprem sentença. Av.
129,11 Maio 1855. Mareárão-se os dias de
sessões órdinarias, dos tribunaes de com·
mercio. Decr. 1626, 2 Agosto 1855; Decr.
1800, 9 Agosto 1856. Ás auloridades mili
tares incumbe a execução das senlenças dos
tribunaes militares. Circo 276, 22 Setembro
1855. - ido Av. 366, 15 Outubro' 1.857.
Commandantes de armas nenhuma inge
reneia tem nos conselhos de guetra, compe
tindo aos tribunlles superiores annul1ar ou
I'eformar as sentenças. Av. 300,9 Outubro
1865. Sohêrão-se duvidas sobre a cobrança
e divisão nos tribunaes de commilrcio dos
emolumentos em processos aâministrativos.
Av. 336, 31 Outubro 1855. AS5~mbléas

pfO"vinciaes quando decretão 'penas, confor-

me \) arte õ, L. 16G
, 1834 procedem como

tribunal de justiça. Av. 373, , Dezembro
1855. Fixárão-se delinitivamentp, as grati
ficações que a titulo de ordenados perce
bem os empregados da secretaria do tribu
nal do commercio da côrte. Decr. Tab.
1685, 5 Dezembro 1855; e as da do Mara
nhão. Decr. Tab. 1686 dito. Solveu-se du
vida sobre deverem ou não ser procE:ssadas
pelos tribunaes do commercio as quebras
dos commerciantes mal!'iculados depois de
convertidos os tribunaes em de2" instancia.
Av. 30°, 16 Janeiro 1856. Solveu-se duvida
a respeito de dever-se registrar cerla socie
dade em commandita e por que ou não no
re{?istro do tribunal do commercio. 1\.v. 31°,
16Janeiro 1856. Ao contador e distribui
dor' do geral nada compete pela distribui
ção dos feitos que sobem por appellação
aos tribunaes do commercio. Av. 32,17 Ja
neiro 1856. Juizes que demorão deoisão para
consultar o governo privão os tribunaes su
periores de decidir em gráo de recurso e
competentemente as duvidas que Occorre
rem na apreciação dos factos. Av. 70, 7 Fe
vereiro 1856. - Vide AIl. 207, 17 Junilo
1858. Juiz municipal não póde nomear
agentes de leilão, o que pertence aos tribu
naes do commercio. Av. 85, 1ú Fevereiro
1856. Sobre seIlo dos traslados dos autos
que sobem pal'a os tribunaes superiores
por via de recurso. Av. 171., 10 Maio 1856;
Regimento interno deu-se á secretaria do
tribunal do commercio da côrte. Porto e
Reg. 1lJ, 16 Maio 1856 (Rel. JUJt. 1.857,
pago 23). Sobre os arts. á, 6, 8 Cod. Com.
à respeito do eífeito de matriculas de nego
ciantes e sociedades nos lribunaes do com·
mercio. Ass. 1°, 7 Junho 1856 (Rel. cit.,
pag.2ú). Secretaria do tribunal do commer
cio da Bahia te\'e regulamento. Porto Reg. 10
Novembro 1856 (Rel. hst. 1.858, pago ft7).
Os ,empregados das secretarias dos tribu
naes do commercio estão subjeitos aos di
reitos de fi %. Ord. 28° 2á Janeiro 1857.
Autorisou-se o da côrte para 'Jlomear dous
stereomelras especiaes e privativos e com
que vencimentos. Decr. t 883, 7 Fevereiro
1857. Aa conservado,r do comm.ercio elIi
Santa Calharina ordenou-se remeltesse in
formação do expediente: ~ dos emolumcn-
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tos arrecadados e para que. Av. 54, 11 Fe
vereiro 1857. Aduptou-se processo para os
recursos dos trihunaes de commercio ao
conselho de e;;tado condemnando corretores
em valor da fiança.- Vid. Res. Cons.4 Abl·il
1.857 (Jo1·n. lOS). Aos presidentes dos tribu
naes dI) commercio pertence conceder e
como licença aos desembargadores adjuntos
delles, e juizes especiaes do commercio.
Av. 187,25 Maio 1857. Tribunaes de com
mercio continuão a ser competentes para
desliluir liquidantes de sociedades mer
cantis dissolvidas. Ass. V, 6 Julho 1857
(Jom. 255.). Não lue pedence destituir os
adminislradores de casas fallidas. Ass. VI,
6 Julho 1857 (Jm·n. cit.). Os prepostos das
casas de commercio, ainda sem nomeação
escripta e inscripla nos tribunaes de COUl
mercio, podem demandar sala rios no juizo
commercial. Ass. VII, da mesma data. (Jorno
cit.). ~ão podem ser nomeados arbitros os
tribunaes de commercio. e só alguns de
seus membros. Ass. XII, 9 Julho 1857

, (Jorn. cit.). Tribunal do commercio da corte
resoheu sobre usos commE>rciaes, e quaes,
ácerca de commissões, armazenagens e ou
tros encargos, venda, lradicção, desembar
que, embarque de genero$ de importação e
exporlação da praça do Rio de Janei.ro. Ass.
17 Agosto 1857. (Rel. Just. 1858 pago !I5.)
Subre revalidação de sello de letra indevi
àameote ordenada por tribunal de com
mercio.-Vid. O,.d. 309, 12 Setemb,'o 1857.
Ol'denado do official-maior, escripturario
e porteiro do tribunal do commercio de
Pernambuco iguCllárão-se aos dos da Bahia.
L. 939, 26 Setembro 1857. art. 28. Sol
vêrão-se duvidas sobre substituição do fiscal
do lribunal do cOllllllercio em impedimento,
e mndo de proceder-se quando sejão eleitos
membros delle parentes deutro de gráos
declarados. Res. Cons. 1â No\'embro 1857
(Rel. Just. 1858, pago 36); Av. 411, 18 No
vembro 1857. TriLunal de commercio não
póde syndicar da moralidade e capacidade
dOi! administradores de trapiche e armazem
de deposito para dar-lhes ou Dão patente e
por que. Res. Cons. 21. Novembro 1857
(Rel. Jusl. i858, paFi. 35 v.); Av. h27, 26
Novetpbro 1857. Collecções de decisões do
tribunal do cOlDmercio da côrte sobre iuteI·

ligencia de artigos diversos do Cod. Com.
e respectivos regulamentos 2 Janeiro 1858
(Rel. Just. 1858, pago h5 V. a llô v.). Tribunal
de recurso e não de primeir instancia é
o lhesouro nacional. Av. 22°, 21 Janeiro
1858. Em que tribunal ou juizo p6de ser
allegada e altendida a circumstancia jus
tificativa do arl. 3 do Cod. Crim. Av. 133,
1lJ. Abril 1858. Nos lribunaes de cOlOmercio
deve ser ouvido o procurador da corôa,
soberania elc. nas causas em que a fazenda
rôr interessada. Av. 181, 2 Junho 1858.
Em cel'lo caso resolveu o comelho de estado
deve verificar-se por informações e averi
guações competen tes si a flllta de arestos
e decisões dos tribunaes em materia se
melhante tornavão o caso omisso. - Vid.
Av. 207, 17 Junho 1858. Sobre matricula
no trihunal do commercio da côrte, de em
barcação que se achava em Sanla Catha
rina. Av. 18 Agosto 1858 (Jom. 265). Os
chefes das secretarias dos tribunaes de com
mercio são considerados como responsa
veis á fuzenda pelos emolumentos que ar
recadão. Or/l.308, 22 Oulubro 1858; Av. da
mesma data (Jorno 317). Não compete ás
alfandegas mas aos tribunaes do commercio
a malricula de embarcações. Ord. 323,9 No
vembro 1858. Remessa de leis, relalorios e in
formações a tribonaes pela secretaria da
justiça. Decl'. 2350, 5 Fevereiro de 185!i,
art.28, § 6: da marinha. Decr. 2359, 19
Fevereiro 1859, art. 35, § 6. Fixárão-se de
finitivamente as gratificações que a tilulo
de ordenados devem perceber os empregados
da secretaria do tribunal do commercio da
Bahia. Decr. Tab. 2351, 5 Fevereiro 1859.
Fiança e lomada de contas de empregado
do· tribuncd do commercio arrecadador dos
emolumentos etc. Ord. 22 Fevereiro 1859
(Jom. ôh). Solveu-se duvida a respeito da
competencia dos tribunaes de cOlOmercio
para tomar assentos relalivosá intel1ig"ncia
do Codi~o Commercial, leis. regulamentos
e inslrucções commerciaes. Av. 65, 5 Abril
1859. Companhias ou sociedades anonYlOas
com decreto re~i~trado não ne.cessitào ma
tricula no tribunal do commercio. - Vid.
Av. 2!l3, 16 Setembro 1859. Mandou-se nào
regist!'arem estatutos de companhias e so
ciedades sem confirmação e pagamento de
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novos direitos. Av. 270, .& Outubro 1859;
Porto 279,6 dito. Tribunaes administrativos.
- Vid. Circo 338, 7 Novembro 1&59, 339
da mesma data. Tribunaes competentes au
xiliarâõ e como a arrecadação dos impos
tos das lojas e casas de commercio e ou tras
diversas dem,minnções. - Vid. Decr. 2506,
16 Novembro 1859, a1't. 2, § 2. Desde que
um juiz permilte um recurso e o manda
tomar por termo, está elle afIecto ao conbe
cimento do lriblJnal superior. Av. 401, 16
Dezembr,) 1859. Tribunal administrativo
de tomnda de conlas é o tbesouro nacional.
- Vid. Dpcr. 2548,10 Março 1860, art. 1:
suas decisões tem a autoridnde e força de
sentença dos tribllnaes de justiç:l, art. 3
(Vid. Decr. 2359, 29 Janeiro 1859, art.
25): igualmente as das lbesourarias, art:
8. Si qual quer juiz ou tribunal de jus
tiça conbecer de alguma questão que deva
ser ou tenha sido decidida pelos tribunaes e
jlll'isdicções administrativas, baverá lugar le
vantamento de conflido, art. 38. Os lribu
naes etc. n quem por qualquer fórma forem
presentes as decisões do tbes()uro e lbesoura
rias não poderáó lomar conhecimento deli a,
revoga-Ias ou inlerpreta-las, devendo remet
ter sem prejuizo da execução as duvidas
fi autoridade administrativa competente si
se lhe parecerem procedentes, art. 39.

TRIBUTOS: quaes pagmao os subditos portu
~llezes e britannicos ar.cordou-se. TraL -2-,
19 Fevereiro 1810, art. 3,7. Tributos e im
postos existentes se mandou cobrar nas pro
vlncias alé que por lei se publicasse a sua de·
rogação ou substituição por onlros conforme
o art. 171 da Const. L. 8 Outubro 1828,
art. 6. Ajuntamento illicito para impedir
percepção de tribulos legitimamr.nte impos
tos como será punido. Cod. Crim. art. 287.
Ao lhesouro incumbe obsen-ar os efIeilos
dos tributos existenles e para que fim. L. II
Outubro 1831, arl. 6, S 7; Decr. 736, 25
Novembro 1850, art. 4, S 2: e ás thesou
rarias informar e como sobre elles. Decr.
870.22 Novembro 1851, art. 1, § 17. As
sembléas provinciaes não podem impôr tri
buto e onus ás casas de venda de bilhetes e
caulelas de loteria. Av. 111, 16 Abril 1855.

TRIGO: no Rio de Janeiro que imposto de entrada
pa~lIva e com que applicaçào. Alv. 22 Ja
neiro 1810, § 13. Sobre sabida dos lril?;os
do dizimo de S. Pedro do Sul. - Vid. Res.
22 Janei'ro 1810 (Coil. cit.). Sobre arreca
dação de sen dizimn em S. Paulo. Res. 8",
15 Janeiro 1830 (Coll. Nab.). Preferencia á
culLura do trigo nos presidios Leopoldina e
Santa Isabel, e presidio.~ militares á margem
no Araguaya em Goya? Dpcr. Reg. 750, 2
Janeiro 1851, art. 11. Trigos como segu
rará a companhia .deSegm'os 111 aritimos e Ter:'
restres. r ecr. Esl. 1724, 16 Fevereiro 1856,
art. H. Quota para sementes de lrigo que
se distribuiráõ pelos lavradores e como;
e premio aos que colbessem 100 alqueires.
L. 939, 26 Setembro 1857, art. 29. S 1á;
L. 10áO. fá Setembr() 1859, arl. 2, S 36,
para cuja execução, Decr. Reg. 2573, 1á
Abril 1860. - Vid. Farinha.

TRILHOS: para eslradas de ferro da côrte a Minas
e S. Paulo forão e como favorecido.. Res.
641, 26 Junho 1852. art. 1, § 3: á do Re
cife a Agua Prela. Decr. Cond. 1030, 7
Agosto 1852,8": á da Babia ao Joazeiro.
Decr. Cond. 1299, 19 Dezembro 1853; 8':
á de Santos aJundiaby. Decr. Cood.1759.
26 Abril 1856. 7", 17': á de Tamandaré ao
Una. Decr. Cond. 1980,28 Setembro 1857,
10": áde Camoci áGranja. Decr. Cond.1983,
3 Outubro 1857, 138., 1á", 16." Passagem
snbre trilhos de estradas deferro. Decr. Reg.
1930, 26 Abrj11857, art. 18: altura em ris
cos ou estradas, art. 19: excavações perto
delles, art.22: e deposito, art. 23: e animaes
mortos, 3rt. 26, S 7: luzes da parle dos
trilbos, art. 38: quando influirão para dimi
nuir a velocidade do movimenlo, arl. 95:
colJocacão de estorvos sobre eJles elc. como
punida; art. 96, 98. Concedeu-se privi
legio exclusivo para o systema de rodas
d'agu3, páo ou alcalruzes deslinados a muver
carros em trilho' de ferro. Decr. 1996, 1.7
Outubro 1657. Trilhos de ferro da estrada
da companhia U1lião e lndu~tria forão fa
vorecidos. Decl:. Cund. 1998, 21. Outubro
1857,18", 21"; Decr. E~t. 2á08, 27 Abril
1859, art.1, § !J. Trilhos de ferro permit
tirão-se para cooducção de maleriaes ao
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empl'ezario do cáes e rua da praça da Gloria
á travessa dos Carmelitas na côrte. Decr.
Cond. 2062, 23 Dezembro 1157, 11."

TRINDADE (casa da): seus direilos igualárão-se
removendo-se difficuldades sobre a execu
ção do Trat. 19 Fevereiro 1810. - Vid.
Ajttste 1.8 Dezembro 1812, ann. Porto 9 No
vembro 1.813. (CoU. Delg.)

TRIPOLAÇAO: de embar~ações de. guerra e mer
cantes nacionaes e estrangeiras.- Vid. Ar
mada, Embarcações, MalfinheÍl'os, Navios.
Vid. mais Embarcações mercantes. 'Erat. 2',
1.9 Fevereiro 1810, art. 5; 6 Junho 1.826,
art. 13; 17 Ag&sto 1827, art. 12; 29 No
vembro 1827, art. õ; 26 Outubro 1828,
art. 6. Opposição a que li iripolação defenda
{) navio na occasião de ser atacado por pi
ratas ou inimi~os como será punida. Cod.
Crim. art. 82, S 5. - Vid. 30 Setembro
1836 (apenas cito no Repert. Cunho jlat~

Tripolação). Obrigações e direitos do capi
tão ou mestre em relação ás lripolações
de embarcacões mercantes. - Vid. mais
Cod. Com. a~t. 49'7, 498, 503, 511, 523,
b29, 630, .534. Ajuste 6 soldadas dos offi
ciaes e gente de tripolação, seus direitos e
obri~ações. Cod. cito ad. 543 a 565: desvio
da parle da 'tripolaçãolcomo liga o capitão
a respeito das mercadorias carre~adas sob
conhecimento. Cod. cito art. 582..Salva
mento de metlcadorias sem cooperação da
tripolação. Cod. cito ad. 623: responsabili
.dade do capitão pelo damno pro'Vieniente de
facto da lripolação. Cod.. c~t. alll. 632:
emprestimo a risco a p:ente de tripolação é
.nulJo. Cod. cit. art. 656•.§ 1: aoto .crimi
noso da lripolação quando oonstitue ribal
.dia. Cod. cil. art. 7·12: lllipolação que sal
UI' naNio.. fragmentos ou .carga receberá
gllatificação e Icomo. Cod. cit. art. 737:
damno porJabalroação provenieute de im
pericia ou negligencia de tr:ipolação como
sera pago. Cod. cito .art. ~49: soldadas a
tllipolação em caso de abandono. Cod. cito
art. 760: tratamento, curati.vo, sosten to e
indemnisação da .tripolação ferida ou muti
lada defendendo nav.io~.avaria g.rossa. Cod.
cit. ant. 1164,S 7: item s~ indemoisação

TRIPOLAÇÃO

ou resgate quando, S 8: suas soldadas e
sustenLo durante arrihada, S9: e durante
reclamação do navio etc. § 1.2: e no caso·
de embargo de potencia estrangeira 00 su
perveniencia de guerra e como, S 17: não
serão reputadas avarias urossas ÇlS despezas
causadas pOi' falta ou o~lgligencia da tripo
lação. Cod. ci1. art. 765: bagagem da tri
polação não con tribue para a avaria grossa.
Cod. cito art. 787, 788: conforme o art. 564
Item a tripolação hypolheca tacita e espe
cial na embarcação e fl'etes da ullima
viagem, Cod. ci1. art. 877, § 5: quesLões
sobre ajustes, soldadas, direitos, obrigações
e responsa bilidade dos officiaes da lripolação
,e gente do mar competem á jnrisdicção com
merciaI. Dacr. 737, 25 Novembro 1850,
aJI1L. 14. § 1: as acções relativas ao ajuste e
despedida dos iodividuo.s da tripolação são
.summarias. Decr. 737 cit., art. 236, S 2:
acção de soldadas compete-lhe e como.
Decr. 737 cit, art. 289, 291., 295. Tripo
lação de vapores da companhia Brasileira
de Paquetes: a respeito dellas se praticará
como com as embarcações de guerra na
cionaes. - Vid. Decr. Cond. !lá15, 3 Ja
neiro 1855, 21:": com as tripolações dos va
pores da companhia do Amazonas. Decr.
Cond. 1988, 10 Outubro 1.857,8&: dos va
pOEes,de .r.eboque em Sergipe. - Vid. Av.
Reg. 122,9 Abril 1.858, m't. 7, in{ra: com as
da navegação a vapor entre Montevidéo e
lSalbo etc. Decr. Cond. 2401, 9 Ab.ril18õ9,
8." Iudios que fizerem parle· de tripolação
de emBarcações nãp oecessil:ão passaporte
no ~ma,zonas. Oecr. Reg. 1729, 23 Feve
reiro 1856, art. 16. Companhia de .s.eguros
Maritimos e tevrestrlls ,não considera ava
rias parlieulat'e.s do navio par:a embolso, as
oldadas da lripolação etc. Dect'. EsL. 1724,

:1.6 Fevereiro d856, art. to. Tripolação
para nacionalidade de embarcação accor
dou-se fo~se regulada pelas leis dos paizes
contratantes - o Brasil ~ Paraguay. Trat. 8
Abr.il 1856, a1'1. 12, rubI. Decr. 1.782, 14
JAllho 1856: e a da Confederação Ar~eolina,

Trat. 29 Abril (i856, art. 7, publ. Oecr.
fU8i, tá Julho 1856; não oIlecepção de ma·

.rinhei<fos desertoves. art. ,9. Se~lIndo 05

princi'pi<)s de soberania e jurisdicção io
ternacional, .deve.() .chefe d.e policia, prestar
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auxilio aos consnles para detenção e sep;u
rança dos deserlores elc. dp. navio de guerra
ou mercanle e como. Âv. 369.29 Outubro
1856 e aon. 1 Oezemhro 1l35!J. TFipolações
dos vllpores ele n'\)oque em Sergipe. -Vid.
At:. Rpg. 122. 9 Ahril J 858. aTt. 2. á. 5,7
e 10,27.30, 31. 33,35. 39, 57.

TROCA: de elllharcncões ml'rcanles - Vid. Em
barcações ditas:' de bens subjl'itos á siza 
Vid. Siza: de generos nOVllS por Olllr'OS ve
l!lo~ na arm,lIia - Vid. Arsenal de 1nm·inha.
Off. iO Abril 1809. Por lroca pod~m os sub
ditos !)(Irlllp;uezes e britannicos dispôr de
sua propriedade. Trat. 2°, 19 Fevereiro
1810. art. 7: francezes, 6 J unbo 182ô, art. 6:
brasileirc)s e brilannicos, 17 Al!osto 1827.
arl. 5: austriacos.2~)Novernbro1~27. art.12:
dinamurqllPzes, 20 Oulubro, 18~8. nrt. 8:
americanos do Norte, 12 Dezembro 1828,
art. 11. S'Ibre siza de lroca de bens entre
herdE'iros. - Vid. Sizlt. Res. 22 ovembro
1818. etc. Troca de parto como é punida.
Corl. Crim.arl 25á.Troca oecousasquanrlo
conslltue eslellionato. Cod. cit. ;lrt. 26á.
~ 1. Sita nas trocas de bens. - ViJ. S/zas.
Insl. 1 Sl'tp.mbro 1836, art. 2.3. á. Na es
criptura de troca de predio urbano se trans·
creveráõ conhecimenlos da uecima. - Vid.
Decima. Decr. Reg. 152, 16 Abril 18!J2,
arl. 15. 16, 19. Troca de predios ru ticos e
urbanos em terrenos, aforados subjeitos a
laudemios. - Vid. LalLdemio. Decr. !J67,
23 Afliosto 18á6. Estrangeiros pap;Ho siza
da troca de bens de raiz. - Vid. ~iza. Av.
29 Setembro 'l8á6. Troca ou escaimbo mer
cantil por qlle princípios se regula. - ViJ.
Cad. Com. art. 221 a 225. Trol'a ou venua
de fazenda pelo tomador de dinheiro a ri"co
- Vid. Risco. Cod. Com. arl. 6áll, 697.
Di~po:;içHo de lerras pE'los colonos militares
em Pernamullco e Alagôas. Decr. Re~. 729,
9 NovellJ,hro il:l50, 'Irl. 7,13'. Troca de effei
tos moveis ou sewoventes quando se con
sidera mercilncia. Decr 737. 25 Novembl'o
1850, art. 19, § 1. Aos rommandantes dos
presidios wilit,lI'es Lp.opoldina e Santa Isa
bel e á IOHrgell1 do Aragu:.ya,em Goyaz au
xilial'áõ COIIl viveres por troca etc. os nave
gantes da carreira d(l Pará. Decr. Re~. 750,
2Jaoeiru 1851, art. b, S5; 43: disposição de

IV

terras pelos colonos, art. 21: trocas com os
indios, ;,rt. 36. De quando se neverião con·
tal" os tres ciias para aVE'rbação de titulo de
acqui~ição de dominio de predio por troca
etc. - Vid. Ord. 13á. 12 Abril 1851. Auto
risou ·se troca de predi.os nacionaes. - Vid.
Predios. L. 628. 17 SE'lembro 1851. art. 11.,
S2, 7. 'I'r(lca de lerritorios enlre Perú e o
Brasil, e quando, accordou-se. Com. 18
Março 1852, art. 7 (Dia?'. 9132): com Ve
nelUela. Tral. 6 Selembro 1859, art. 5,
publ. Decr. 2726, 12 Janeiro 1861. Pela
lroca de empregos não se pagão direitos não
havendo mel!lornmento. Ord. 3°, 9 Janeiro
18M. Troca de objecto~ navaes entre o
alllloxaril'ado da marinha e particulares
qUAndo lerá lugar. Av. !J Novembro 1856
(Jorn. 316). Troca de notas dos bancos por
moeda de ouro e moeda corrente. L. 1083,
22 Agosto J860, art. 1, §§ 2 a 6, 11. Troca
de bens de raiz a que selJo é subjeito. - Vid.
Sello. e ibi. Decr. Reg. 2713, 26 Dezembro
1.860, art. 6, § X.

TROCO: de moeda de cobre por sedulas,e destas.
- Vid. Moeda, Sedulas: de nolas - Vid.
Bonco, Notas: de ouro-Vid. Ouro.

TROÇO: - Vid. Arsenal de Marinha. Av. 18
Março 1808; Ord. 8 Novembro 1808, etc.

TROMBETAS da guarda nacional. - Vid. Guar
das ditas: de corpos do exercito - Vid'
Corpos de linha ~ L. 30 d gosto 1831, art. 5.
Tromoetas·m6res lem a graduação de' pri
meiro sargento. Circo e Tab. 30 Setembro
1851. .

TROPAS: de animaes- Vid. Animaes. Provo 5
Dezembro 1803. elc. - Tropas militares.
- Vid. Mil/das. Av. 12Maio 1812. Fm'da
11Il'nto. C. Rei" 1ft Setembro 18t7, elc. Com.
missu.rilldo. Decr. 22 Fevf'reiro 1820, etc.
Junta de fazenda. Porl. Provido 15 Selem
bro 18:W. C01pOS dtdinlta e ibi. Decr. 9 Ja
neiro 1823jPI'lrt. ft Fe\'ererro1823; Porl. 29
Janeiro 1826. Remessa de tropa para a côrte
e.xigio-se do' governo provisorio de Minas.
C. Reg. 12' JIlne'iro 1822. Tropa que se es
perava de Purtugal DO caso de aportar a Per-

li7
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nombuco mandou-se re~ressar. Porto 17
Fe\'el'eiro 1822 (Coll. Nab.). Agradeceu.se
ao !!:overno provisorio de Minas o auxilio tIa
tropa que enviára. C. Re~. 12 Març-o 1822.
:Rl'gimento de cavallaria cio Rio dlls Mortes
mandou-se reCU<lr e se~nir para Villa Rica
a d&ndê-Ia. Porto 8 Abril 1822 (CoU.Nab.).
Pa ra qne a tropa portogul\za existente na
Bahia se recolhesse a Portugal. 2 C. Reg.
i" Junho 1822. Tropas reteridas conside
rárão-se inimigas; e mandon-se fazeI' guerra
fi tonas as que tentassem de~embarcar no
Brasil sem licença do principe regente.
Df'cr. 1 Agosto 1822. Para remoção da di
visão portl1gurlza de Montevidéll. C. Imp.
28 .Janeiro 1823. Para remessa da tropa
lusitana apresada para Portug-aJ. Porto 1',
5 Setembro 1823 (CoU. Nab.). Arremata
çflo do municio da tropa em .8. Pedro do
Snl. Res . .4a , 13 Abril 1826 (Colt. Nab.).
Em S. Paulo mandou-se pagar' soldo da
tropa com preferencia aos vencimentos dos
empre~ados civis. Provo 1lJ Julho 1826
{Cuil. cit.). Tropa estrangeira - Vid. Corpos
de estrange.il'os. Tropa quando in.tervirá para
gesfazer ajuntamentos illicitns.- Vid.. Ajun
tamentos. L. 15 Outubro 1827, art. 5, § 3.
Ce'nservar reunida tropa depois de se haver
(lrdenado que se separe é acto criminoso e
como punivel. Cad. Crim. art. 1U. Guarda
nacionéll concorrendo com tropa âe linha
toma o lu~ar mais distindo. - Vid. Guardas
ditas. L. 18 Agosto 1831, art. 70. Pro-v.i
dencias sobre embarcação que arribál'a á
Bahia conduzindo tropa que matára o com
mandante. Av. ~o, 12 Outubro 1831 (Col!.
di.). Suspensão de passaportes a negociantes
de tropas muares e cavallares.- Vid. Pas
saportes. Av. 21°, 28 Fevt'reiro 18!J2. Orga
nisllção e expediçflo de tropas para soccon'o
a provincia e qnando é caso urgente para
decretação de despeza: item o de aquarte
lamento e munici.,mento de tropas de difl'e
rente provincia que passar para o mesmo
fim: item o de telt-se acauado credito para
~u~tentação de tropa e não terem che~ado

Dovas ordens. Decr. 158, 7 Maio 1842,
a~t t, S 3,6, 12.-Vid. Decr. 28M,
1 Fev.ereiro 1862 (Jorn. 39)-. Autnrisou-se
novo prazo para os ne~ociantes de S. Paulo
Jladerem introduzir tropas' de besta•. Av. 54,

TROPAS

17 Maio 18.42. PermiUio-se aos commer
ciantes de tropas de bestas existentes na
Cruz Alta conduzi-las para S.Paulo e como.
Av. 86, 1 Agosto 18.&2. A' estação naval do
centro ordenou-se cumprimento de ordem
dos presidentes para movimentos de tr'opas
militares. - Vid. Presidentes. Av. 6 Julho
18.&4. etc. Arrumamentos de tropas são pro
hibidos nos 60 dias anteriores e 30 poste
riores ao fia eleição primaria. - Vid. Elei
ções. L. 387, lU Agosto 18!J6, art.108; Av.
8 Novembro 18.&8. Santo e senha á tropa
de terra e mar. - Vid. Santo. Provo 82, 15
Julho 1848. Tropas para se pagal'em é ne
cessaria ordem dos presidentes e por qne.
Vid. Presidente. Av. 22 Setembl'O 1848. Sim.
plificação de livl'OS para mais mobilidade
das tropas em campanba. - Vid. Exercito.
Provo 2!J7, 21 Novembro 1849. Transporte
de tropas nos vapores da companhia Brasi
leira de Paquetes. Av. Instr. 190, 29 Ou
tubro 1850, e art. 3 a 5., 12;· Decr. Cond.
1515, 3 Janeiro 1855, 3. a Guarda nacional
su·pre e quando e para que a tropa de li
nha.- Vide Gual'lla ditas. L. 602 cito art. 87,
S1. Detalhes de tropas para guarda, serviço
do campo ou guarnições incumbe ao ajll
dante-~eoeral em S. Pedro do Sul. Decr.
Re~. 762,22 Fevereiro 185 t, art. 10, S 2:
(Vid. Dccr. Reg. 2038, 25 Not'/imbro 1857,
a,·t. 7, S t ; 9, S4. Decr. Re~. 2677,27 Ou
tubro 1860, art. 66, S5, n. 2): bem como a
fiscalisação da sua disciplina e serviço, - art.
10, S3: e ciispôr dellas nas ordens de bata
lha, ad. 10, § 8: ao qunrtel-mestre general
dispôr 0:1 seus transportes,embarques e des
embarques, arl. 11, S.4. Despezas de faro
damento de tropa como serão pa~as pelas
thesourarias das provincias. - Vid. The
sourariai. Ord. 287, 10 Dezembro 1.851,
art. 2, S1; 3, § 3; 8. Transporte de tropas
pela estrada de fepro do Recife á Agua-Preta.
Decr. Cond. 1.'030, 1 Agosto 1852, M.· Pe
los vapores da companhia de navegação en·
tre o Rio de Janeiro e Caravellas. Decr.
Cond. 1065,13 Novembro 1852, 8a., S 3.
Pelos da c'otre o Rio de Janeiro e Santa Ca
thariDll. I)ecr. Cond. 1066, 13 Novembro
185-2, 7·, S 3. Pela estrad:l de ferro da
Bahia ao Joazeiro. Doer. Cond. 1299, i9
Dezembro 18ó3, 14." Pela ele D. Pedro II.
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Contr. 10 Maio 1855, art. 29, ano. Dllcr.
Est. 1599, I) Maio dito. Pela de Santos a
Jundiahy. Decr. Cond. 1i59. 26 Abril 1856,
13.- Pela ele Tamandaré ao Uoa. Decr.
Cond. 1980, 28 Selembro 1857, 16. 1l Pela
de Camoci á Granja. Decr. Cond. 1983. 3
Outubro 1857,2.&. _ Pelos vapores da compa
nhia de nave~:iç:io entre o Maranhão e o
Ceará. Decr. Cond. 2197. 26 Junho 1858,
10 ll

, S3. Corpo de tropa quando mudar de
aquartelamento entreFjará por inventario os
moveis e mais pertenças do mesmo quartel.
Circo 69,7 Março 1853. No caso de movi
mento de lropas como farào exame os mi
litares a quem couberaccesso. Av.253,11
Setembro 1855. Deu-se formula rio aos con·
tractos para conducção rle artigos bellicos
etc. e inslrucçilo aos officiaes encarrel!:ados
dos comhoys ou tropas. Av. Form. Instr.
áOO, 3 Novembro 1857. - Vid. Exercito,
Forças:

TROPEIROS: - Vid. Passaportes. Av. 31 Janeiro
1821 etc. Recrutamento. Av. Inslr. 10 Julho
1822,S IX. Conduclores de artigos bellicos.
Res.Cons. 235, 13 Oulubro 1849; Av. Form.
Insto 400, 3 Novembro 1857. Tropeiros
conduclores de generos que direitos e obri
gações tem. Cod. Com. art. 99.

TROPHÉOS apprehendidos pelas tropas como se
rão compensados. - Vid. Corpos de linha.
Alv. 29 A~osto 1808, § X. Caçad01·es. Decr.
tá Julho 18:?8, § IV.

IUMULOS nos cemiterios publicos da côrte. 
Vid. DecI'. R"g. 796, 14 Junho 1851, art. i.
8, 19, 24. subst. pelo Decr. Reg. 1557, 17
Fevereiro 1855, llr!. 22,6&, 68, § 1.

TUMULTOS: nacôrle a elles devião promptameote
acudir os commissarios de policia e para
que fim. Iostr. á Novembro 1825, S 2,
ann. á Porlo 2e. da mllsma data (rou. Nab.)
Quem tumultuariamente entrar no recinto
d:ls call1aras legislativas como será punido.
Cod. Crim. art. 9.&: quem o provocar, art. 99.
Tumulto na noite do 1· Abril 1831. na
côrte prevenio-se. Av. 1°, 1 Abril 1831
(Coll. Nab.). Providencia sobre outros que

tiverão !u~:lr na côrte. Av. 10, 2; 27 Abril r

Repres. 20 Julho 1831 (CoU. cit.). Sepa
ra-los juravão os guardas muniripaes na
côrte. Decr. 14 ,1 unho 18:H, art. 13. Tu
multos não especificados no Cod. Crim.
como serão punidos. L. 26 Outubro 1831,
art. 7. Prender os que estiverem fazo:lndo
deveráõ as rondas de municipaes perma
nentes. Inst. 29 Novembro 1. ~31, § 6. Tu
multos em occasião de eleição derilo causa a
annullarem-se. Av. 435, 30 Dezelllbrlt
1.856.

TUNEIS: de e<!radas de ferro. - Vid. Os respec
tivos regulamentos.

TURBULENTOS que perturbem o soce~o pnblico
como serão corri~dos pelos juizes de paz.
L. 15 Outubro 1827. art. 5, S 5; Cud. Proc.
ilrt. 12. S 2: e lambem os cheres de poli
cia, delegados. subdele~ados e juizes mll
nicipaes e inspectores de qllflrteirão. L. 261
3 Dezefllbro 1841. art. 4, § 1; 5, 17, § 2;
91; Decr. Re~. 120. ~1. Jalwiro 18á2, art. 2,
S 1; 58, § 2; 62, § 1; 63, § 1; 64. 65, § 4;
111. 06, § 1. Presentemente não podem os
juizes de paz processar os turbulentos e im
por-lhes as penas com mi nadas e por que.
Av. 14JUllho 1842 (Jorn. 178). Turbulen
tos não são admittirlos na colonia militar de
Santa Thereza em Santa Catbarinfl. Decr.
Re~. 2125, 13 Março 1858, art. 7. § 2; .40:
na deSanta Anna da Parn~lbyba em S. Paulo.
Decr. Reg. 2126, 23 Ma rço 1858. art. 7,
§ 2; á5: na do hapúl'a em S. Paulo. Decr.
Reg. 2200. 26 Junho 1858. art. 9, § 2:
47: na de Caseros. Decl'. Reg. 2504, 16
Novembro 1859, art. 20, § 2.

TURFEIRAS 011 minas de turfas si são do E~tado

ou dos particulares em cujos terrenos se
acbilo consultou·se. Av. 23 Agosto 1859.
(Jorno Sltppl. 253).

TUTOR. - Vid. Orphãos. Sobre um que fôra no
tificado para sob pena de sequeslro entrar
no lhesouro com quantia COIDO ahonador
de arrematante de en~enho, e que I'eque
rêra suspensão do procerlimento, allegando
ignol'ancia da divida e pedindo encontro.-

U1*
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Vid. RI's. ia., 11 Dezemhro 1822 (Coit. Nab.).
Tulores naluraes e leg;itimos das pe.soas e
bens dos filLJ05 são os pais. Provo 2~ Maio
1823 (Coll. cit.). Tulor ao Imperador menor
nomêa a assembléa Fieral caw seu pai o
não leohn nomeado em testamento. Const.
art. 15, § 14. Duranle a minol'idade do soc
cessor da corôa qm~m será seu tutor. Consl.
art. 130. Sobre petição d.e um tulor e admi
nistrador de casal e orphãos, para res1iluição
de valor de escravos violentamente tirados
por Lord Cochrane. Res. 3",26 .Janeiro 1826
(Cott. Nab.). Aos joizes de orphãos incumbe
dispensar para os tulores obrigarem seus
proprios bens á fiança das tllte13s. ainda em
que caso. L. 22 Set<>milro 1.8~8. art. 2,
§ IV, n. 9; Reg. 1.!t;;, 15 Ml}rço .1.842, ar~. 5,
§ 9. Quando são responsavels e pUUldos
por excesso ou abuso de auloridade on
infiuencia proveniente do emprego. Cod.
Crim. art. 1.!t7. Rapto de muluer virgem do
poder do lulor como é punido. Cod. cito
art. 227. Tutor nomeou o Sr. D. Pedro I a
seu filho o Sr. D. Pedro II. Decr. 6 Abril
1831; Repres. 8 Abril 1831 (foU. Nab.).
Nomeação e direitos e obri~ações do tutor do
Imperador menor o Sr. D. Pedro II. e de suas
Augustas Irmãas. L. 12 Abasto 1831. Pro
vi~ão de totela que novos e velhos direitos
paga. - Vicl. Novos etc. Decr. Tab. 25 Ja
neiro 1832; L. 243. 30 Novembro 18lJf. Tu·
tor apresenta queixa crime pelo seu pupillo.
Cod. Proc. art. 72. Na sua remoção por sus
peito a conciliação será posterior á provi
dencia. Disp. Provo arL. 5: não pode tran
si,ür e por isso não se concilia, art. 6: ju
risdicção contenciosa dos juizes de orphãos
comprehende as contas dos tutores etc.
arl. 20; Reg. tlJ3 cito art. 5. § 10. Tulor
do Imperador era dispensado de apresentar
aLleslflção para receber ordeoaclo. Decr. 2
Março 1833, art. uno §!J. Fixou-se provisoria·
mente sua gratificação. Dtlcr. 5 Agosto 1833.
Novo tulor nomeou-se a S. M. o Imperador
e Suas AlJgllstas Irmãas. Decr. lá Dezembro
1833. Foi aulorisado para conceder alforria
graciosa a03 quatro escravos que carregárão
em cadeirinha S. M. I., e mediante dinheiro
a todos. Res. 30°,11. Aj:!;osto 1837. T'llores
como figuraráõ nos conlractos de locação de
serviços. L. 108, 11 Outubro 1837, art. 2,

3. No pre&ente regulamento do col1el?;io
Pedro II, a palavra pai co nprehende tuto
res etc. Rell;. 8°, 3L Janeiro 18;~8, art. 2:-\9.
Supprill1t'nto do con<enlime ,to do tutor
para casamento a que novos dlreilos é sub
jeilo. - Vid. Novos etc. L. 2lJ3, 30 Novem
1.841; Tab. § .41. Suas contas revêem os
juizes de direito em correição. L. 161, 3 De
zenloro 1841, art. 1.19; Re~. 120, 31 Ja
neiro 1.8!t:?, art, 209; 1á3 cil. art. 3, 36;
Decr. Rpg. 83á. 2 Outubr.. 1.851, art. 32,
§ 1. Tu10res como inlerviráõ para admissão
de menorp.s nos arseoaf1S de ~uerra, _00 Vid.
Arsenal dito. Reg. 1.13, 3 Janeiro 18lJ2,
arl.lJ; Inst. ii dito aon. art. 2, .4. Tulores
pa~aràõ decima cios predios de sua admi
nislração. - Vid. Dllcirna. Oecr. Heg. 152,
16 Abril 18~2, art. 1.2. Tutor devehabilital'
o menor filho de oflicial fallecido pal'a ha
ver meio soldo. - Vid. Meio soldo. Av. 25
Jan~iro 18/,5. Tutores como consentiráõ na
desapropriação por utilidade publica ~eral

ou muoicip~l d:\ côrte. Res. 353, 12 Julho
1845. art. 15. Tutures natos de seus com
patriotas são O, consoles e para que fim. Circo
5 Selembro 18lJ6 (Cuz. OU'. 22, v. 1). Pro
cedimenlo que se deveria ter a respeito de
herd..iro menor, residente fóra d Imperio de
eslralll!eil'O nelle fallecid,).- Vid. Av. 71,
1ft Abl"il18lt7. Se1l0 do supprimento de con
sentimelJto do tutor para casamento.- Vid.
SiUO. Ord. á2, 1 Maio 1850; Ord. 1Oó,
á Ahri11855. Tulol' lii!:ura nas liquidações
de sociedades commerciaes em que houver
ml'nnres inleres~ados. Cod. Com. art. 353,
911; Oecr. 737,25 N'Jvembro 1.850, arfo 620,
§ 5. Possue por 510 qUl" possue por seu tutor.
Cod. cito 8rt. 455. Pt'rtt'nce á clnsse dos cre·
dores do dominio o tutelado pelos bens da
tuloria 011 cnradoria. Cod. cil.. art. 874. § 5:
te,n hypotheca tacita geral nos bens do fa1
lido o credor por alcance de contas de tuto
ria etc. que o fallido tiver exercido. Cad. cito
art. 878, S1. Tutores em cansa com mer
cial não podem conciliar-se. Oecr. 737 cito
art. 23, § 2. Embargos cle restituição de
mpnores tem IUj.íar quando se lh ,s não tiver
dado lutor etc. ou e~te li\'er deiltadQ de ar
guir al~uma nullidadt: do processo no termo
legal. DeCI'l 737 cito art. 6á0. ~ão nullos
os processo/! figurando o meDor ou seme-
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lbante sem tutor etc. Decr. 737 cito art. 672,
~.1.. St'1Io de provisões de tulela. - Vid.
Scllo. Av. 50. 5 Fevereiro 1851. Dacão de
tutores e orphiios. - Vid. mais Orphãos.
Decr. Reg. 83! cil. art. 32, § 3: remoção
dos tutures suspeitos. rel·b. DecI·. e art.
cito § h; sequestro dos bens de orphãos e
spmelhanles comprados ou etc. por tutores
rcriJ. DecI'. e art. cito § 6: sua prisão por
dissipação e extravio de bens e rendimen
to de orphãos. re1·b. Decr. e art. cito § 7;
cobrança de um alcance com os juros.
re1,b. Dfc1'. (! m·t. cil. § 8. Os individuos
su1Jjeitos a tutela não são prejudicados pela
prescripção de 5 annos a bE'm da fazenda.
Decr, 857, 12 Novembro 1851, art. 7, § 1.
Dação e remnção de tutores etc. suspeitos
podem ser tratlldos dur~nte as férias e não
serão por elIas interrompidos. Dpcr. 1285,
30 Novemhro 1853, art. 3, § 3. Tutor p6de
e como e quando reclamar sobre os oLjpc
tos de ouro, prata e joias recolhidos ao the
souro e thesourarias, que se mandarem re
duzir a dinbeiro. Ord. Reg. 1ll0

, lú Janeiro
1856, art. 1. Declarações para registro de
terras possuidas par menores serão feitas
por seus tutores. - Vid, Regist1'o. Decr. Reg.
1318, 30 Janeiro 1856, art. 9ú. A isenção
dos 2 °/0 da chaocelIaria não comprebende
os orphãos que durante a d~manda sabem
da tutela. Av. 116,11) Junho 18M. A multa
do art. t 6 Reg. 16 Abril 18!2 é considerada
pena e por isso não recabe no segundo tutor
que não é responsavel pela omissão do
primeiro. Ord. 128,5 Julho 185.&. Contrac
tos ele alistamento dos menores aprendizes
marinbeiros ~erão feitos com seus tutores.
Decr. Re~. tM7, lJ Janeiro 1855, art. 11;
Decr.1M3, 27 Janeiro 185õ. Tutoresres
ponclerâõ pelas contravenções praticadas
DOS cemiterios publicos da côrte por seus pu
pilos. Decr. Reg. 1557, i7 Fevereiro 1855,
.art. 66. Tutores como deverião figurar Da
'desapropriação pllra ltbertul'a da rua do
Cano na côrte. Decr. Rej?;. 15G3, 2& Feve
reiro 1855. art. 8, 9, 10, 1lJ. Provisão e
contas de tutela que salario dão aos jui1es
deorphàos. Decr. Re~. 1569, 3 Março 1855,
art. 30: e aos de direito as contas dos tu
lores, art. 38; e os eSl'l'hães de orpbãos e
auseDtes pelas promoções de tutela e ao-

torisação ou supprimento de licença par~

casamento, art. 132; e dos lermos de tutela
art.133: e da diligencia de tirada de or
phão 00 menor dacasa do tutor etc. para ca
samento, art. 13l1. Tutores de colooos es
trangeiros menores como representaráõ na
na turalisação delles. Res, 808 A, 23 Junho
1855. art. li. A pedido dos tulores se passão
as guias para matl'icola nas escolas primarias
de instrucção publica na côrte. - Vid. Av.
Reg. 317,20 Outubro 1855, art. 11;e como
ouvidos para castigo mais severo, art. 37. Tu
tores como serão ouvidos nas desapropria
ções para con.-trocção de obras e serviço
das estradas de ferro. Decr. Reg. 166.&, 27
Outubro 1855, art. 4, 5, 6. Na côrte per
mittio-se aos tutores de orphãos empregar
o dinheiro deHes e quando em acções da es
trada de ferro de Pedro 11. Av. 126. 26 Março
1.856. Menores com autorisacão de seus toto
res etc. podem ser aecionisla~da caixa eeono
mica de Santos. Decr. Est. 1919, !l Abril
1.857, tit. 2, art. 1: e da de Campos. Decr.
Est. 1920 dito, art. 7. Tutor como figurará
Da admissão de menores da companhia de
aprendizes do arsen3 I dp marinha da côrte.
Av. Rf'!!:. 315, 16 Setembro 1857, art. 6; Av.
Reg. 332, 25 Selembro 1.857, art. 2. Soa
autorisação é necessaria ao menor para ins
crever-se no monte-pio do Instituto Episco
pal Religioso na côrte. Decr. Est. 2339, tlt
Janeiro 1859, art. 2. Sobre pedido de tutor
de filhos naturaes de um francez para serem
e como arrematados bens que se estavão
distrahindo. Av. 11.·,18 Janeiro 1859. Filhos
menores que por incorrigiveis abandonão
seus tutores não gozaráõ dos beneficios do
Athenêo Artistico. Decr. Reg. 2391, 31)
Março 1858, art. 6, S3. Mandou-se a om
cial do exercito descontar pela quinta parte
qnantia paga pela passagem de uma sua
tulelada. Av. 12 Agosto 1S59 (Iorn. SlIppl.
253). Aos tutores serào abonados os ven
cimentos dos aprendizes da typographia
nacional. Deer. Reg. 2492 de 1.859, art. 32.
Juiz de orphãos póde e porque nomear lutor
a menor filha de pai incognito e que têm mãi
viva. Âv. 312,20 Outubro 1859.

TYpo-de moerla - Vid. Moeda e L. 1083, ~2

Âgosto, 1860, art. 3, S3.
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(Coil. cit.). Nella se m(lndOll imprimir ins
Irucçõt:ls p:lra consp.lhos tle fÇUf'rra. Porto 1.4
Fevereiro lR2h (Coll.,cit.). Pagamenlo das
~ui;h e conheCllnenttls para a UJesa do des
pachll lIlaritimo. Port. 10 Abril j &2á (CoU.
cit.). r.01l1O a ella faria um particular p"Ka
Inenltl de impres ão de obras. Por!. 30 Ou
tubro 18:H (CoU, cit.). A' custa do Eslado
01' leJlOII-se n")la impressão da Constituição
mO?'fll e df1't:-I'ps do cidu,lão. pf'lo cnnselhf"iro
J ..>e ,h Sdvu Lisbon. Port. 1", 8 Janeiro
1825 (('oU. cit.). Ás lypograpllias parLicu
leo'es IlIantioll-se inlimar não pnblicassem
nnnllllcill~ ele riras e loterias p(lrLiclllares.
Pnrl. 33 , 28 Jàn~irll 1825 (CoU. cit.). Orde
nou-se Ib., e como ilUpressflo do luxto
elét Flora Fluminellse de Fr. José Ma
ri.lI11h) da Ctlnceição Velloso. Porl. 25 Abril
1815 (Cull. cit.). Declarou-se não se poder
f' pOI' q"~ p,.ivile~iar emsen fa\'or a impres
. flo de f"lhiuhas t:l almanaks. Port. 28 Maio
182;, (CoU. ciL). Sobre remessa de imprensa
I'l~dida pelo gllverno de Minas em razão do
eSLar!n da typngrltphia nacional. Porto 7",
U JllllJO 18tó (Coll. cit.). Entre~a á lypo
gJ·:tphia nacional de encommeoda por ella
f,·i!;,. Porto ta, Ó Selemhro 1825 (Coll. cit.);
Por I. LI Jelnt·iro 1826 (CoU. cit.). Ordenado
COOl'erleu-se ao mestre da officina de COID

posiçãll (Ia lyP' ~rapbia nacional na llahia.
Prov. 21, OuLubro 1/;25 (CoU. cit.). A' junta
da l.fEcina typogr:lphica permiLLio-se de
norllin .. l'-se Nacional e Imp"1·ial. Porl. 2",
30 Jan"jrn 11:\:16 (Coil. cit.). Preço da venda
Jos Di,tl'ios das Calna!'as ndla impressos fi
X(lu-~e. POl'I. 20 Juol101826 (CoU. cit.). Por
dia se lIlandou publicar os ediLaes, conhe
cimentos e outros papeis do expeeliente do
~()verno 1'01' ser o J>rivilep;io ,1bolldo da ilD
pre~silO dos actos do governo contra a
ClIn:;litoiçflll. Purt. 5 Outubro 1826 (Colt.
cit.). Pa~:'lDenlo approvou-se de ordenado
de depuludo dei sna junta até aherlura do
Senado. P"d. 7 Outubro 1826 (CoU. cit.).
Cralíficat;ão t1iaria concedeu·se a um seu
allli~o cllml'0~ilor e mestre. Port. 1", 1ft
J,IIJelrO 1828 (CoU. cit.). Sobre pagamento
de typo~ral)hia(-'ocommenoada pdo ~overno

prllvisorin da Parahyba. Res. 3", 10 Jnnho
1/;30 (Coil. ~it.). ClImo de\'eráõ os' impres
sores declarar a lypographia em que leV8

TYPOGRAPHIAS. - Vid. Imprensa. Para im
pressão de compelldiosdit academia militar.
adianlamento ue oulras obra~. e haver pa
F:<lIDPnlo do erario provideucias ~e I't:C"llI

menriál'ão á impressão rérria. \v. 31 Julho
:181:1., ann. PorL 30 Ouluhro 182.) (Colt.
Nub.). Que impressão podel'ia fl junt.a dU'ec
toria da iml'ressilo réj!,ia llJ81,dar fa1.el' por
seu despacho declal·llu-~e. Av. 1U ,Julho
1815, ann. Porto cito (Coil. cit.). Na dila
impressãu se mandou arranjar co]iel:ç'ws
das leis para rl"<Olellen:m, se ás Ulissõe~ dlplo
malicas no eblrangeil'o. Av. 5, 1.~ Fe\'el'eiro
1816, ann. PorLo cit; (Coil cit.). Nella se
mandou imprimir o lIffiCIU e miS"a ue S. Se
basliflo o Marlyr. Av. 3 Novembro 1819,
ann. Purt. ciL. (Colt. cit). ElevIJu-,e o 1111

mero de exemplares de Ip.is que se deveriilo
remellf'r ao conselho suprelll!) militar. Uil'
7 Aguslo 18:W, anil. Port. cito (CoU. cit.).
A respeito da re~pooMlhili'iar!e que ueVel'j,1
exi~ir dos autores nu editores ele obras. Av.
~!J Self'lIlbl'o 1821, ann. Pllrt. cil. (Cult.
cit.). Ordf'ooll-se-lhe rcmetlt'sse ao 'n l' 11-

dente gl'ral ue policia excll1plar(-'s dI-! lIJo,O

que houvesse impres n. Av, 13 Olllllnro
1821, ann. Porl. cit. (Colt. cit.). A' jUllla
da lypop;rapuia naciullalmandulI-,e (-'n·
lreg,.r ludo que perlr.nci<l á f"brica de C::'I'

'as de jo~ar. - Vid. ('art,/s. Rps. 1", '16
Agoslo 1823. Df'd"rol1-se como procederia
na disposição c distribuição dos dial'il's, pro
jectos e papeis malldaelos imprimir pela :1:'
sernbléa cl.nsliluinle. Porl. 2\) A~()slo 182:\
(Coll. Nab.). Approvun-se plano para re
messa de dlarios, aclas e pr. jP<:los de con~

tiluiç50, para as provillci:: . Provo 1", á Uu
tubro 18:l3 (CoU. Naú.); m()dif. por Porl.
1", 29 Março tlB5 (ColL. cit,). Ordenol -se,
que de tudo que imprimisse t'lJ\ias~e,l:'XeIU-

piares a S. M. o Imperarlor, e aus nl(-'mhr()!\
do conselho de estado. Purl. 1", 19 N,,
vembro 1.823 (CoU. cit.); flmpl. a Iodas <lf.
lypo~l'aphias particulares da côrte. Port 2"
dilO (CoU. cit.); Porl. 1", 3 DezelOl'ro rlilo
(CoU. cit.): para pa~all!elllo dos c1itosínJ
pressos reOl."tlido~. Oecr. 30 Març.. 1Q2á
(Coll. cit.); Decr. 18 Março 1l:l25 (Cult. cil.);
revog'. pur Decl'. 26 Março UI2\}. Para pro-
ceder-se na obra de llue a typo~raphia na
cional necessitava. PurL 31 Jane\['o lb2á

ri'

" i
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111~ar a impres~ão. L. 20 Sell'm"rtl 1S30.
arl. 8. Cod. Crim. é1rl. 30á; p rl'lIl/l Sf'rn
punido (I que hOllver' fal~~,mPllll' d"!'oi~Il;ldo

a Iypl'(!rapbia. L. 20 St'\rmhrfl 1SaO ~il.,

art 10; {'oo. cil. art 305. De'rf'~;'s r(lJlI

as lypo~rl'phiéls nacil'naps (b" 'lrtl'inci ... s
sllpprimirã(l-~e rnllOd.uldo,~e 'eo 11'1' t' Ctlmo.
L. 15 DeumLro 1~30. art. 23. A ria ('Ôrle
mandou-se diélrillmpole I'rfl\t>r ,I H al~ua pl·la
policia. Av. 3°, '18 A;ro,lo' 1831 (('oU. ,,\> oh.)
Della se malldou remover fi' jf'l'Ios d" fa
hrica de lill'idaçno ele c1ial/''''l1tp~. pnrl. 3
Outllbro 1831 (Colf. cit.). AI'fll'''V''IH''~ ar
remntnção da da Bal.ia. 1',0\', 3 Oull/hro
18:{1 (Coll. C;l.). FixIlu-!'l' TlllIllPrp de ,·xp.nl

pIares de If'is e dpcrl'lo~ quI' df'vpri:l eflvj;,r.
Av. 1·, 15 Olllnhro 1t\3J (Coll. cit.). Abo
nárão- se a "eus pmpre/-l",dl's :l~ f;,Jlas el\l
conseqne,Dcia do ser\iço 1Jlunicip,t1. Av. 1°.
290ulubro 18:;1 ({'oU. ril); Av. 30, 21
NOYf'mbrl' 1831 (Colt. cit.). H"nrlilm'nto da
typognl plJia naciollal fir"u pl'rtl'llf'endo fl rP.
ceila ~er~l. L. i}8. 8 Outubro lM:~3. ;H·'. 3-1,
S21; L. áO, 8 Ouluurll 18~4. al'I. 3;,. 36;
L. 70, 22 Ouluhrll 1836, art.H. § '25. 1111

pressão dus papeis de Cil a tllll ",,~ IlIi"is
terios mnod"lI-sefaz"r nl'lla. L. \'3, a1 01
tubru 1H35, art. 17. Jml'le~!':lfl d.· cl'"lIi
cados e pass~'plJrle~ iUlperi' f'-S dO' f'llIl''ln~é.I

çóes imprrssos em p Ij:lfrnilllio lia lyl''' ra
phia nltcional. - \ ido I es(.s de d.t1er.Hls,
elc. Reg. 30 M,lio 18:H1, õll't. 1. :\4. Como
nell .. serino irupresso~ o!' llclu~ 'li (lod,'r
ll'gislativo e ·exec:ulivo. - Virl. Act(J.~. R"r'
t·,1 Janeiro 183>-1; 11°. ~!J FI·\'t·lelr,,1.SHH;
Decr.252, 28 Nov('llIbloh.!1; llecr'. 24f>~.

6 Sett-'mbro 1859. üeu-se-Iue I e~1l1lmll'llIo.

Ord. Rc~.21;),30 Abril lHliO; ~h,r. 1'01'

Av. all. 2í~, 8 Jaul"iro 18lJ1 e por Del'r
Reg. 2M:12, 30 Selt'mbro 1859. Mando -~e

ncHa suspender a plIl,li(';,ça" 'H' COfor/"U Olfi
cial. Av. 13 Agllslo 181,1 (JI/f·n. 207). ....
onde devcrião sabir as qllHnlia" par.. gratifi
,caçóes eslaLclt~cld~spelo rp.~III"llJelll". O. d.
26 Selembro 18 ',2 (Jo,.n. 265). Pilrll qu~

os diverso!! ministel'1"s lIella IIIltlldllS'1'1n

imprimir o seu expellienle. Av. 1.8 A~flslfl

i!M3 (J OI·n. 2.&0). TYI'"gl·aphi:.s fl\r~o slIb
jeilas ápatellle de 20;f/) li IOl>;f/), lôl"fWndo
sua importancia. L. 317.21 O,lluhro 18!J3.
art.iO: para cuja elecuçio. Dccr. Reg. i\tJl&,

TYPOGRAPBII\S

16 Oulnhl'n 18ltL Forão iSfó'ntas do irnflo~to

as de pr.. priellaue da fazenda provincial.
])ecr. Há. H Junho i8á5. Saldos dl'Jla ê
sobras de outros artig.,s d" despeza d6hli
narfto-sp. á compra df' prélo mechanicn;
aulori'rlçiio pill'a reguIAillt'nlar-se o elfec
ti~o pl'i~ilegio das impressões das leis,
dplTelos e m... is aclos do governo e sob que
)1l'IHIS e lill1ilaçót's. L. 369, 1.8 SeleNl bro
1845, "1'1. 35; parn cuja eXt'coção Ord.
R,'~' '2.7°,12 Março 18h6 ; Inst. 8á, 1á Fe
vt'reiro lli50j Decr. 2lt9t. 30 Setl'mbro
18f>~. P<ll'a r-uhlicação da GII%,-ta 0ITu:ial e
CIIlII" prnviuencia~. Av. 82, i/, AI?;OSlo 18lJ6;
Cir,·. 2tJ <iii" (Gaz. 0IT. 1, v. 1); 2 Av. 22
c1il" (GII%. cito 2); .\v. 10 Sl'lelllbro 18.&6
(Gtl%. cit.1'c); Av. 29dilo (GI/%. cil. 28). Ty
pU~I';opLJins rorão ohril-{adas a rernetler na
côr:e á lJilJliOlheca publica nad nal, e nall
pr'o\i"cJas á da cal'iLal, 11m f'xt'mplar de to
dos os illlJll pSS"S qnp dfllas s"lul'ellJ. Decr•
.43;{ , 3 JUIlHl 18lJ7; para cuja execução,
D cr. Illsll's. 128;~, 26 Novembru1853. Au
tOI'isuu-se credilo para impres"Ào das leis,
decl elos e mais aLtos do mini.lerio da fa
1.pn.la na lYP"l!raf'hia naciOlJéll. Decr. 646,
!J l\meuolll" 18&9; í21, 25 Oulubro 1860;
Dt'cr. 1596, DO Ablil 1855; ii32.12 M:lrç-o
1.8116. Cópias impre!'osas de apuração de
el. içótls de llIelllbl'lIs de a~selJlbléas proviu
ci.,es como serão aulhenlic:ldlls.-Vid. ÂIl.
22 Agosto t 850 (Dtar.8'180). Sómenle de
Vl'1ll u::.ar-se nas rp.padiçõeci publicas as leis
impressas na lypo~ral'hia nacional. Av. 6
Sp.lemhlo 1850 (lJiar. 8"95). Ao direclllr
gt:r.. l das n'u<i<lS pui.Jlicas incumbe diri-gir
e in::'I,ecci"Dar seus trabalhos. Decl'. 736,
20 o\'erllbro 18f,O, art. 19; sub~liluido

relo Oecr. 23:'3, 29 Janeiro 1859, art. 11,
S 2. Para suas dt'spezas se pa~arem pelo
tbesfluro e COUlO. Av. 17 J ulbo 18õ1
(Diur. 8753); Ord. 202, 19 Julho 1851.
lwpo:.lo sdll'e licenças para exprcicio da
irod,,~lria IYIH'~' aphia. Av. 90, 31 Março
1852. Subre lei provindal decretando Jlrí
vil ... ~io JI l:!U1prf'uenlit-dor que o prImeiro es
labl'lecêra lypogr:'pLJia na capilal da pro
\'incia. Av. 1.2-, l1 Janeiro 1855. :\ut"ri
I;'·u-!le I:!lIlpreu typograplllca !'tC. DoUj ·ú
D.2embro. Dpcr. E~t. 1610, 23 M:lio Hibój
iltlO do Diario do Rio de Jaueiro. Decr. üe.
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1617,13 Junho 1855. Concedêrão-se lote
rias à Associação Typogl"aphica FlumÍtlense.
Res. 908. 12 Agosto 1857. Mao dou-se que
seus compositores auxiliassem e por que a
publicação das folhas diarias. Av.9 Janeiro
1858 (Jo?"n. 20). Approvárão-se preços por
ella estabelecidos das collecções de leis para
se venderem e como nas provincias. Av. 20

100 .....

TYPOGRAPHIAS

Maio 1858 (lorn. Sllppl. 1fJ7) ; Av. e TlIh.
h05.19 Dezemhro 1859. Re?;ulamento oeu
se á lypo~raphia nacional. Decr. Reg. 2á92,
30 Setemhro 1859, appr. L. 1.t1.á, 27 Se
temhro 1860, art. 12, § 10. E á officilla
de esl<lmparia e impres~ãn do Ibesouro
naciClnal. Decr. Reg. 2532,25 Fevereiro 1860,
approv. L. 114. cito
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UCHARIA: sentinella no arco que para ella 'se di
rige. Av. 1·, 11 Julho 183-1. (C(lll. Na?)

ULTIMA. vontade. - Vid. Testamento e ibi.· Res.
26 Julho 1813; Decr. 3 Janeiro 1821. Àctose

'I L. 16 Novembro 1821 elc.

ULTRAGES : por empregado publico e como a
alfÇum seu subalterno ou dependente. ou
qualquer oulra pessoa com quem trate em
razão de officio como serão punidos. Cad.
Crim. art. 1lJá.

UNL'.\.O das proviocias do Brasil. - Vid. Provin
cias. PorL. 30 Janeiro 1822. Contraclo de
união entre crecloIles de commercianle fal
lido. - Vid. QUiJb,·o. Cod. Com. art. 8!.t2,
8.47,855 a 858; Decr. 738, 25 Novembro
1850, art. 103.132.136,139 a tá1, 187;
sohre o qual explicações em Av. 8 Julho
185L

UNIDADB de pensamento e por isso premeditação
para aclo de que se resentião os principios
da di,:ciplioa militar cnndelllnou-se em offi
ci:les da escola de applicação do exercito.
Vid. AI'. 8 Áb,·il 1/jõ6 (JOI·n. 99). Toda a
aulorldade no arsenal de fÇuerra dimana do
dirt~clnr. ullico responsavel. Av. 139,8 Abril
1857. Do Impel'io - Vid. Intpgridade.

UNIFORMES. - Vid. Âs entidades "espectivas e
múso seguinte: - Vid. 10 Maio '180~. 24
A1.Jril1816 (apenas cit. no Repet·l, Cunho

IV

M ato Uniforme X). Os officiaes da secretaria
do conselho supremo militar podião usar do
fardamento de tenentes-corooeis. Res. 23
Maio 1808 e - Vid. 6 Fevereiro 18'18 (Repert.
cito XXVII). Uniformes aos officiaes auxi
liares de ordeoanças. - Vid. 2.6 Agosto
1808.• 2 Agosto 1823 (Reflel·t. cito IX). Ci
rurgiões da arm ada e hospitaes permittio-se
usassem de galão de ouro em lugar de de
prala, 2 Setembro 1808 e Av. Porto 10. 11.
Junho 1809, e 16 ,Janeiro 1812 (apeo-as cit.
no Repert. cito XIV); Decr. 2 Setembro
1808 (Repel-t. cito XLUl). - Vid. Ármada.
Dos auditores. cirurgiões móres do exercito
e sens ajudantes. - Vid. Alv. 2 Setembro
1808 (Repert. cito XXX). - Vid. Auditol'
de guelTa. Uniformes du exercito vislo acbar
se o Brasil independenle d Porluga I. 
Vid. 8 Setemb7'o 1808 e 25 Main 1809 e 8
Julho 1810 (Repe1·t. cito XII). -- Vid. Exer
cito. Dos officiaes da arlllada allerados pelo
mesmo motivo. - Vid_ 9 Dezembro 1808 e
16 Junei7'o 1812 e 3 Outu/J1"O 1822 (R/'pe7·t.
cito Xl, XIII). - Vid. Âr17lada. Patrões e
sota-patrões e pralicus matriculados IlslIvão
de farda de marioba com fÇOlfl, canhões,
e forro escalarte. Ord. 9 Dezembro 1808
(Repert. cito .L XVI). A rtispeito da entrada
dos offici:\es da armada, aioda sem uni
forme nas lojas de bebidas, i~to é tabernas e
nflo cafés. Ord. 2 Janeiro 1809 (Repert. cito
XXXIV). Permillill-se aos officiaes ir de
fardil comprida, meias e sapatos eo paço no,
dias de gala. Ord. do dia 9 Março 1811

H8
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(R~pert. cito XLV). Officiaes das thpsourarias
das tropas Liverno o UJesmo dos das lhesoll
rárias de Porlll~al. Res. 9 Agosto 181 L
(Repul. cit. XVI). Empregados do commis
sari>ld" usá"ão dos eSLlIbelecidM aos do exer
cito de Porlu~"l pela Porto 9 Janeiro 1812
(Coll. Delg.; Rf'pert. Cunho Mat. cito XVII).
Aos olliciaes demillirlos prohihio.se o uSo
de uniformes. Av. 25 Novembro 1St2 (Repel't
dt. XLVI). Mililares não podem entrar nas
eslações publicas e nas casas dos mini"tros
sem uniformes. - Vid. 13 Dezembro 1813
e Porl. l(i Fevereiro 1.825 e Av. 10 Feve
reiro 1827, 13 Dezembro 1830. ti A.hril
1833 (Repert. cito XXXUI). - Vid. Ofli
ciaes mililaTes. De capitães móres de aldeias
de Indins m'lr· árão-se. Rt's. 19 Julho 1821
(RepeJ·t. cil. XLII). Dos corsarios brasileiros.
- Vid. Cm·sul·io. Alv. Re~. 30 Dezembro
:1822. cap. IV. art. VIII. Majores e ajudan
tes de segunda linha pretendêrão usar de
me toes 3UJarellos o que .lhes não foi con
cedido. Porto II Janeiro 1825 (RepeTt. Cunho
Mal. Uni(onne XIX). Roupa feita de uni
forme foi declarada contrabando de guerra
no trllLado com os Estados-Unidos da Ame
rica. Trat. 12 Dezembro 1828, art. 16, S2:
Uruguay 13 Outubl'O 1851, art. 11 (Rel.
Esl1·. 1852, pago 108 v.): com o Paraguay,
Trat. 8 Abril 1856, art.1lJ. publ. Decr. 1782,
1lI ,Julho 18;;6: Confederação Argentina,
Trat. 28 Abril 1826. art.11, publ. Decl'. 1781
dito. Do corpo de artilharia de marinha.
- Vid. Al'lilha,·ia. Res. 25 Agosto 1831,
art. iO, etc. Olflciaes da armada que se
acharem emlHlrl'adns ordenou-se não des
embarcassem no arsenal de marinha senão
com os seu,; uniformes. Ord. do dia 1ft
Janeiro 1832. f'xcit. por Ord. 5 A~osto

1.85.& (Jo,.,!. 217 de 185ft). Dos alumnos da
academia militar. Decr. iS Fevereiro·183.&.
Estabeleceu-se o dos officiaes marinhei
ros da 3rmada. Res. 27 Fevereiro 1838
(Repert. Cunho Mat. Uflif01'mes LV). om·
ciaes de marinha devem apresenlar-se de

IJ uniforme e não á paisana nas estações pu
blicas da repartição e ao ministro em
qualquer parte. Ord. dia t 9 Março 1839
(Jom. 217 de 185.&). Aos com mandantes de
é1rID3S pertence e como manter o regula
mento nos uniformes. Decr. Reg. 293, 8

UNIFORMES

Maio 18.& 3. :Ir!. 2, § 8. Dos coosules ~er3es,

consules e vice-l:on';lIles do Illlperio.- Vid.
CiJ1lSltles. Decr. Rei:" 520. 11 Junho 18ft7,
<lrt. 3.&,3;,). Dos ~uardas nacionaes. - Vid.
GUa1'd'IS ditas. L. 002, 19 Setembro 1850,
art. 72. Dos cirurgiões do corpo de sllude
elo exerci Lo concedeu-se aus do corpo mu
nicipal da côrLe. Decl'. 803, 12.Tulh'l 1851.
Dos ministros diploOlalicos brasileiros. 
Vid. Minist,·os ditos, e Decr. 9ftO, 20 Março
1852, art. 17. Approvou·se plano deHes para
o exercito. Decr. PI. 1029, 7 Agosto 1852,
expl. por Av. 1\17, 25 Agoslo 1853; Av. .&0,
25 ./an,·iro 1855. Do corpo municipal da
côrte. Decl'. 'l233, 28 Setembro 1853. Da
musica do ~~gllndo balalh{1O de artilharia
a pé. Av. 22á, 18 Outub.·o 1853. Permiltio
se aos ofTiciaes do exercito usar dos unifor
mes dos corpos a que estiverem addidos. Av.
158. 22 A~osto t 85ft: revogo Av. .& Outubro
1855 (Jorn. 276). - Vid. Av. 14 nezembro
1855 (Jm·n. 349); alter. Decr. 180.&, 19
Agosto 1856. Dos empregados da escllla de
applicação quaes serião. Decr. Reg. 1536,
23 Janeiro 1$55, art. 56. Empre~3dosci.vis

da reparlição da marinho gozão só dos uni
formes etc. correspondentes á~ graduações
militares do corpo da armada. Av. 66, 16
Fevereiro :1855. Uniformes do batalhão de
engenheiros. Decr. PJ. 1585, ft Abril 1855.
De se!!;undo tenente da armada concedeu-se
a pratico de estação. Av. 26 ,lunho 1855
(Jorn. 239). Chapéo de nniforme a apren
dizes marinheiros. Av. da mesma dahl (Jorn.
239). Na Jivisão auxiliadora em Montevidéo
mandou-se o!Jserv<lr o regimento de uni
formes. Circo 16ft. 27 Junho 1855; Av. 2
Agosto 1855 (Jom. 213). Uniforrnesrespec
tivos conceelêrão-sc aos facultativos engaja
dos para servirem como segundos cirurgiões
no corpo dh ~aude do exprcito. Av. 6 em
Ord. dia n. 52, 10 Outubro 1855 (Jorn.
280) Alumnos da escola militar officiaes
de corpos não arregimentados fonio dis
pemados de ter uniforme :,(rande. Av. 5 Ja
neiro 185'1 (Jorn. 9). Approvou-se fi~urino

de Piraode e pequeno uniforme do corpo de
guaroiç~o fixa do Paraná. Av. 17°, 9 .Ja
neiro 1856. Modelo dos bonets do~ differen
tes corpos elo exercito. Av. 106, 8 Março
1856. Excitou-se o Av. 5 Abril 1848, para
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que os lenles, secrelario e alumnos da escola
militar compareces~emsempre com o uni
forme competente. Av. 31 Março 1856
(Jorn. 90). Mandou-se observar figurino de
officiaes do eslado-maior e qual. Av. 136,
5 Abril 185ti. Uniforme na esctlla de appli.
cação qual se manciuu observar. - Vid. Av.
~ Abril 11'56 (Jom. 99). Dos alferes alumnos
d(l exercito. Decr. PI. '1760, 7 Maio 1856.
Approvou-se preço de feilio de sobrecasacas
da musica do 1° batalbão de infllotaria. Av.
189,21 Maio 1856. Declarou·se que as blu
sas para uniforme de lrahalho dos alnmnos
da escola de applicHção de,ião ser conforme
o fi~urino do Av. 15 Outubro ultimo. Av.
202. 31 Mnio 1856. Estauell:'ceu·.e uniforme
de capote para os officiaes do exercito. Av.
213,5 Juoho 1856. Farda com os di Linc
tivos de que usava ,lotes de aposenta,lo con
cedeu se a patr5o·mór de reI nambuco. Av.
i Julho 1856 (10m. 195). U/1iformes dos
bombeiros e sell~ cOlDloandantes elc. na
côrtl'. Decr.1775. 2 .Jolho 185), art. 12.
Officiaes dos corpos da guarnição da côrle
fóra da fórma usão grav:Jta de seda. Âv. 11.
Julbo 1856 (Jorn.195). Officiaes fardados não
podem trazer sobre a vestimenta corrente
ou cadeia de relogio ou outro objecto não
marcado no plano dos uniformes. Av. 21
Julho 1856 (J01'1l. 203). A.s dragonas não
fazem parle do segundo uniforme dos olfi
ciaes <reoera s; derogOlHie faculdade de as
usarem com !>obrecasaca officiaes de enge
nheiros e pslado-l1laior de ia e 2" classe.
Av. 287,2 A"osto 1856. Derão-se unifor
mes aos ol.ficiaes do corpo da armada e clas
ses annpxa~. Oecr. PI. 1829.;' Outubro
1856: Decl'. PI. 2109. 20 Fevereiro 1858,
art. 14. Sobrfl systema delles tinhão e como
inspecl;ão o ajudante general do exerci lo e
seu~ depoladf)$ p. assislente~. Decr. Rt'g.
1881,31 Janeiro 1857, art. 16; Av. ~)3. U
Março 1857, (ll't, 17. Unifol'me dos offi
ciaes dos vapores da c('Ulpanbia de Paquetes
que não loreOlo,/liciaesda l1J:>rinhadeguerra.
Av. 2 Abril 1.857 (JoTn. 1.07). Negou· e ao
corpo de guarniçãl ' do ParÍl o uso de so
brecasacn de brim escuro. Av. 22 Junho
1857 (laTI!. 179). Da camara municipal da
côrtl~. Decr. 1965, 26 Agosto1857. Do por
t.eiro, ~uardas, e ajudante do cozinh.eiru do
quarlel de aprendizes menores do arsenal

UNIFORMES

de marinha da côrte. Av. 7 Outubro 1857
{Jorn. 293). Só se devem fornecer botões
bronzeados aos corpos de caçadores, con
forme o plano de uniformes. Av. 389,28
Outubro 1857. Primeiro uniforme dos infe
riores, cabos e menores da companhia de
aprendizes do arsenal de mal'ioba da côrte; e
fixou-.e farda mento. Av. /'05. 12 Novembro
1.857. Dos praticos de S. Pedro do Sul, Av.
Reg. á09, 16 Novembro 1857, art. 55: de
Piauhy, Av. Reg. lt50, 11 Dezembro 1857,
art. 59. Mandou-se supprimir carleira no
correame que tinha de ser remetlido para a
cavallaria do Sul. Av. á33, 1 Dezembro 1857.
A.pprovou-sefig·ul'ino de blusas para os corpos
do exercilo. Av. ú38,7 Dezembro 1857. E
para uniforme dos officiaes do corpo de
saude do exercito. Av. lt51, 11 Dezembro
1857. Uniforme dns officiaeõ de fazenda e
terceira cbsse da armada. Av. 1.I, Delem
bl'O 1857 (.forn. 357). Do corpo policial da
côrte. Decr. Reg. 2081, 16 Janeiro 1858,
art. 15. Dislinclivos de brigadeiros coacedi
<los a COl'oneis commandanLe~ superiores dll
guarda nacional. Av. 15 Abri11858 (Jom.
Suppl. 127). Uniformes dos fieis de 1" e 2&
classe da armada. Av. 22 Maio 1858 (Jorn.
Suppl. 1ft7). Do corpo de cavallaria da guar
da nacional da côrte. Decr. 220á, 7 Julho
1858. Concedeu-se aos cornmissarios e es
crivães de comlOissão na armada emquanto
se aclJarem embarcados. Av.1.0Julhu 1858
(101·n. 259). Uniformes dos alumnos pensio
nislas dos h'lspilaes de marinha etc. Av.
Reg. 232. "27 Julho 1858, art. 95. Dos che·
fes de policia, ernpregados de suas secreta
rii1s, delegados e suhdelpgad/)~. Decr, 2220,
11 Agoslo 1858. Dus corpos da guarda na
ciÇlnal du Pará. Decr. 2222, 1á A~osto 1858.
Abolio-se pralica de t~rem os piquetes do
commandanle de armas fardawento de
\1baol;lsia. Av. 257, 1 Setembro 1858. Das
praças de pancadaria de musica na escola
militar e de applicaçiio. Av. 6 Outubro 1858
(101'11. 294). Dos ajudantes machinislas da
armaoa. A.v. 1lt3, 1;) Junho 1859, Encar
re15adu do qnartel-general de marinba co
hibiril as alteracõ~s nos uniformes. D.·cr.
Reg. 2536,25 Fevereiro 1860, arl. 7. § 23.
Quanto aos do exercito o ajudante-general
delle lem iguaes fuacções. Decr. Reg. 2677.
27 Oulubro 1890. art.. 53, § 9.

tiB*
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UNIFORMIDADE de julgar. - Vid. Avisos. Of}'.
20 Abril 1811.j Av. 1 Agosto 1837; Reg. 110

2ft I:'f'vel'eiro 1.838. ad. 1.: Jurisprudencia.
Av. 31 Março 1851: JlIlgamento. Res. 18 Ju
lho 1813. etc. Usos, Cod. Com. art. 168.
Semelhantes. Uniformidade nos titulos de di
vidas de fardamento. Circo 18 l\hrço 1.856
(Jorn.8ft). Uniformidade em fardamento.
Vid. Uniformes, f' Av. 21 Julho 1856. Uoi·
formidade na disciplina, administração e
instrucçã<> do exercito. - Vid. Decr. /lego
1881... :3 t Janei7'O 1.857. art. 1. § 5; Av. Inst.
93. 20 Março 1857, arl. 18; D~cr. Reg.
2038.25 Novembro 1857, art. 7, ~ 7; Decr.
'2677,27 Outubro 18(iO. art. 53. § 5, n. 1..
Uniformidade de decisflo por alf.. udega. 
Vid. Ord. 2ft 1, 10 Agosto 1858.

UNIVERSIDADES: de Coimbra: ao corpo aca
demico derão-se agradecimentos pelo bem
que se com porlou na restauraçã'o do reino
de Portu~al. C. Reg. 3 Outubro 1809 (Per.
Sz. Dice. Jltr. Univenidade). Seus estatutos
mandados em certo respeit9 observar na
academia de marinha. - Vid. Academia dita.
Ord. 28 Abril 1810. Ao vice-reitor da dita
universidade lratamento de senhoria. Alv.
12 Janeiro 1811.. Sobre approvação de suas
dissertações. Alv. 12 Julho 1815. Foi-lhe
concedida a mercê de assistirem entre os
tribunaes seu s representantes no acto da ac
clamação do Senhor D. João VI. Alv. 17
Março 1817. Seu conservador devia dar
aggravo ordinario e não appelIação ainda nas
Causas de que conhecia por commissão do
elesem!largo do paço em provisões que se lhe
expedião. do mesmo modo que os correge
dores do civel da côrte. Res. 14 Fevereiro
181.8 (F. TIt. Unú'e1'sidade n. 53). Decla
rou-se que as graduaçóes concedidas a seus
Jentes não se extendião ás promoçóese exer
cios dos lugares de magistratura uo~ tribu
naes. Av. ti A~osto 181.8 (CoU. Delg.J. Or
denados, pensõe~, gratificações, propinas e
«\uaesquer outras despezas nella não esta-

• . helecidas por lei forão extinctas. L. Const.
Porto 16 Março 1821. mand.observ. Res. 20
Outubro 1823. art. 2. Bachareis em leis ou
C'lnones pela dita universidade dispensada
a leitura, e conservadas as informações como
Ílcaráõ habilitados para despacho. L. Consto
Porto 10Maio 1821, mando observo pela Res.

cito Objectos relalivos a universidade ficaráõ
perlentendo á secrelaria dos oel{ocios do
reino. L. Const. Porto 23 Agosto 1821, § 11,
mando observo pela Re~. cit. Brasileiros que
estuda vão na de Coimbra forão exceptua
dos da Procl. 8 Janeiro 1823. Decr. 18 Fe·
vereiro 1823. Pensão cuncedeu-se a indi·
vidu\) que de Coimbra rpgressára, para
concluir seus estudos em 111~uma das uni
versidades de França. Decr. 10, 7 Janeiro
182ft (Coll. Nab.). Universidades forão Il;a
rantidas pela Const. art. 179, S 33.
Estatutos da de Coimbra applicados no
Curso Juridico de S. Paulo. - Vid. Curso
dito. Av. 19 Janeiro 1829. Estudantes que
corneçárão seu estudos na dita universidade
como forão favorecidos para continua-los
no Brasil. L. 26 A~osto '1830, 3rt. 1 a 5.
Estrangeiros adíDitlidos ao mal!islerio das
universidades no Brasil como podião natu
ralisar-se. L. 23 Outubro 1832. art. 2, S5.
Ao presidente da relação pertence dal' li
cença para advogar em qualquer lugar ci
dadão brasileiro formado ou doutorado em
universidades estrangeiras. - Vid. Relação.
Decr. Reg. 3 Janeiro 1833, art. 7, § Ó. Pu
blicou-se que nenhum estran~eiro seria
admillido na universidade de Bolonha. Av.
29 Maio 1833. Regulou-se a hahilitação dos
cidadãos brasileiros graduados por univer
sidades eslrao~eiraspara exercicio publico
nu lmperio. Res. 230

, 30 Agosto 1.83ft.
Estudantes que frequenlárão medicina nas
universidades da Europa e quaes forão ad
tnittidos '1 exercer profissão. Res. 86. 27
Outubro 1835. Sello dos titulos de douto
res por universidades estrangeiras. - Vil!.
Sello. Sobre contagem de antiguidade de
officiaes dn exercito e arOlada desde o tempo
em que estudárão na universidaoe de Coim
bra. - Vid. Provo t8 Agosto 18lH) (Diar.
822ft). Sobre verificação de titulo de dou
tor em medicina pela universidade de Er
langeD. Av. 82. Ó Mat'ço 1851. Graduados
etn universidades estrangeiras e quaes fião
preferidos para os lugares de secretarios e
addidos de Jel/-açóes brasileiras. L. 614. 22
Agoslo 1851 ,art. 3. Medicos. cirurgiõese boti·
carios nacion;}es ou estrangeiros qne forem
ou tiverem sido professores de qualquer uni
versidade de medicino reconhecida pejo seu
governo são isentos de exame e como no
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Brasil. Decr. Reg. 828, 29 Se lembro 185J,
arl. 26: e os simplesmente formados nas
ditas universidades como obleráõ licença
para exaCl'r profissão, art. 27: quaes não
serão escriptos nas malriculas, al'I. 28. Pro
curações de universidades a que sahrio são
suhjeitas para os labelliães de notas. Decr.
Reg. 1.569,3 Março 1855, arl. 87. Gradua
dos em universidades eSlrangeiras em cursos
analogos aoS de direito do lmperio são isen
tos do concurso pal'a serem empregados na
secrelaria dos negocios estrangeiros. Decr.
2358, H~ Feverl'iro 1859, art. 35. Doutor
peja uDifersidade de Leipsig mandou-se
atlmiuir a defender lheses Das faculdades
de direilo para oppôr-se á cadeiras deHas.
Res. 1050, 9 Junho 1860. Extendeu-se a
um bacharel formado peja de Coimbrn o
art. 1. Decr. n, 23", 30 Agosto 1834.
Res. 11.12, 27 Selembro 1860.

URRA AS: vehiculos com esta denominação na
côrte privile~iárão-se. Decr. 3 NO,vembro
1848 (Diar. 79h2) ; Res. 603, 21 Junho
1851.

URBANIDADE: em correspondencia officia!. 
Vid. Autoridades. Prov.U Mnio 1827, etc.
Av. 2°,26 Janeiro 1831; ú3, 5 Julho 18M.
Civilidade. Provo á Maio 1809, etc. 0ffidos.
Porto 1á I\.~oslo 1823; Ord. 28 Oulubro
18lJ2. Repl·esentações. OIT. .& Março 1809; Av.
16 Janeiro 1852. Assembléasprovinciaes. Av.
5 Fevereiro 1842. Thesott?'clTias de fazenda.
Av. 17 Maio 1853: 222 de 185;;. urbani
dade do porteiro da secretaria dos negocias
oa faz,enda para com 3S partes. Av. Reg.
2M, 21 Dezembro 1850, art. 20, § 4. Ur
hanidade para com os ludios nos presidios
Leopoldina e Santa Isabel e á mar~em do
Araguaya em Goyaz. Decr. Reg. 760,' 2 Ja
neiro 1851, art. A, § 9. Urbanidade entre
inspector e thesoureiro de alfandl'ga. Av. 28
Maio 1853 (Dia".. 1h8). Urbanidade do
cOlDmandante de brigada em parada para
com commandante superior da guarda
nacional. Av. 395, 27 Dezemhro 1855.
Urbanidade do porleiro da contadoria geral
da marinha para com .todas as pessoas.
Decr. Reg. 1739, 26 Março 1856, art. 19,

S 7. Urbanidade do presidente de cooselh()'
adminislrativo de compras para com o
presidente em ofEcio. Av. 31. Julho 1857
(Jom 37). rbanidade dus eU'I.ref:'ados·
de directoria ~eral elas rendas publicas.
Vid. Av. Reg. 15J, 22 Abril 1857, (lrt. 28.

URBANOS: - ViJ. Guar.das 1/lanicipaes. Decr. 4
Fevereiro 1836; para cuju execuçüo, Av. 16
Março 1836; Av. 31 dilo.

URGENCIA: em despezas - Vid. Drspdzas. L. 4
Outubro 1831, art. !J8, ele.; Av. 17 Selem
bro tS!!h; Ord. 17 ,Jnnho 18h8; L. 51lJ.28
Oulubro 1848, art. 53. 1'hesallraril/$ e mail
Decr. 288lJ, 1 Fevereiro 1862 (.fom. 39).
De venda de objectos com missionados. Cad.
Com. art. J73. De elllhargo ou arresto jus
tifica-se. Decr. 737, 25 Novem bl'o 1I:l50,
arl. 323, § 2. Para seJlo de licenç:l de
parociJos a fim de se administrarem sacra
mentos como se intende a expressão calos
urgelltps. Av. 111. 20 Março 1851. Julga~

menlo de conformidade nas amnistias, com
mulações e perdões se haverá como negocio
urgente. Decr. 1458, 1h Outubro 185ft.
art. 9. Urgencia de auxiliu pelo corpo po
licial da côrte como será satisfeita. - Vid.
.Âv. 230,20 Agasto J855. Decr. Reg. 2081,
16 Janeiro 1858, art. 23. Casos urll:enles e 61>

traordinarios dão Jogar a prorogar-se tempo
'de serviço na contadoria geral de marinha.
Decr. Reg. 1739, 26 Murço 1856. arl. 42.
Idi!m nas inlendeocia~, pagadorias e mais
estações de arrecadação de marinha. Decr.
Reg. 1769,16 Julho 1866, art. 95.

URNAS nào se compl'ehendem nos serviços fu·
nerarios etc. Oecr. Re/{. 796, Ilt Junho
1851, art. 39; 1557, 17 Fevel'eiro 1855.
art. 58. 103.

URZELA: seu commercio foi reservado) como
direilo exclusivo da coróa de Pllrlu~wl no
TraI. com Inglaterra 2." 19 Fel'eleil'o 1810,
art. VIU; Conv. da mesma data. art. VI.
Sobre elle Prov. 27 Agoslo 1811 (CoU. Nab.);
Cart. Reg. 15 Setembro, Provo 15 Outubro
1817 e Port. 22 Março 1823 (Coll. cit.).
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3rt. 201, 207, § 2 ; 209: e na locação mel"
cantil.- Vid. Locação. CoeI. Com. art. 226,
228. (Iso commerciaJ faz tambem commer
ciaes o mutuo e juros. Cad. cil. art.• 247.
Uso da praça regula a commissão do depo
sito mercantil. Cl)d. cit. ar'l. 282: e todas
as sortes de associacào mercantil. Cod. cil.
a~t. 29 L. Uso de ~onta propria de socio
mercantil ou de lerceiros. - Vid. Sociedades.
Carl. Com. arl. 333: uso de firma social.
Vel'b. e Cad. cito art. 341. Usos COnlmer
ciaes de praça a l'espeito de letras de cam
bio. - Vid. Letras. Cod. cit. arl. !t24. Uso
de registro de embarcações mercantes. Cod.
cito art. 463. Uso commmn de comparles de
navio. Cod. cit. art. !t85. Ur,o determina a
exigencia ue tomar piloloS e pr<tlicos neces
sarios. - Vid. Pilotagem. Cad. cit. art. 507.
Uso e accoOlIDodnção do pessoal e matel'ial
do serviço de embarcações no s.eu afreta·
mento. Cod. cit. nl'!. 567, § 7. Uso do porto
para carga e descarl.'a, pag,.weolo de pri
mag;em e estadia e sobr'etitadias. Cod. cito
art. 591, 592, 593, 620. Uso do dinheiro
a risco. - Vicl. Risco. Cad. cito arl. '643.
Uso vulgar das palavras no contracto de
seguro maritimo. - Vicio Seguros. Cod. cil.
art. 673, § 3. Uso do porto sobre risco do
seguro. Verbo e Cod. Gil. arl. 707. Uso 01'

elinn'io do destino dos objeclos seguros.
Vel'b. e Cad. cil. arl. 711, § 9. Uso de oa
vegação paré! procuraçflll de viveres ou agua
da. Cod. cil. art. 7á'2., SI 1. Bagagem do
uso pessoal do capitão, Lrlpolação e passa
geiros não conlribue para avaria grossa.
Cad. cit. art. 787, 788. USll publico nacio
nal, provincial ou municipal, lenas a elle
reservadas. - Vicio Regisl7'Os. L. 601, 18
Setemuro 1850, art. 3, § 1. Campos de uso
~ommum de moradores de fre,H1ezias, mu
nicípios uu comarcas como serão oonser
vados. Vel'b. e L. cito art. 5, §!t; 9,12,16,
§:2; Av. 21 Dezembro 185á (Jom. 29 de
1855); 2 Av. 5 J 1I0hl) 1855; A\'. 27' dito.
Subsidi'l ri lüen te coosli tuem legislação com
mercial os usos commerciaes (Cod. Com.
ad. 291).- Vid.Leis. Decr. 737, 2õ No
vemuro 1850, art. 2: e t1\mbefn os estran
geiros como e em que contestações. Verbo
cito Cad. cit. ai t. 3. Usos comrnei\ciaes.
aol,110 se provaráõ (_Cod. til. art. á2!t, 673,

USAN ç A: carta deHa. - Vid. Camal'as municipaes.
Res. 28 Janeiro 1823 etc.

USOS: e costumes maritimos. - Vid. Costumes.
Cond. 5 Fevereiro 1~10, § 15. etc. Uso do
commercio sohre premio de cambio mario
timo sanccionado. - Viu. Cambio. Ak 5
Maio 1810, etc. Uso publico de campos em
Santa Catharina. - Vid. Sesmal·ias. Provo 5
Junho 1815. Usos do commercio mllndá
rã o-se seguir em materia de se~lIros. Re~.

de ~eguros approvado pela Res. 30 Agllsto
1820, arl. !tO (Fel'. BOlE' Dicc. JUI'. Regu
lamento Uso). Uso de propriedade exigido
pelo bem pu blico justifica desapropriaçr,o.
Consto arl. 179, SI 22; L. 9 Setembro 1826,
art. 1, II, VILI. lJ~os e costumes nacinnaes.
- Vid. (;ostllmes. Purt.1', 7 Janeiro 1825.
Uso exclusivu da descoherta ou invenção.
Vid. Descoberta. L. 28 Agosto 1830, art. 1,
8,10, § 6. Usos religios0s. - Vicio Religião.
L. 20 ~etembro 1830, lIrt. 3, § 1, elc. Uso
do poder publico quando cbol'litue abuso.
- Vicio Abuso. Cod. Crim. art. 2, § 3. Uso
arrogado quando conslitue delicto. - Vid.
FU1·tO. Cod. Crim., art. 258. Eslvlos do" .commercio. - Vid. mais Estylos, Stylos.
Uso regula e quando o aluguel ele trapiches.
- Víd.Trapichps. Cad. Com. a~t. 96. Nul
los siio os cootractos qne recahirem sobre
objectos cujo uso rôr manifeslado offensivo
da moral e costume. Cod. cil. art. 129, § 2.
Segundo o uso e costume se devem intender
as palavras dos conlractos e convenções.
Cod. cil. art. 130. Uso serve para designar a
moeda, peso ou medida nos conlractos mel"
cantis. Cod. cit. arl.. 132, 133. Uso re1!ula
o pagamento das despezas e desembolsos
do mandato mercantil. Cod. cil. (lrt. 154.
Uso <lo commercio em cornmissões re
gula o cumprimenlo de convenção mercan·
til. Cod. cit. 3rt. 168. CooJlllissario presu
me-se aotorisado para concedeI' Os prazos
do uso da pr<lça. Coei. cit. ad. 176. Usr)
commercial regula a commissão mercantil.
Cod. cito ar·t. 186. Compra dtJ objeclos
para alui"ar-se o st:u uso é mrrcanlil. Cod.
cito art. 191. Uso commercial do lugar re·
gularú a t!'adição da cousa vendida. Cod.
cil. arl. 199. (Jsos do cornmercio e da cousa
na compra e venda mercantil. Cod. cit.
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§ 3; Decr. 737 cil. ;lrt. 3). Decl'. 737 cito
art. 216,217; Decr. 738,25 Novembro 1850,
art. 12. Uso ou estylo em qu!' se fundar
deve a sentença declarar. Decr. 737 cito
art. 232. Declaração dos I1S0S cllmmerciaes
a quem e como compete (Cod. cil. art. lJ2ll);
Decr. 738cit. art. 22 a 27.·Usos do banco
do Brasil Decr. Esl. 801, 2 Julho 1851.
art. 67, § 1; d,)s demais - Vicl. nns IUl!)ares
respeclivos. Decr. Est. 888, 22 Dezemhro
185i. art. 63; 2005 • 2.& Oulubro 1857,
art. 71, § 1; :2035. 25 Novembro 1857,
art. 13. § 1; 2386. 2 Abril 1859, art. 15;
2390 dilo, art. 10, § 1; 2600 dito, art. 36.
Uso de rt'lDedio mt::nciona-sp na receila.
Decr. Reg. 828, 29 Setembro 1851, art. H.
Conlrabando de guerra accordon-se serem
todas as cousas perlencentes ao uso de cer
las armas. Tral. com Uruguay 13 Oulubro
:1851, act. 11 (Rei Estl'. 1852, pa~. l08 v.).
Usos commerciaes: rectificou-se:1 impressão
do art. 291 do Cad. Com. SI/pj'a. Circo 10
Março 1863 (Diaj·. 92). Uso do direito de des
apropriar por companhias de estradas de
ferro; uso regular deHas - Vid. nos res
pectivos lugares e Decr. Cond. 1299, 19
Dezembro 1853, 7a, M.a Uso do papel sel
lado, fÓI'a da côrle. - Vid. Sello. Av, 123,
26 Junhu 1856. Campos tornados de uso
commull1 c.omo serão registrados, e sobre
o direilo de edificar em taes terrenos. Av.
23 NoveJllbro 1854 (Jorn. 1.1 de 1855).
Usos de caixa commercial. - Vicl. Decr.
Est. 1753, 26 Abj'il 1856, art. 29. Usos
e coslumes do paiz accordarão cumprirem
snas reJacões os Brasileiros e Paraguayos.
Trat. 8AbriJ185ô,art. 3, publ. Decr.1782,
U Julho dito. A c'ompra para alugar o
uso é só mercantil si a locação lambem
o fôr. Ass. XVI, 9 Julho 1857 (Jm·n. 255).
Sobre os usos commerciaes da praça do Rio
de Janeiro tomou-se o I\SS. 17 A~oslo 1857
(Rel. Just. 1858, pag, á5). Uso do direito
de desapropriação peja companhia da es
trada de ferro de Tamandaré ao Una em
Pernambuco. Decr. Cond. 1980,28 Seltlm
bro 1857, 9a : uso das eSlradas, 24.' Ediucios
de uso commum - igrejas, escolas. - Vid.
DeCl" Tj'at. 1986, 7 Outubro 1857, art. 1,
§ 1 : uso diverso do da colonisação subje!ta
(JS predios etc. ã siza, art. 3. Uso de dlS-

USO-FRUCTO

tinclivos militares. - Vid. UlIi{ol'tnes. Usos
observados nos rp.specli\'os paizes accordou
se regulassem a entrega dos hens de >ub
ditos fallecidos. TraI. com o impenlor <i(lS

Olomaoos :1.0 ALril 1858, al'L 5, publ.
Decr. 2268, 2 Oulubro dito. Ol"OS dú com·
mercio quaes regularáõ a caixa hypolhe
caria e Je dpsconlos do Rio cle ,l<ineiro.
Decl'. Esl. 1385, 2 Ahril 1859. art. 15. 6. a

Usos de caixa de Reserva /11 e1'cal'ltil. Decr.
Est. 2508, 8 Dezemur,) 1859, arl. 21,. Cri·
mes de destruição e damnificação de ague
duelos e obras l}lIbJicas, e prtrliculares
franque<tdils ao IlSO pnblico tem procedi
mento nfficiaJ. Res. 1090,1 Setembro 1860,
arl. 2, § 1. USll perpetuo de banquela de
casliçaes de prata da extineta confraria do
Senhor do Bomum, conr.edell-se à Ornem
Terceira do Carmo do Ollro-Prpto. L.H1ll,
2':" Selembro 1860, al't. 11, S23.

USU-FRUCTO: das cousas immoveis parlicipa da
natureza de bens de rrtiz para siza. - Vid.
Siza. Provo 8 Janeiro 1819. USll-fruclo de
bens tirou-se a certo pai por um cl'iminoso
procedimento com sua filha. -- Vid. Pro".
26 Maio 1823 (CoU. Nab.). Pagamento de
taxa de legados deusn-fruclo. -Vil,l. Ta:'Ca..
Ord. 23 Janeiro 1836, 11} Novembro 1835,
etc. Av. 19 Maio 1837, etc. Decr. Heg. 156,
28 Abril 1862. art. 12 a 16; MO, 4 Junho
1865, art. 7, § 1; Ord. :1.51, 7 Dezembro
18.&6; Av. 7 Janeiro 1850. Usu-fruclo perpe
tuo de uma chacara concedeu-se ao hospital
ela misericordia. Res. 179. 19 Junho 18á1.
Usn-frucluarios de predios llrhano~ pal;ão
delJes decima. - Vid. Decima. Decr. Reg.
152, 16 Abril 18.&2. 3rt. 12, § 6. USll-fructo
de IIpolices da divida publica. Av. 130, 14
Dezembro 18ú2. Iodewllisação de de~apl'o

priação de usu-fructo. Res. 353, 12 Julho
1845, art. 23. Sello proporciunal de litulos
de lransferencia de usu-f'ruclo.- Vid, Sello.
L. 555. 15 Junho 1.850, art. 18. A' classe
dos credores de dominio pertencem os de
bens que o falJido possuir por titulo de uso
fruclo. Cnd. Com. art. 8i6, § 1: Dpcr. 737,
25 Novembro 1850, art. 620, § I. Cessão de
usu-fruclo de terreno pelo g:ovenw á com.
panhia Uniào e }ndmtj'ill. Decr. Cond.tOSt.
7 Agoslo 1852, 15a ; Decr. Cond. 1998" 21
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Outubro 1857, 7", § 3. Usu-fructo da mãi
nos bens herdados. tendo filhos do primeiro
matrimonio. Av. 13Janeiro1854 (Dim'. 22j.
Usu-fructo de mercado da praça da Harmo
nia na côrte concedido n eOlprezario. Oecr.
Cond, 1488, 16 Dezembro 1854, 1lJ\ 15.·
Terras possui das por usu-fructuarí.o como
serão rel;istradas.- Vid. Registro: Av. 17 Ja
neiro 1855. De~apropriélçãode uso e gozo,
e de usu-fructo de terrenos em beneficio das
estradas de ferro no Imperio. Decr. Reg
1664, 27 Outubro 1855, art. 12, 28 , 3.·
Usu-fructo das camaras nlls marinhas alé
onde se estende. Av. 379, 7 Dezembro
1855. Usu-fruclo perpetuo de terreno con
cedeu-se ti capella de Nossa Senhora da Con·
ceição da Lagôa de Freitas. L. 887. 1 Outu
hro 1856J art. li). Como deverá ser calcu
lada a lalta do usu-fructo consistente em
predios subjeilos á dflcima urbana, Ord. 11',
13 Janeiro 185i. No domicilio dos contri
buintes se mandou e comI) cobrar na côrte
a taxa de legados de lIsu-fructo etc. Decr.
2059, 19 Dezembro 1857, arl. 1,4. Siza de
predio no qual não fôra concedida extincção
de usu-frocto. - Vid. Av. 7 Agosto 1858
(Jom. Suppl. 259). Immoveis cujo usu-fruclo
e domioio não estejão ligados não recebe
em hypotbeca o banco de S. Paulo.
Der.r. E.t. 2386, 2 Abril 1859, art. 23,
§ 2. Igualmenle o banco Industrial Com
mercial e Terrilorial do Rio de Jaoeiro.
Decr. Esl. 2áOO. 2 Abril. 1859, art. 50,
§ 2. Ausencia de onus de usu-fructo devem
ter os predios ou propriedades para sobre
elles emprestar o baoco Indwdrial e Hypo
thecario na côrte. Decr. Est. 2387, 2 Abril
1859, apto 13, § 2: igualmenle u banco
Agricola ComuJel'cial e Hypothecario d~

Sergipe. Decr. EsL 2389, 2 Auril 1859,
3rt. 18, h. a Usu-frllcto de terrelj(l~ de ma
rinha concenidl) á companhia de navegação
a vapor eotre Mootevidéo e o Sallo t:tc.
Decr. Cond. 21.01, 9 Abril 1859, 19.'
Sohre carla de consciencia ordenando os
lestamenteirus qne após d('z anoos de
usu-fructo devolvesselJl a herança a sobri
nho' etc. - Vid. Ord. 257, 27 Seu"Jlbro
1859. Usu- rl'llclo de gado concedido a co
Jonas mililares de Caseros. Decr. Reg. 25Gá,
16 Novembro 1859, art. 28,

USURPAÇÃO de attribuições do poder Jegislativo
ou judiciario pelos ministros e ~ecretarios

de Estado como será punida. L. 15 Outubro
1827, art. 3, § 2. - De jurisdicção dos jui
zes e autoridades ecc1esiasticas. - Vid.
Abusos. Reg. lOu, 19 Fevereiro 1838, ilrt. 1
etc.; Decr.1911, 28 Março 1857. De lerras
de indio". -Vid. TC1'Tas. Av. 172, 21 Ou
tubro 1850, etc. De uso e gozo de servidão
publica por edificações ou obras particu
lares como serão atalhadas. Av. 101, 28
Março t855..De terras de matriz por parti
culares. - Vid. Te1'ras. Av. 308.17 Setem
bro 1856. De terras devolut'ls. Verbo cit.
Av. 318, 29 Setembro 1856. De terras na
coJoo.ia militar de Caseros. Deor. Reg. 250.&,
16 Novembro 1859, 3rl. 20, § tá. - Vid.
J U1-isdicção.

UTENSIS: a corsarios brasileiros se mandou e
como fornecer. - Vid. Cm'so. Alv. Reg. 30
Dezembro 1822, cap. 1. art. vm a XII:
utensis de Javoura por elies apprehendidos
livres de direitos; tendo o governo preferen
cia oa sua compra cap. 2, art. VII. VIII.
A officiaes do exerci lo deslacados fóra de
suas provioci{ls se mandou fornecer barra,
mesa, caqeiras, barril para agua, castiçal
para véla ou cand,ieiro. Pari. 22 Outubro
1824 (Repe1't. Cunho Mal. UtensitlII). ten
sis para quartel e rancho de meninos filhos
de soldados estrangeiros. Porl. 22 Dezem
bro 182~ (Cott. Nab.). De corpos do exer
cito. - Vid. Corpos. Porto Tab. 3 Novem
bro 1825 elc. Av. 27'.29 Março 18á2; Av.
27 l\ovembro 1847. Do corpo de arlilllaria
de marinha exliocta. - V~d. Artilharia dita.
L. 25 A~oslo 1831. 1.rt. 11. Direitos de im
portação de utensis de ouro e prat~ forão
reduzidos e como. - Vid. Importação. L.
2á3, 30 Novembro 18á1, art. 18, dc. Do
corpo de illlperiaes marinheiros. Av. Inst.
25 Novembro 1~H7. ,l\'L 8 (Gv.z. Olf. 173,
v. 2). J)ocorpo defuzileil'os navaes. - \id.
Fuzileiros. Av. Tab. 255, 17 Dezembro
18h9. tensis de navios quaodo se compre
hendem no seruro. Cod. Com. art. 690.
Uteos,is para a casa de correcção da cÔrte.
Vid. Casa dita. Decr. ReI!.. 67t$, 6 J uJbo
1850, art. 1áá, 151. Uleasis as colonias
militares de Pernambuco e Alagôas como
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serão fornecido. Decr. Reg. 729, 9 Novem
bro 1850, art. 21.: nas colonias Leopoldina
e Santa Isabel e á margem do Araguaya em
Goyaz. Decr. Reg. 750, 2 Janeiro 1851,
art. 30. Expediente e fiscalisação de ulensis
no Rio Grande do Sul incumbio-se ao quar
tel-meslre general. Decr. Reg. 762, 22 Fe
vereiro 1851, art. 11, § 5; em geral, Decr.
Reg. 1127,26 Fevereiro 1853, art. 5. Aos
presidentes do Ceará, e outras diversas pro
vincias remeltêrão -se modelos de pedidos de
utensis conforme o Decr. 5h7 de 18lt8. Circo
e Mod. 177,4 Junho 1851. Nem um corpo
do exercito lem direito de recusar objeclos
fornecidos por qualquer motivo que s~ja.

Circo 141,7 Junho 1852. Declarou-se como
se deve proceder no fornecimento de uten
sis a corpos do exercito. Av. 132, 13 Julho
185lt. Utensis na exlincta escola de appli
cação do exercilo. Decr. Reg. 153G, '23 Ja
neiro 1855, art. 25. Utensis de armazem
ou depo iLos de fabricas de combustiveis ou
de genero inflam ma veis não segura a com
panhia de Seguros Maritimos e Terrestres.
Decr. Est. 1724,16 Fevereiro 1856, art. !l,
§ 2. Ulensis da conladoria geral de marinha
Decr. Reg. 1739,26 Março 1856, art. 19,
S1. Utensis das inlendencias de marinha_
Decr. Reg. 1769, 16 Junho 1856, art. 21.,
S1; 36. Uteosis ele arsenaes para demolir
edificio na côrte. Decr. Reg. 1775, 2 Julho
1856, arL. !lI,. Na disposição do art. 29 do
Reg. 160 de i8lt2 não estào comprehendi
dos os utensis destinados á laboração dos es
tabelecimentos a~ricolas e fabris. Ord. !l23,
23 Dezembro 1856. Uteosis de companhia.
de limpeza e esgoto de aguas plu viaes na
côrtr:. Decr. Cond. 1929, 29 Abril 1857,
art. 39, § 9. Ulensis dos arsenaes de marinha
como se invenlarião na casa de arrecadação.
Av. Inst. 259, 31 Julho 1857, art. 8. Ulen
sis das estradas de ferro no Imperio não são
subjeitos á penhora ou qualquer acção civil.
Decr. Reg. 1930,26 Abril 1857, art. 143.
Importancia de utensis da fabrica União
Mercantil a que desconlo será subjeita. Decr.
Est. 1960, 22 Agosto 1857, art. 31. Utensis
para lavrar mina de carvão de pedra do ar
roio dos Ralos e outros em S. Pedro do Sul.
Decr. Cond. 1993, 12 Outubro 1.857. 2.&
Utensis do corpo policial da côrte. Decr.

IV

Reg. 2081, 16 Janeiro 1858, art. 1.6 e Tab.
5. Uten~is das obras do canal do mangue da
Cidade Nova na côrle pertenceráõ ao empre
zario. Decr. Cond.211.7, 6 Março 1.858, 5.&
Utensis de cozinha dos hospitaes da armada
serão inspeccionados diariamente. Av. Reg.
232, 27 Julho 1838, art. li6, 56. Utensis
para mineração do ,Assuruá forão isentos de
direi los. Decr. Cond. 2238, 28 Agosto 1858
4&; Decr. Est. 2257, 25 Setembro 1858,
art. 5, § 1. Item os da mineração do bitu
mi110Us shallr.. Decr. 2266, 2 Outubro 1858.
E os da do I lluminating vegetable tU1f. Decr.
2267 dito. Ulensis destinados á lavoura es
tão subjeitos a direi tos de importação. Ord.
334, 18 Novembro 1858. Ulensis da com
panhia Posla Bahiana como serão forneci
dos. Decr. Est. 2367, 26 Fevereiro 1859,
art. 33, § 3. Ulensis do hospi.tal maritimo
de Santa Isabel. Decr. 2!J16, 30 Ahri11859,
art. 16, § 7: 26, § 7. Utensis da companhia
Gallinocultora. Decr. Esl. 21153, 23 Agosto
1859, art. Õ. Permittio-se até fim de ~l863

ás embarcações estrangeiras que conduzirem
colonos o transporte de ulensis para agricul
tura e como. Decr. 2lt85, 28 Setembro 1859.
Utensis necessarios para costeio de xarquea.
da póde ser carregados etc. em portos não
habilitados. Decr. 2486, 29 Selembro 1859,
art. 14, § uo.; para cuja execução Av.
Inst. 309. 19 Outubro 1859. Utensis para
as aulas da colonia militar de Caseros. Decr.
Reg. 250fJ, 16 Novembro 1859, art. 25.
Uten5is de lavoura de institutos de agricul
tura.-Vid. Decl'. Reg.2506A, 18 Novemb7'O
1859, art. 42. Utensis do quartel de apren
dizes artifices dos arsenaes de marinha da
côrte,Bahia e Pernambuco. Decr. Reg. 2615,
21 de J olho 1.860, art. 6, § 1. Aulorisou-se
despachu livre dos utensis etc. para empresa
do esgoto de aguas e asseio publico da cidade
de Recife. Res. 1110, 24 Setembro 1860.

UTILIDADE publica: sem ena nenhuma lei será
estabelecida. Consto art. 179, § 2; e justi
fica os privilegios ligados aos cargos publi.
coso Consto art. cito § 16. - Vid. Bens.
Utilidade dos navios justifica dividas por
embarcações estrangeiras surtas em por
tos do Brasil contl'ahidas e como. Cod.
Com. art. .482 : e as despezas feitas pelos

lU
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capitães de embarcações com fundos pro
prios ou alheios. Cod. cito art. 520. Utili
dade publica necessita em que casos e como
a remoção de juizes de direito. Res. 1>59,
28 Junho 1850, art. 2, § 2; Decr. 687,26
Julho 1850. art. 5, § 3, n. 1°; Circo 23 Ou
tubro 1856 (Iorn. 296). Desapropriação por
utilidade provincial está subjeita á siza. 
Vid. Siza. Av. lO!, 15 Março 1851. Utili
dade reciproca das nações na prisão de sub
ditos estrangeiros á requisição dos respec
tivos consules. Av. 369, 29 Outubro 1856,
e ann. 1 Dezembro 1854.. Utilidade publica
promo\'erá e como a companhia Edificadora

na côrte. Decr. Proj. de Est. 1866.17 Ja
neiro 1857, art. 10, § 1,2. Utilidade publica
nas desapropriações pela companhia de lim
peza e es~oto de aguas pluviaes no Rio de
Janeiro. Decr. Cond, 1929,29 Abril 1857,
16.& Utilidade publica na companhia Gali
nocultora. Deer. Est. 2á53, 23 Agosto 1859,
art. L

UTI-POSSIDETIS: em regulação de limites ter
ritoriaes do Imperio. - Vid. Tratados res
pectivos, e o de 13 Outubro 1851 com
Uruguay, art. 2 etc. (Rel. Estr. 1852,
pago 104 v.)
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.
VACANCIA de empregos ou oi'licios. - Vid. Em

pregados. Officios: de vinculos. - Vid. Pro
vedores de capeUas. Av. 130 , 12 Janeiro 1855:
de bens: - Vid. Bens di: defuntos etc. Av.
289, 10; Circo 308, 18 Outubro 1859.

VACCAS: sobre soa exportação de S. Pedro do
Sul para S. Paulo e Minas. Av. 29 Novem"
bro 1825. (CDU. Nab.)

VACCINA: - Vid. Institllto raccinico. Junta de
institllição vaccinica. Gratificações ás pessoas
encarregadas de sua propagação na côrte
determinárão-se. Decr. 4 Abril 1811 (CDU.
Nab.). Obviárão-se falsos rumores sobre sua
inefficacia. Porlo 2 Janeiro 1819 (Ind. Alb.
raccina;Pe1·. Sz. Diec.JllT. re1·b. raccina
ção); Porto la, 1h Junho 1831 (CDU. Nab.).
Para se promover providenciou-se. Av. 2
Agosto 1819; 8 Janeiro. 6 Maio 1820 (Ind.
cito rerb. cit.). A respeitu da vaccinação no
Pará. Av. 30 Dezembro 1819 (Ind. e re,·ó.
cit.). Promoveu-se nos cprpos do exercito e
deposito de recrutas. Ord. do dia 12, Av. 22
Fevereiro 1820 (Ind. e rel·h. cit.). Quantia
se mandou continuar á cirurgião-mór encar
regado da inoculação no Rio Grande do Sul.
Provo 13 Agosto 1823 (Coil. Nab.) A cirur
gião commelleu-se com gratificação a ino
culação na vil1a de Campos e como. Porto 6
Setembro 1823 (CDU. cit.). E a cirurgião do
regimento de cavallaria de linha em Minas
e como. Porto ta, 29 Dezembro 1823 (CDU.
cit.). Ordenou-se que o cirurgião mór da ar-

VACCINA

mada fornecesse aos cirurgiões embarcados
pus vaccinico para inocular-se nos individuos
das tripolações dos navios de guerra. Porto
13 Abril 1825 (CDU. cit.). 23 dito (Repert.
Clmh. Mat. r accinm·). Foi o governo auto
risado para despezas com a soa vuIgarisa
ção e pratica em todo o Imperio. Res. 12
Setembro 1826. Sobre a dos expostos se de
rão providencias. - Vid. Expostos. OfI. 26;
Fevereiro 1828. Camaras cuidaráõ em
que se vaccinem todos os meninos dos dis
trictos e adultos que o não tiverem sido.
Vid. Camaras. L. 1 Outubro 1828, art. 69 ;
L. 15 Dezembro 1.830, art. 1, S 7, 39, 49,
65, 80, 87, 93; 6. Determinou-se á camara
de Magé facultasse ao seu cirurgião os meios
de haver pus vaccinico. Ofi". 3i Outubro
1828 (Ind. Alh. raccina). Providencias para
que na mala dos offieios da secretaria do
do Imperio viesse o pus vaccinico que a
sociedade J aneriana envias -e á sociedade
de Medicina da côrte. Âv. l°,lll Setembro
1831 (Coil. Nab.). Propagaçãodella nas pro
vincias ordenou-se. Av. 60

, 10 Novembro
1831 (CDU. cit.). Ordenou-se que os cirur
giões dos hospitaes regimentaes vaccinassem
todas as praças que não tivessem tido bexigas
- Vid. Hospitaes. Decr. ReI;. 17 Fevereiro
i832, art. 63. Ao segundo cirurgião etrec
tivo do hospital da armada e artilharia da:
marinha consentio-se vaccinar todos os
individuos delIas quando para e!>se fim se
apresentassem.- Vid. HO$pital. Decr. Reg.
9 Dezembro 1833, art. 1.7, § 9. - Vid. Av.
Reg, 232,27 Julho 1858, infra. Individuoli
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que pretenderem ser alumnos internos do
collegio de Pedro II devem ter tido bexigas
naturaes 00 vaccinadas.-Vid. Collegio dito.
Decr. Reg. 8°, 31 Janeiro 1838, art. 47. Or
denados de seus directores, cirurgiões e se·
cretario elevárão-se. L. 164, 26 Setembro
18áO, art. 2, § 2á. Vaccinação de recrutas
oràenou-se aos presidentes das provincias.
Circo 6 Março 18ftõ (Jorn. SlIppl. 99). Circo
4 Maio 1850; 255, 23 Dezembro 1850 ;
Decr. Reg. 1089, 1lt Dezembro 1852,
art. tá. Vid. Av. lnstr. 93, 14 Mm'ço 1857,
infra. lnlrodocção de vaccina nas aldeias
dI:: indios.-Vid. necr. á26, 24 Julho 1845,
art. 1, § 21. Empregados da instituição
vaccinica no municipio da côrte l~andou

se terem assentamento no thesouro, e
nene cobrarem seus vencimentos. L. 369,
18 Setembro 18h5, art. 37. Abono de ven
cimentos a commissarios vaccinadores no
meados pelo gO'verno geral ordenou-se.
Ci·rc. 30 Agosto 18á7, (Gaz. 0IT. 103, V. 2);
Circo 22 Setembro 1848 (C07'. Merc. 262,
2°). Allestados de residencia a elles para
receberem vencimentos serão passados pe
las camaras. Av. 5 Outubro 18h7 (Gaz. Off.
:1.32, V. 2); Ord. 154, 12 dito. Para que em
falta de vaccina se não recorresse á inocula
ção do fluido das bexigas providencias. Circo
AMaio 18á9 (Diar. 8095). Mandou-se fazer
pelo ministerio do imperio a despeza que o
de estrangeiros fizesse com acquisição e re·
messa do pus enviado pela legação em Lon
dres, Av. 20 Junho 1850. Vaccinação de
todos os africanos livres existentes e dos
que [orem appreheodidos ordenou-se. Av.
20 Fevereiro 1851 (Dia7" 8635). Commis
sarios vaccinadores inspectores do instituto
-vaccinico que relação .tem com a juntacentral
de hygiene publica.-Vid. Junta dita. Decr.
Reg. 828,29 Setembro 1851, alft. 3, Ô, 13,
19 a 2h. Vaccinação dos individuas recruta
dos para seJlviço da armada. - Vid. Recra
tamentq. Decr. lnstr. 1591, 14 Abril-1855,
art. ~O. Vaccinação para admisllão dos alum
nos das escolas pubJi,cas de instrucção pri
,mavia na côrle .. - Vid. Av. Reg. 317, 20
Outubro 1855, art.13, § 2. Devem ser vac
ciDados os escravos que tiverem de ser segu
ros na companhia T7'anqaillidade na côrte.
Decr. Est . .1.669, 7 Novembro 1855, art. 4.

Vaccioador deixn de exercer funcções sendo
por assemblé·a provincial suspenso de outro
empreg;o que exerça. Av. 373,1 Dezembro
1855. Assistente do ajudante-general man
dará vaccinar os recrutas anles de remet
tidos para a côrte. Av. Inst. 93, 14 Março
185í, art. 22. Não ha incompatibilidade
entre os cargos de vereador e commissario
vaccinador. Av. 215, 22 Junho 1857. Exci
tarão-se as Circs. á Maio e 23 Dezembro
1850. Circo 187, 9 Junho 1858. Vaccina
ção dos indiriduos das companhias de apren.
dizes da armada. Av. Reg. 232, 27 Julho
1858, art. á5. Negoci@s a ella relativos per
tencem á secretaria dos negocios do lmperio.
Decr. 2368, 5 Março 1859, art. 7, § 1:
2749, 16 Fevereiro 1861, art. 7, S 1. Vac
cinacão dos colonos militares de Caseros.
Decr·. Reg. 250'&, 16 Novembro 1859, art. 26,
§ 7.

VADIOS: procedimento contra elles no Rio de Ja
neivo ordeno o-se. Av. 15 Novembro 1821,
ann. Av. 3°,29 Dezembr01831 (CoU.Nab.).
Excitou-se o Alv. 25 Junho 1760, S8, sobre
alugarem-se casas a vadios. Edit.· 3 Janeiro
1825, § 9. Novas providencias contra os va.
dias na côrte. Instr. 4 Novembro 1825, § 6,
ann. Porto 2a idem (Coil. cit.). Providencias
provisorias dadas approvárão-se até resolu
çãolegislativa. Av. 26 Maio 1826 (Cott. cit.).
Aos juizes de paz pertence fazer e como
que os não haja. L. 15 Oulubl'l) 1827,
art. 5, § 5; Res. 11 Dezembro 1830, art. 1,
2, 3, 5, 6; Res. 17 Julho 1832, art. 1. a 4;
Cod. Proc. art. 12, S 2, 3: 121, etc. L.
261, 3 Dezembro 1841, art. 91: e tambem
os chefes de policia, delegados, e subdele
gados. L. 261. cit., art. 4, § 1: 5, 17, S 2;
Reg. 120, 31 Janeiro 18lt2, a rt. 2, § 1; 5;
58, S2j 62, § 1; ti3, § 1; 64, S 3; 66, § 1;
111. Como serão punidos. Cod. Crim.
art. 295,296, elevada pela L. 26 Outubro
1831, art. 4: Como deveria proceder certo
juiz de paz a respeito de vadios estrangeiros.
At'.4 Julho 1831 (CoU. Nab.); Av. 1°, 30
Agosto 1831 (CoU. cit.). E com todos os mais
em geral na côrte. Edil. 22 Julho 1831 (CoU.
cit.); Port. 2", 27 dito n. 2 (Cot!. cit.). Va
dios condemnados a trabalhos nos trens e
arsenaes podem ser transferidos para ser-
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..iço de bf)rdo de embarcações. Av. 4°, 26
Agosto 1831. (CoU. cit.). Remessa de vadios
na côrte :10 arsenal de marinua tendo de 8
até 16 annos ordenou-se. Circo 26 Abril
1836. Na côrte quando julgados aptos para
o recrutamento, em'ião-se á estação compe
tente. Av. 5 Agosto 1837. Como se proce
deria, com os julgados aptos para o recru
tamento da armada. Av. 288, 30 Janeiro
18b1, art. :10. Vadios como serão classi
ficados ele. na casa de correcção da côrte
Decr. Reg. 678,6 Julho 1850, art. 3, § 2;
19. Vadio encontrados na colouia- militar
de Santa Thereza em Santa Catharina serão
presos. Decr. Reg. 2125, 13 Março 1858,
art. 7, § 9: idem na de Santa Anna da Par
nahyha, em S. Paulo. Decr. Reg. 2126, 23
Março 1858, art. 7, S 9, idem na do Ilapura:
2200, 26 JunhlJ 1858, art. 9, § 9: e na de
Caseros. Decr. Reg. 250lJ, 16 Novembro
1859, art. 20, § 9. Indeferio-se e por que
peticionario de aulorisação para estabele
cimento de colonia formada de vadios e
outros individuos com o ti lu lo de Colonia de
de$validos, no Espirito-Santo. Res. Cons. 2!l
Abril 1858 (Jorn. Suppl. 136). Vadios não
devem Sfr contructados pela companhia
Posta Bahiana. Decr. 2367, 26 Fevereiro
1859, art. 30, § 3. Na côrte são comprehen.
didos e como no Instituto dos Menores Ar
tesãos da ('asa de correccão. - Vid. Decr.
27lJ5, 13 Fevereiro 1861. .

VAGABUNDOS: não erão conduzidos· nos pa
quetes de vapor. Decr. Contr. 31 Março
1837, art. 7; Decr. Cond. 767, 1C' Março
1851, 13.a Menores vagabundos mandou-se
recrutar para os corpos da armada e arse
naes de marinha. - Vid. Recrutamento. Av.
Inst. 288, 30 Janeiro 18B, art. 10. Nos
crimes do art. 12, § 7 Cod. Proc. os réos
ngabundos etc. se Jivraráõ presos. L. 261,
3 Dezembro 1841, art. 37; Reg. 120, 31
J:lneiro 18lJ2, art. 300. Entrão na compo
sição do Instituto dos Menores Artesãos da
casa de correcção da cÔrte. Decr. 27.45, 13
Fevereiro 1861.

VAGAS de empregos e officios. - Vid. Empre
gado$, Oflicíos, /J re$pectíva$ denominaçõe$. De
corretor.-Vid. Decr. Reg. 836, 17 Novem-

bro 1851, art. 8, 9: nas alfandegas, consu
lados e recebedorias. Ord. 293, 15 Dezem
bro 1851. - Vid. r ac.ancia.

VAGO-MESTRE de artilharia de marinha. - Vid.
Artühal'ia dito.

VALE: substituição de vales e ele. na Ba hia por
notas de novo padrão. - Vid. L. 2ó Outu
bro 1832, art. 30. Vales de diversos bancos.'
- Vid. B anCO$ e seus l'espectivos estatutos.
Sello dos vales admittidos nas transaccões
entre commerciantes e dos dos bancos: 
Vid. Sello. Vales de fornecimentos de ra
ções diarias de pãO e carne pelo almoxa
rifado da marinha. Av. 8 Novembro 18!l9
(Diar. 8269); Decr. Reg. 778, 15 Abril
1851, art. 56, 57. Vales lancados em cir
culação por casa cOllJmerciai mandou-se e
por que recolher. Av. lJ6, 1.9 Março 1859;
75, 12 Abril 1859. Vales ao portador não
podem os bancos não alltorisados, com
panhias e sociedades emittir. L. 1083, 22
Agosto 1860, art. 1, § 10.

VALIDADE: das procurações dos commerciantes.
Cod. Com. art. 21: dos ados qo manda
tario. Cod. cit. art. 1.60: dos indossos an
teriores em letras de cambio. Cod. cito
art. 386: contestações sobre validade de
creditos defallido. Decl'. 738,25 Novembro
1.850, art. 1.75, 177, 179. Das escripturas
de hypotheca registrada não depende de
novo registro. Av. 9 Abril 1853. Da dos
contractos não compete ao administrador
de recebedoria julgar quando apresentados
para pagamento de meia siza e multa. Ord.
h9, 30 Janeiro 1855. Ord. 143, 14. Abril
1.856; 235, 30Julho 1858. Se o fado de ap
provação de eleição pela respeclira camara
legislativa tem a virtude de legitimar todos
os actos das mesas parochiaes ainda os que
não sendo essenciaes á validade da eleiçãó.
forem reconhecidamente injustos. - Vida
.Âv. 1hO, 29 Maio 1.855. Prazo de validade
de passaportes na provincia do Amazonas.
Decr. Reg. 1729, 23 Fevereiro 1856, art. 8,
13. Validade das deliberacões da assembléa
geral' da companhia da estrada de ferro de
Nictheroya Campos de que depende. Decr.
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Eat. 2175, 19 Maio 1858, art. 39. Ao ministro
e secretario dos negocios da fazenda incumbe
conhecer das questões que versarem sobre
validade etc. das fianças.e c~utractos cele
brados com a administracão da fatenda
que tenhão por objecto qu~esquer rendas,
obras ou serviços publicos a seu cargo; e com
que recurso. Decr. 23.43, 29 Janeiro 1859,
3rt. 1, § 2; 30. Validade ou nuUidade por
quem deve ser julgada. Av. 1~2, 23 Julho
1859. Da validade dos titulos respectivos
dos concessiona rios (ln sesmeiros de terras
tomão conhecimento os juizes commissa
rios; e podem declara-los incurs09 em com·
misso. Av. 232. 6 Setembro 1859, § 2.

VALLAS: geraes para sepultura de pobres falle
cidos nos hospitaes e dos indigentes na côrte
como serão reguladas ele. Decr. Reg. 796,
H Junho 1851, art. 21, 26, subst. ·Decr.
Reg. 1557, 1.7 Fevereiro 1.855, art. 16,18 a
20, 26, 35, 6.4, 99. Grandes vaIlas naturaes
exislentes nas terras devolutas que se medi
rem como se mencionaráõ nos memoriaes.
Porto Instr. 385, 19 Dezembro 1855, art. 31.
Valias para esp;oto das aguas pluviaes na
côrte. - Vid. Decr. Cond. 1.929, 29 Abril
1.857. Vallas nas estradas de ferro do Im
perio e para que fim. Decr. Reg. 1930,
26 Abril 1857, art. h. Limpeza das vallas
da cidade do Rio de Janeiro contratou-se e
como. Decr. Contr. 2357, 16 Fevereiro
1859; Contr. e Reg. 25 Fevereiro 1859
(/orn. 61).

VALLES: como se descreveráõ nos memoriaes das
medições das terras publicas. - Vid. Ter
"as. Port. Inslr.385, 19 Dezembro 1855,
art. 31..

VALLETAS: das estradas de ferro do Imperio. 
Vid. Decl'. Reg. 1930, 26 Abril 1857,art. 20,
26, S1,2.

VALOR em materia de seguros maritimos. - Yid.
Seguros. Reg. appr. pela Res. 30 Agosto
1820, art. ·21; Cod. Com. art. 667, S 3;
683, 692 a 701: em materia de letras de
cambio. - Vid. Letras. Cod. Com. art. 3ó9,
361., S 3; 362: em materia de arribadas

forçadas. Cod. cito art. 745: em materia
de abandono de objeclos segnros. Cod. cito
8rt. 753, § 2, 3; 758: em materia de ava
rias. Cod. cit. art. 769, 772, 776. 778 a
780, 787. 788, 790, 791, 79.4: em materia.
de quebras. - Vid. Quebras. Cod. cito
art. 802, S 3; 8.47, 877, § 2; 881, 892;
Decr. 738, 25 Novembro 1850, art. 151.
Valor pede-se e como na acção ordinaria
commerciaI. Decr. 737,25 Novembro 1850,
art. 66, § 3; 67, ti8. Valor da demanda e
da pena convencional no juizo arbitral.
-Vid. Juiz arbitro. Decr. 737 cito art. 431,
432. Valor é qualidade que constitue mere
cimento militar. Decr. Reg. 772, 31 Março
1851, art.13, S 2; 17. § 1; 21, S 1; 32,
§ 3. - Vid. Acção distincta, de a1'mas, de
serviço militaI', bravura. Valor para recurso
da imposição das multas de que tralão os
arts. 89, 90 Cod. Com. Dccr. 862, 15 No
vembro 1851, art. 10. Como é atlendido
nas promoções das praças de imperiaes ma·
rinheiros. Av. Inslr. 17°, 15 Janeiro 1855,
art. 3: e nas de marinhagem dos navios ar
mados e transportes de guerra. Av. Instr.
18°, dito, art. 3. Valor de acções das di·
versas companhias. - Vid. Os 1'espectivos es
tattltos. Valor de seguro por companhias
delles. - Vid. Os respectivos estatutos. Valor
de fardamento a praças de pret do exercito
excusas ou promovidas. - Vid. Âv. 121.,
1.9 Março 1856. Valor dado a mercadoria
pelos despachantes de alfandega. - Vide
O,·d. 477,28 Dezembro 1.857. Valor de ,a·
les mandados recolher. - Vid. Pates; A'I.
46, 19 Março 18ó9, etc. Valor dos objectos
de equipamentos. - Vid. Nos luga"es com
petentes. Valor em caixa e em que especie .
qual devem os bancos ler. L. 1083, 22
Agosto .1860, art. 1 e S§ 4, 5; promessas
ou obrlFiações de valor recebido. L. e art.
cit.• §§ 2, e 5. Valores quaes poderáõ as
caixas economicas receber a premio; L. e
a.rt. cito S15. Valores sobre que versarem
nfas e loterias quando ficaráõ perdidos.
L. 1099, 18 Setembro 1860, art. i e § 3.

VANTAGENS resultantes ao committente justi
ficão o excesso da commissão. Cod. Com.
3rt. 169. Concedidas ás diversas compa
nhias, sociedades, baocos e emprezas. -
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Vid. re&pectt:vos estatutos. Vantage~s dos vo
Iuntarios e recrulados para o serviço do
exercilo e armada. - Vid. Recrutamento.
Vantagens dos cirurgiões e empre~ados do
corpo de saude em hospitaes e enfermarias.
Circo 25°, 30 Janeiro 185ú. Vantagem a
praças do exerci lo servindo sem engaja
mento. - Vid. Recrutamento. Vantagens
dos officiaes de estado-maior de primeira
classe praticando em corpos arregimenta
dos. Av. 9 Janeiro 1857 (Jorn. 14). Vanta
gens dos officiaes do exercito que viajão em
commissão de serviço. Av. Inslr, 2ft7, 2ú
Janeiro 1857; expl. por Av. 281, 29 Setem
bro 1858. Vantagens quaes compelem aos
officiaes do excrcilo. Decr. Tab. Obs. 1880,
31 Janeiro 1857. Vantagens dos voluntario8
e engajados invalidos. Av. M1, 26 Setem
bro 1857. - Vid. Av. 122, 23 Maio
1859. Vantagen's accordadas por tratados
com diversos Estados. - Vid. os respectivos
tratados; Favores. Vantagens dos Iprimeiros
e segundos cirurgiões da armada. - Vid.
ÂI). Reg. 232,27 Julho 1858, art. 53. Van
tagens dos officiaes superiores da guarda
nacional que acompanhãrão o chefe de com
missão de limites para estabelecimento de
CJuarteis de corpos nas fronteiras de S. Pe
dro do Sul. Av. 17 Maio 1859 (Jorn.
Suppl.1fJS). Vantagens a estrangeiros COn
traclados para serviço do exercito. L. 1101,
20 Setembro 1860, art. A, § uno ; de volun
tarios quando se perderàõ, art. 5, S 3.

VAPOR: navegação por elle para diversos 6ns. 
Vid. Companhias, Navegação. Paqttetes, Re
~ulamentos de companhias. Tonelada como
se achará nas embarcações movidas a vapor.
- Vid. Jlfesas. etc. Decr. Reg. 30 Maio 1836,
art. 132, § Ú. Machinas e harcos de vapor
são isentos de direitos de consumo. - Vid.
Alfandtgas. Decr. Reg. 22 Junho j 836,
art. 91, § 7, etc. Em vapores nacionae ou
estrangeiros como tomará seguro a compa
nhia Nova Permanente. Decr. EsL 779, 15
Abril 18M., art. 19 (outros - Vid. os res
pectivo~ estatutos). Concedêrão-se favores à
companhia de navegação mixta de Marse
lha e Transatlantica de vapores Sardoso Av.
286, 28 Agosto 1856. Vapor applicado a
teares ela companhia União Mercantil.

Vid. Deer. Est. t960, 22 Agosto 1857,
art. 33: a estradas de ferro. - Vid. Decr.
Cond. 1983, 3 Outubro 1857. Decr. Est.
1997,21 Outubro 1~57: eá estrada de ro
dagem da companhia União e Industria.
Decr. Cond. 1998, 21 Outubro 1857, 2P:
a ootros misteres - Vid. As 7'espectivas de
nominações. Fornecimento de torcidas para
os pharóes das caixas das rodas dos va pores
da armada. Av. 29 Outubro 1857 (Jorn.
303). Privilegiou-se systema pelo qual as
locomotiv'ls a vapor podem vencer nos ca
minhos de ferro declives ue um em dez, e
mesmo em oito. Deer. 2015, 7 Novembro
1857. Facilidade á navegaçiio a vapor en
tre os portos do Imperio e Republica do
Uruguay accordou-se dar. TraI. 22 Setl;!mbro
1858, ar1.18. 19,20,21, ann. Deer. 2269,
2 Outubro dito.

VAQUEIROS: quando são dispensados do serviço
activo da guarda nacional, querendo. L. 602,
19 Setembro 1.850 art. 15, § la; Decr. 722,
25 Outubro 1850, art. 25, §4; 26.

VARAÇÃO: segurava a companhia Sociedade de
Seguros M utuos Brc,lSileiros. Decr. Est. 29
Abril 1828, art. 35 (Coil. Nab.). Nos casos
de varação como juslificará o despacB.ante
o destino das mercadorias carregadas, para
reexportação e baldeação. - Vid. Alfande
gas. Decr. Reg. 22 Junho 1836, art. 240,
§ la: 241., 2la2. Varação como infllle no
frete de mercadorias. Cod. Com. art. 622;
e no seguro maritimo. - Vid. Seglt7·oS. Cod.
cit. art. 721, 72la: e para o abandono dOI

objectos seguros. - Vid. Seguros. Cod. cito
art. 753, § 2: e na natureza e classificação
das avarias. Cod. cito art. 764, S U. No.
casos de varação etc. como paj!;ar<í os risco I

pelosliquidos a companhia deSegltros Ma";
timos e Terrestres na côrte. Decr. Est.172ft,
16 Fevereiro 1856. art. 12: e a Esperança
em S. Pedro do Sul. Decr. Est. 2273, 9 Ou
tubro 1858, art. 9, 10. Sujeição de merca
dorias conduzidas pelos vapores da com
panhia de Navegação em Paranaguá, Mor
retes, Antonina, á contribuição por varação.
Decr. Cond.230i, 10 Novembro 1858, ~••
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VARADOURO: no Salto Augusto, e Cachoeira de
S. João da Barra com a concessão de privi
legio exclusivo por dez annos para com
mercio de todos os generos ou pelo menos
de guaraná entre Matto-Grosso, Pará e Ama
zonas não teve approvaçãll. Av. M. 1.4 Feve
reiro 185h.

VAREJO: para busca. - Vid. Bllscas. Commer
cio a varejo. - Vid. Commercio. Retalho,
Mercadores. Alv. 27 Março 1810.

VARREDOR da companhia dos guardas-marinhas
_ Vid. Academia dita.

VASILHAME. vasilhas das embarcações da ar
mada. - Vid. Armada. Vasilhas quando se
comprehendem no peso bruto recebido
á frete. Cad. Com. art. 61.5. Frete pagão
por in teiro as mercadorias que diminuirem
por máo acondicionamento das vasilhas.
Cod. cito art. 621. Seu concerto particular
é lIVaria simples e particulares. Cod. cito
art. 766. § 6. Dous stereometras especiaes e
privativos. para judicialmenle determinarem
a capacidade das vasilhas etc. foi o tribunal
do commercio autorisado a nomear. Decr.
1883, 7 Fevereiro 1857.

V,ASOS de ouro como pagarião direitos. Ord. 25
Fevereiro 1842 (lorn. 6,4). Para serviço da
limpeza das casas da cidade do Rio de Ja
neiro. - Vid. Decr. Cond. 1929, 29 Ab,·il
:1857.

VEADOR: - Vid. Casa Impel·ial. Decr. 5,45, 23
Dezembro 1847. Novos etc. L. 243, 30 No
vembro i8.41. Tab. § 19. TI·atamento.

VEDETAS: fiscaLisar a disciplina e serviço das
tropas nasvedetas ele. incumbe ao ajudante
generaL Decr. lastr. 762, 22 Fevereiro
1851, art. 10, § 3; e os lugares deHa são
reconhecidos e !Darcados pelo quartel-mes
tre general. art. 11, S1; Decr. Reg. 2038,
25 Novembro 1857, art. 7, S1, 12; 9 S 3.

VEDOR da chancellararia mór. - Vid. Cha ncel
laria e Av. 17 Agosto 1821. Vedores da fa
zenda da marinha. - Vido. Arsenal de ma-

,·inha. Provo 2a ,7 Novembro 1808. Na ve
doria da gente de guerra do Espirito-Santo
que emolumentos devel'ião pagar as partes
que tivessem dependencias, ,Provo 1a e Tab.
29 Janeiro 1812 (CoU. Nab.). Aos officiaes
de fazenda que como taes servissem conce
deu-se graduação e uniforme e qual. Decr.
3 Março 1817. Vedo ria geral da tropa ficou
sob a inspecção da junta de fazenda em
Santa Catharina. C. Reg, lastr. 19 Abril
1817 (CoU. Nab.). Vedoria geral da O'ente
de guerra na Bahia foi subslituida poro lhe
souraria geral. Oecr. 1°, Instr. 23 Novem
bro 1820 (CoU. cit.). Solvêrãn-se duvidas
propostas pelo. mesmo deputado da junta
de fazenda de Plauhy na qualidade de vedor
de tropa. Provo 27 Agostu 1828. Decla
rou-se que, não havendo nasprovincias nem
vedorias nem vedores da gente de O'uerra

h
. o ,

não aVIa a quem pertencessem as honras
do Decr. 3 Março supea. Av. 11 Junho 1.842
(Jom. 16,4). Vedores na casa de correcção
da côrte. Decr. ReIÇ. 678, 6 Julho i850
art. 13.4. - Vid. Tltesoul'eiros de Tropas. '

VEHICULOS - Vid. Urbanas. Decr. 3 Novem
bro ~8ll8, caps, coapés-chaise. Decr. 665, 1~

JaneIro 1850 e OUt7·OS. Vehiculos de conduc
ção de cadaveres na côrte. Decr. Re~. 796,
1ft Junho 1851; art. 28 etc.; Res. ;;75, 2 Se
tembro 185h. Decr. Reg. 1557, i7'Fevereiro
1855, art. 87 etc. Impostos sobre vehiculos
d.e conducção ~C~H~ peetencendo as provin
Clas, e no mUDlclplO da côrte á camara res
pectiva. L. 628, 17 Setembro 1851, art. 29.
Donos ou conductores de vehiculos de con
ducção em caso de incendio na cÔrte são obri
gados e presta-los. Decr. Reg. 1775, 2 Julho
1855, art. h3; Decr. Reg. 2587, 30 Abril
1860, art. ?O. Triplicou~se e como o imposto
sobre as diversas especles de vehiculos na
côrte e quaes. L. 886, 1 Outubro 1856. Deu
se applicação ao dito imposto. L. 939, 26 Se
tembro 1857, art. 20. Vehiculos que entra-
rem nas estações ou páleos ou em qualquer
ponlo dos terrenos pertencentes á estrada de
ferro de D. Pedro II, ficão ernquanto ahi
permanecerem suhjeitos aos regulamentoi e
lOstrucções da policia e serviço das estrada.
de ferro. Decr. Reg. 1930, 26 Abril 1857,



VELAME '0 VÉLAS

( 9ll9')

VENCIMENTOS

art. 33. Vehiculos Diligencias entre a Pa
rahyba e Porto Novo do Cunha pela com
panhia União e Industria. Decr. Cond. 1998,
21 Outubro 1857, 1a , S2; 7&, S 2; 9& S4;
i2' a 18&, 21.& Obri/-!;ações das rondas e pa
trulhas sobre a circulação dos vehiculos de
conducção. Av. Instr. 291, 5 Oulubro 1558
art. 2, § 6, 7. Vehiculos da casa da correi
ção da côrte não pagão imposto. Av. 20 No
vembro 1858 (Iorn. 2 de 1859). Vehiculos
para a limpeza da cidade do Rio de Janeiro.
Decr. Contr. 2357, 16 Feverairo 1859, &8.,
6", 17.0. Vehiculos de conducção da compa
nhia Posta Bahiana. Decr. Est. 2367, 26
Fevereiro i859. Vehiculos da companhia
Carmagells Flumillellses. Decr. Est. 2443,
27 Julho i859. Em que passos foi prohi
bida ou não em S. Pedro do Sul entrada de
mercadorias sob pena de apprehensão e
perda dos vehiculos e animaes etc. e como.
Decr. 2&86, 29 SeLembro 1859, art. 22 e
§ un.; 23, 24, 25, S2; 29,32,33, Si, 2;
para cuja execução, Av. 309, 19 Outubro
1859.

VELAME, VÉLAS- Vid. Embat'cações de guerra da
armada. Av. 28 Abril 1808. Vélas de cêra.
- Vid. Armada. Av. 2 Março 1809;' Pi. 18
Janeiro 1811. etc. Vélas de navio forão de
claradas contrabando de guerra no tratado
com Inglaterra 17 Agosto 1827, art. i5. Ve
lame será quando e como invenLariado.
Cod. Com. art. 506. Quando se considera
compreheodido na apolice do seguro mari
timo. - Vid. Seg!lro. Cod. cito art. 690.
Damnificação delle exime o segurador de
responder. f/et·b. e Cad. cit., art. 711. Vé
las cortadas ou partidas quando são avaria
grossa. Cad. cit. art. 764, § 3. Sua .perda
quando avaria simples. Cod. cit. art. 766,
§ 2. Vélas ou qualquer outro objecto para
dar luz não podem ser introduzidos na casa
de correcção da côrte sem permissão do
director. Decr. Reg. 678, 6 Julho 1850,
art. 140. Privilegias e melhoramentos no
fabrico de vélas de stearina. Decr. 723, 29
Outubro 1850; approvada sua companhia.
Decr. Est. 1479, 22 Novembro 1854. Aulo
risou-se incorporação da companhia Indus
trial M aranhense para labrico de vélas de
st~arina no Maranhão. Decr. Est. 1693 t

IV

22 Dezembro 1,855. Na côrte as casas em
que se venderem vélas, as (orneceráõ á
requisição da autoridad~ policial em caso
de incendio á noite. Decr. Reg. 1775. 2
.Julho 1856, art. !l5; subsi. pelo Decr.
Reg. 2587, 30 Abril 1860, art. 72. Sobre
despacho de vélas de composição. Av. 350,
7 OuLubro i857; 376, 20 Outubro dito.

VELOCIDADE dos comboys das estradas d~ ferro,
é objecto dos regulamentos policiaes or~a

9isados pelo governo. Decr. Cond. 1759,
26 Abril 1856, li6a

; Decr. Reg. 1.930, 26
Abril 1857, art. 91. 9&, 95.

VENABULOS forão declarados contrabandos de
guerra no Tral. com os Eslados· Unidos da
America 12 Dezem bro i828, art. 16, S1:
e com o UruF;uay 13 Outubro 1851, art. 11
(Rel. Estr. 1852, pago 109): e com a Confe
deração Argentina 29 Abril 1856, art. H,
ano. Decr. 1781, 14 Julho 1856: e com o
Paraguay 8 Abril 1856, art. 11, ann. Decr•.
t 782, 1lI Julho 1856.

VENALIDADE do gerente da companhia Empreza
Provillcial de Transportes a que procedimenLo
dará lugar. Decr.Est. 1523, 8 Janeiro 1855.
art. 25.

VENCIDOS quando podem e devem ou não 3ssi~

nar-se os juizes diversos de direi Lo ou de
faelo ~inglllares ou collectivos. - Vid. Os res
pectivos juizes.

VENCIMENTOS: de guardas-marinhas menores
supprimirão-se. 21 Fevereiro 18U,3 Junho
182á e 8 Junho 1833, e 2 Julho 1835, e
13 Outubro 1836, e 28 Janeiro 1837 (Repert.
C!mh. Mat. f/encimento II). - Vid. Gllarda$
marinhas. De sargentos móres e ajudaotes
de milicias. - Vid. Milicias. Provo 21 Marco
1829 etc. De soldados sentenciados.- Vi;!.
Alimentos. Provo 21 Março 1829 etc. De offi
ciaes de marinha.-Vid. A7·mada. Res. 8 No
vembro 1830 etc. De ajudante de ordens do
ministro de marinha. - Vid. Ajudante dito;
De empregados publicos membros do corpo
legislativo. - Vid. Deputados. Circo 1 Outu
bro 1.832 etc. Auembléas provinciaes. The-

u.
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Jourorias. Ord. 92, 7 Março 1851; 238, 4
Outubro 1851. etc. De empregados da aca
demia de marinha. Vid. Academia d03 guaro
das etc. Contribuição extraordinaria sobre
vencimentos. - Vid. Empl·egado3. L. 317,
21- Outubro 18!l3, art. 23, etc. De em
preglidos de fazenda. - Vid. Empregados.

. Decr. !150, 27 Julbo i8lJ6, etc. ; Av. 231, 6
Outubro 1852. Venrimento de obrigações
mercantis. - Vid. Obrigações. Cod. Com.
art. 135, 136. 138. Vencimento de paga
mento na commi.ssão mercantil. Cad. cito
3rt. 178. Ven~imentosem letras de cambio e
outras etc.- Vid. Let1·as. Cod. cito art. 354,
§ 4; 356 a 358, 3ô!l, 365, 368, 369, 372,
376.379,387, 390,395, 399,401,lJ04,
ú26; Decr. 737,25 Novembro 1850, art.372,
§ 2. Em pagamentos mercantis. - Vid.
Pai:tl1l1entos. Cod. cit., art. !lSt. Data do
das' letras como influe na prescripção de
suas acções. - Vicl. Prescripção. Cod. cito
art. M3. Venclmentos dos depositarios ficão
e como salvos nos casos de venda volun
taria de em·barcação. Cod. cito art. 470,
§ 3. Lelras de risco ou cambio saccadas no
estrangeiro e vencidas no Imperio dão e
quando e como lugar ao embargo ou deten
ção de embarcações. estrangeiras no Imperio
Cod. cit. art. !l82. Vencimentos de indi
viduos de tripolação. - Vid. Soldadas. Cod.
cito art. 503, 562. Vencimento de paga
mento no contracto de risco. - Vid. Risco.
Cod. cito art. 660. Vencimento de dividas
passivas do fallido. - Vid. Quebl·as. Cod.
cito art. 831, 832. Vencimento de decisão
nos tribunaes du commercio. - Vid. Tri
blLnaes. Cod. ci1. \it. nn. art. 10. Venci
mento dos membros da extincta junta do
commercio, élgricultura etc. - Vid. Janta
dita. Cod. cit. art. 30. Dos eorpos desta
cados da guarda nacional. - Vid. Guardas
dita3 e L. 602, 19 Setembro 1850, art. 131.
Não se abona vencimento a empregado de
fazenda que se não apresentar finda alicença
com que se achar fóra do seu domicilio. 
- Vid. Licença. Orei. 217,1.8 Agosto 1851.
Suspenso disciplinarmentepor juiz de direito
cessa de receber os vencimentos do emprego.
Decr. Reg. 8311,2 Outubro 1851, art. 50.
Vencimentos de empregados de thesouraria
- Vid. Thesouraria3. Dos oempregados do

VENCIMENTO

corpo diplomalico. Decr. 9!lO, 20 Março
1852, art. 20 a úO; 95ú, 6 Abril 1852; Ord.
35, 7 Março 1859; 73, 11 Abril dit'o. De
officiaes militares empregados n~ guarda na
cional. - Vid. Ofliciae3 ditos. Decr. 946,
27 Março 1852. Dos I)fficiaes do corpo de
saude do exercito servindocumulalivamente
em hospitaes ou enfermarias militares eem
corpos. Circo 161, 26 Ju~hoo 1852. Dos in
feriores das companhias de invalidos serão
os que tinhão anles de para eUas passarem
Av. 173, 3 Julho 1852. Dos thesoureiros
de alfandrgas no tempo em que exercerem
as funcções de membros das assembléas
provinciaes. Ord. 186, 16 Julho 1852; 149,
25 Junho 1853. Dos ministros de estado. L.
6!J7,7 Agosto 1852, art. 1. Dos emprega
dos da bibliotheca publica da côrte. Res.
664, 6 Setembro 1852. Sobre <> modo de
organisar as folhas dos vencimentos dos em
pregados e calcular os dias do mez. Av.
268, lJ Dezembro i8ó2. Não se pagão
vencimentos a empregados publicos se não
da data do sello do seu titulo. - Vid. Sello.
Av. 1.2°, 17°Janeiro1853; Av. 91, 26Março
1353. Vencimentos de praça d~ pret do '1
exercito. _0 Vid. Pracas. Decr. 1112, 3f.
Janeiro 1853. Os do; terceiros cirurgiões
do hospital militar são iguaes aos dos segun
dos do corpo de saude do exercito empre
gados em hospitaesou enferma rias militares.
Ord. ú2, fi Fevereiro 1853. De carcereiros.
Vid. COl·cereiro3. Vencimentos dos fieis dos
tbesoureiros das thesourarias quando os sub
stituírem. Ord. 150, 25 Junbo 1853. De
membros de conselho administrativo para
fornecimento do arsenal de guerra. Av.
196, 2lJ Agosto 1853. De praças do exercito
sentenciadas. - Vid. Praças. Av. 28 Outu
bro 1853, etc.; Ord. 277, 15 Dezembro
1853. Herdeiros de praças de pret falleci
das como terão direito ao pagamento de
seus vencimentos militares. Decr. Reg.
16!J9, 6 Outubro 1855, art. 24. No venci
mento de letras em que caso está abolido Q

uso de dias de graça ou cortesia. Ass. 2°, 7
Junho 1856 (Rel. Just. 1857, pclgo 2!l).
Adiantamento de vencimentos a funcciona
rios puhlicos não é permittido. Av. 2ú~, 8
Julho 1-856. Transmittirão-seás tbesourarias
os decretos 1877, 1878, 1880, sobre venci-
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!Dentos militares diversos para execução.
Ord. fiO, 20 Março iM7. Vencimen~osdos
empregados de fazenda nos casos de sub
stituição e exercicio interino,. Decr. 1995.
1ll Outuuro 1857; ampI. por Decr. 2523,
26 Janeiro 1860; 2527 dito, 2531~ 18 Fe
vereiro 1860. De officiaes encarregados e
empregados de praticaf;?;em. -- Vid. Prati
cagern e Av. Reg. ft09, 16 Novembro 1857,
arl. 20, 21. 29. Av. Reg. h50, 11. Dezembro
1857, art.'19 a 22. Para os descontos dos
vencimentos dos empregados de fazenda só
mente devem ser contadas éJS faltas que com
metterem em dia de serviço. Av. 102,24
M!l.rço .1858. Vencimentos não percebe offi
eial reformado, membro do conselho admi
nistrativo durante liceoca, Av. 31 Marco
1858 (Jom. 112). Venci~entosde officiae; e
praças de pretdestacadas no interior de pro
vinci as como serão pal?;os. Av. 9 Auril 1858
(Jom. 126); Av. 1 Maio 1858 (JOl'/1. Suppl.
14h) ; Circo 156, !l Maio 1858; A.v. 19 Outu
bro 1858 (Jonl. 317). Vencimentos dos me
nores desertores da companhia de apren
dizes marinheiros são subjeitos a descontos
para seus apprehensores, Av. 25 Maio 18?8 ,
(Jorn.Suppl. 154). Vencimentos de commlS
s'ario de primeira clafse servindo na escola
de ma rinha quaes sej ão. Av. 15 Julho 1858
(10m. 259). Qual as dos officiaes e praças
da armada empregados na dita escola. Av.
da mesma data (Jorn. cit.). Mandou-se pa
gar ordenado de empregado á vista da guia,
embora nella se não declarasse que ficava
suspen o o pagamento do seu vencimento.
Av. 229, 23 Julbo 1858. Sobre emolumen
los de remoção de ~encimento de uma para
outra folha. - Vid. 01'd. 237,2 Agosto 1858.
Vencimentos dos arqueadores e guardas da
mesa do consulado da côrte. Decr. 2362,
26 Fevereiro 1859. Vencimentos dos em
pregados de fazenda nos casos de substitui
ção ou falta. Av. 29°, 3 Março 1859. Man
-dou-se abolir a pratica seguida nas repa~

tições militares de se contarem os vencI
mentos mensaes na razão de 30 dias. Circo
39,11 Março 1859. Vencimentos de, guar
das de alfanoegal'. supranumerarios,. Ord.
68, 7 Abril 1.859. Vencimentos de COffilOan
dantes de fronteiras. - Vid. Av. 13 .4.bril
1859 (Jorn. 1.09): Aos l0.5p~çtores .pe dis- "

trictos ffiilitare~ se mandou abonai' venci
mento de forragem para uma besta de ba
gagem. Av. 90, 19Abril 1859. VencimentoS"
de empre~aaos de inspecção de saude do
porto. - Vid. DecI'. Reg, 2409, 27 Abril
1859, al·t. 56 e Tab. Vencimenlos de qual
quer natureza pagos pelo tbesouro a quaes
quer empre~ados forão em todos os tempos
considerados alimentos e não subjeitos á
penhora. Av. 99, 29 Abril 1.859. Do pro
curador da fazenda e seu ajudante na côrte.
- Vid. Âv. lnstl'. 100,30 Abl'il1859, al7.. 9.
Liquidação de vencimento de inactividade
dequaesquer empregados que fôrem arosen
tados ou jubilados compete ao thesol1l'o etc.
e como. Av. 101,2 Maio 1859; Ord. 118,
1.2 dito. Sobre o vencimento do lUf'!;al' exer
<:ido será calculada a gratificação ânnua do
Decr. 2343 de 1859, aos empregados de fa
zenda. Av. 110, ih Maio 1859. Não ha lu
gar reposição de vencimentos em boa fé re
cebidos. Av. 122, 23 Maio 1859. - Vid.
Reposições. Vencimento do mestre de vélas
mixta~ e espoletas no hboratorio do Mara
nhão. Av. 22 Julho 1859 (Jom. 225). Sobre
accumulação de vencimentos, percep,;ão da
gratificação de exercicio ou quinla parte do
vencimento nos casos de substituicão dos
empregados de fazenda. Ord. 183, 2'5 Julho
1859. A concessão de vencimento de licenca
compele ao poder lel'islativo, não a conce~
são deHas. - Vid. Av. 189, 29 Julho 1859.
Sobre accumulação de vencimento de apo
sentadoria, jubilação, reforma, pensão ou
nomeação feita de modo excepcional e em
casos extraordinarios. Ord. 190, 29 Julho
1859. Augmento de vencimento aos pruco
radores·fiscaes das thesourarias não com
prehende oS empregados do juizo cios feitos.
Ord. 212,23 Agosto 1859; Av. 353, 12 No
vembro 1859. Para evitar-se abono de venci
mentos indevidos peia repartição da guerra.
Circo 218,29 Agosto 1859. Officiaes de jus
tiça que não tiverem vencimentos dos cofres
publicos como pagaráõ novos e velhos di
reitos. Ord. 258, 28 Setembro 1859. Ven
cimentos de empregados das alfandegas
achando-se em serviço, aillc!a (ora da sua.
repartiç.ão. Circo 377, 30 Novembro 1859.

I . Dos empregados da. officina de estamparia e
~~pr;.essão , do. thesouco .nacional. .~ Vida
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Thesouro, Decr, 2532, 25 Fevereiro 1860,
art. 35 e 1'ab. 008 empregados da casa da
moeda. - Vid. Decr. Reg. 2537, 2 Março
de 1860, art. 52, etc. Vencimento dos mi
nistros e empregados da secretaria d'estado
dos negocios da agricultura etc. Res. 1067,
28 Julho 1.860. Vencimento dos diversos
empregados civis, militares e ecc1esiasticos.
- Vid. nos ,'espectivos lugares. Vencimento
que espl'.cies possue. - Vid. Aposentadorias,
Bestas de bagagem, Cavalgaduras, Comedo
rias, COllgnws, Etapas, Ferragens, Forra
gens, Gratificações, Maio"ias de embarque,
Meios soldos, Ordenados, Soldos, Vantagens.

VENDA E COMPRA: Vid. Compra. Levantou-se
a prohibição que havia de lojas e vendas de
mercaderias volantes pelas ruas e casas.
Alv. 27 Março 18t O. Dispor de propriedade
por venda elc. foi accordado entre Portugal
e Grãa-Bretaoha a favor de seus subdilos.
Trat. 19 Fevereiro 1810, art. 7. Francezes,
6 Junho 1.826, art. 6. In~lezes, 17 Agosto
1827, art. 5. Austriacos, 29 Novembro 1827,
art.2, 12. Dinamnrquezes, 26 Abril 1828,
art. 8. Americanos, 12 Dezembro 1828,
art. 6, 11. Paraguay, 8 Abril 1850, art. 7,
fO; Decr. 1. 782, U. Julho 1.855. Venda de
bens proprios da corôa e outros para des
pezas da. guerra autorisou-se. C. Reg. 13
Dezembro 1812 (CoU. Dtlg.). Venda em lei
lão publico de navio e carga condemoados
por viagem illicita. - Vid. Reg. n. 3, 28
Jttlho 18t7, art. 7; ann. Conv. da mesma
data. Vendas quaes subjeitas e como á siza.
- Vid. Sizu e Res. 16 Fevereiro 1818 elc.
Res. 22 Novembro 1818 elc.; Provo 22 Ju
nho 1819 etc.; Res. 5", 19 Abril 1826. Venda
de ramos de dizimos. - Vid. Dizimas. Res.
2",90ulubro 1822. Até o momento da
venda gozão as presas do fôro de navios de
p;uerra nacionaes. - Vid. Corso. Alv. Reg.
30 Dezembro 1822, cap. 1, art. 7. Venda
de sitio em Lerras da fabrica da polvora da
Lagôa de Freitas. - Vid. Fab"ica dita.
Venda devião os cnmmandaotes dos corpos
de cavallaria e artilharia montada fazer,com
permissão dos quarteis-generaes, em hasta
puLlica, dos c3vallo& e bestas incapazes do
serviço que existissem nos seus corpos, fa
zendo compra de oulros de boa qualidade

VENDA E COMPRA

em lugar' dos qUI! fossem arrematados. Porto
J2 Junho e 11 Detembro 1823, e 18Junho.
6 Julho 182ú, 18 Abril, 1 Setembro 1825
(Rppert. Cunho Mat. Venda II). Venda das
carlas de jOl1lar da sua fabrica no Rio de
Janeiro. - Vid. Cartas. Res. 1", 16 Agosto
1823. Vendedor etc. de escriptos impressos
fóra do paiz responde pelos abusos da li
berdade de imprensa. - Vid. Imprensa.
Proj. Lo 2 Outubro 1823, art. 16; L. 20 Se
tembro 1.830, art. 7, S lc; Cod. Crim.
art. 7, § á. Vendedor de escriplos abusivos
eondeIOnados é responsavel. - Vid. Im
prensa. Proi. Lo 2 Outubro cito art. 17; L.
20 Setembro cit. art. 11; Cod. cito arl. 7.
S á. Venda de sitio sequestrado por per..;
tencer ii Porluguezes. - Vid.Independencia.
Res. P,20 Dezembro 1823. Venda de na
vios e caq:;as apresadas quando e como terá
lugar. - Vid. P,'esas e referidas, Provo 17
Fevereiro 1824 etc. Embm'cações mercantes.
Res. 2", 11 Selembro 1826, etc. Venda de
bens de casa nobre e para que fim permit
tida. - Vil!. Casas ditas. Res. 2", 26 Maio
182.4 etc. Pessoas na côrte encontradas em
vendas, taverna, elc. depois do toque de
recolher como serião tratadas. Edit. 3 Ja
neiro 1825, S7 (CoU. Nab.); e como os van
deiros que as admitlissem. Edil. cil. § 8
(CoU. cit,); e como as vendas que comprarem
a escravos objectos furtados. Edil. cil. § 9
(CoU. cit.). Precaução sobre ajunlamento
de pessoas nas vendas, no côrle. Instr. .4 No
vembro 1825, § 5, ann. Porto 2", da mesma
dala (CoU. cit.). Venda de produclos de Ja
voura e outras declarou-se ser e como livre.
-Vid. Camaras. Provo 27 Julho 1827. Venda
de embarcações de guerra velhas e roncei
ras.-Vici. Armada. L. 15 Selembro 1827.
art. 1 etc. 2á Outubro 1832, art. 16, navios,
embarcações. Accordou-se não ser o comlDar
cio brilanoico a(fedado por operações de
monopolio ou privilegio exclusivo de venda
ou compra qualquer etc. Tl'at. 17 Agosto
1.827, art. 26. Venda de barras de ouro
pertencenles á fazenda nacional mandou-se
fazer em hasta publica. - Vid. Ouro. L. 26
Outubro 1827, art. 3. Recebedores e th8
50ureiros rie alfandega ordenou-se não hou
vesse os 2 "/0 a titulo de deposito das faten
das mandadas pelo Alv. 18 Novembro 1.803
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,enc1f'r em ha~h puhlica. Rell. t ~ Novem
brn 1827. Venrla de cOTlllpcimrntns de ins
cripçflo de oivida publica. - Vici. Cai:za da
.AmortizClção. L.1õ Novembr01M27, art.16.
Vt'nda dI:' bens de raiz pllr Dllllhrres casarias.
- Vid. Licença. L. 22 Selpmuro 1828,
ar\. 2. § h. All/flleres. "Vendas feitas por ca
maras Jnuniripaes. - Vicio Camaras. L. t
Outubro 1828, art• .&2, 63, A5; Port. 3-,
29 Mô'rço H130. Venda de armas ou ohjec
tos fornecidos pela nação por F:uarrlas na
cionaes a que procedimelllo illn3 lugar.
Vici. GUClrdas di/os. L. 18 AgMto 1831,
art. 87. - ViII. L. 602. 19 Setembro 1850.
Venda de eciificills puhlicos sem !'>ervenlia.
- Vid. Edificios e L. 2h Outuhro 1832,
arl. 21.. Venda de embarcaçõps mercantes
nacionaes e estran~eiras a que imposto é
llultjeiLa e cumo. - \lid, Emb(/rcaçõe~ mer
,antes. Oecr. Re~. 26 Março 1833. art. 2,
elc. Vfmrla tie emb~rcações brasileiras no
eslran/!eiro peh1s consules cIo Impp.rio - Vid.
Consllfes. Decr. Reg. 14 Ah.,il t ><3lI. art. 69;
sendo de presas, arl. 66; e de bens peri
veis em leilão publico, flrt. 61.; e de arli~os

da faz..uda pnblica,flrl. 6:\. elc.-Vid. Dt'cr.
Rpg 5'W. 11 Jllnho18.&7,ar1.1'll a 1.46.
187,192. Venda ou cOOlpra ele genc·ro5 não
podem os p.mpr('~at!os de mesa~ e rAcpbt>do
rias fazer dcnll'O do'llas ~lIb pena cie demissão.
- Yid. Mews. Rccebrdorias. Dp,cr, Reg. 30
Main 1836, al'l. fi3. Nos litulos de com pra a
Teoda ele. dt: predio- urbanos romo se mllstra
pal-la a dacilll" llrl'ana CltC. - Vid. Decima.
Dt'cr. Rei" 152, to Ahril 1862. art. 15.
Vf'ndaq q'lat'8 silo pern,illidas a ban os.
Vid. Bancos e Tl'spl'clil'US ,'stulutos. E-cravos
que SI' se Livert',11l de vendl'l' como sel'ào
nlalricul<ldlls para pa~amefllo d laxa :ln
Dila\. - VId. Escrar·os. Ilecr; R(·~. UI cit.,
! JUllhn 18!J;'. art..~. M"ia si1.a d,~ compra
fi v,~rllla fie e·cravos. - rid. ES(I·/IVOS. Her.r.
Re~. h II Cil.; llrl. 8. L:tlIril:'llIin de "l:'nda
de prpdios. - Vit!o L.llldpm;n. C(lInlll'~ e
" .. nda ete. oe fnndns IJuhlicns naciollaes e
eSlJ'an!J;l:liros, e tle IJlel.aes pr,>ciosos incumhp.
aos cllro-etorf'S e como. Oe!'r. R'·g. 6 ',8,
tO NcwI'lIlhro 1~M). lll'l. :!3, 2(J, 2ô. 3;~,

h3; e li dO' navios. ()ecr. (H~ Clt.. :lrl. 2Y,
S "; 33, 63. 1.':'-llIes pr.. lllbido a,lllIiril' e
como eClusa euj:. vcuda lhes for iuculUlJiuu
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ou a ootro corretor. Deer. 648 cito arl. 37.
S h. - Vid. Cod. Com. art. .45, 53, 59,
§ 3; 60. Aulorisação a camara para venda
de terrenoscomp,rados para estahelecimento
de matfldouro. - Vid. Porto 20 FevereirIJ
!850. Vendas l'Jue os aF:tmles de leilão po
dem fazer e como. Cod. Com. art. 70; Decr.
737, 25 Novembro 1850, art. 287. Venda
e compra de w'neros em lrapiches e arma.
zeos de deposito. Cod. ciL art. 92. Venda
judicial de generos tran"portados, para
pa~amenlo dos conciuclores e commis
sarios. Cod. cit. art. 116. Compras feitas
por mandatarios co~merciaes. Cod. cito
art. 152. Venda de effeilos commissio
nados mercanlilmente quando e como
terá lu~ar. Cod. cit. art. ti3, 177, 178.
Compra e "anda mercantil por que prin
cipios ~e rpp;e. Cod. cito art. 19 L a 220;
Deer. 737, 25 Novembro 1850, art. 12,13.
2.47, S 7. O escambo ou lroca mercantil
opér3 ao mesmo tempo dnas vendas. Cod.
cito art. 221. Venda judicial do penhor
quando ha lugar. Cod. cil. art. 275. Com
prador de cousa onerada como se desobri/;a.
Cod. cito art. /t37; Deer. 737 cito art. 395.
Dividas de vendas de commerciante a com
mprciante quando prescrevem. Cod. cito art.
!llõ. Veada de embarcações pur que prio.
cil)ios se diri~e. Cod. cito art. 463 (Decr.
737 cito art. 22; Deer. 879. 29 Nllvembro
1851); .468 a .470, 474 a h79, 489, 531:
Decr. 737 cito art. 338. Venda de mercado
rias da carga quando e como havera lugar.
Cod. cit.. art. 515, 516, fi 18, 527. 6'21;
Decr. 737 cil. art.'21, § 3; 318. § 1. 2; 321,
S 1 ; 358, 359. Vt'nda judicial de fazendas
quandu perUliltida ao portador de conheci
mentu. Cod. cito art. 58ft. Vt'noa de fazen
quantlo póde o capitão 011 frelador pedir.
Cod. cil. ad. 61U; Oecr. 737 cito llrt. 318,
S 1. 2; 321, § I. Tomador de dinheiro a
risco em que caso tem faculdade de venrler
fazpndas carregadas. Cod. cit. arL. 6ft!.
S~gurador em oenhum caso pó de obri
glll' o spgnrado a vender os objl-lclos do
se~lIro r .r·. delermin,lr sell valor. Cod. cito
art. tW9, V ·nda de objecttls salvados. Cod.
eil. 111'1. 73~; Dp.cl'. 737 cito art. 21. S 5.
VHllIb de vj" .. res (lU arruada pelo capitão
iuju~lIfica arJ·iiJada. Cod. cito aJ'L. 742, § 1.
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Vend" de carjl;a e elfeitos ava:riados. Cod.
cil. art. 7h7, 773 a 775. 778, 179, 782, 785;
Decr. 737 cito art. 21, S 8; 358., 359. Ven
da de e1Ieitos pelo fallido quando qualifica
a quebra de culposa. - Vid. Quebra:; Cod.
cito art. 800, S 3: quando fraudulenta.
Verbo e Cad. cil. art. 802, S h, 5. Venda
de generos ou mercadorias e elfeitos e di
vidas do fallido quando e como haverá lu
gar. Verbo e Cod. cito art. 816, 836, 862,
86h; Decr. 738, 25 Novembro 1850,
art. 143, 157, § fi; 159, § 2: 1597, 1 Maio
1855, art. 63, S 2; 93, 94. Credores de
faJlido, de mercadorias em com missão de
compra 00 veada como serão graduados.
Cod. cito art. 87h, § 2. Credores hypothe
carios quando e como serão pagos pelo
producto da venda dos bens hypolhecados.
Cod. cit. art. 886; Decr. 737 cito art. 629.
Venda de embarcações apprehendidas por
empregarem-se no trafico de africanos como
terá lugar. L. 581, h Setembro 1850, art. 5.
Venda de bens da capella de Itambê aulo
risou-se e como. L. 586, 6 Setembro '1850,
art. 4,6; Res. 778, 6 Setembro 185h: edous
armazens no Rio Grande do Sul. L. 586
cit. art. 5, 6. Compras e vendas de embar- ,
cações sahidas dos eslaleiros sem haverem
feito via~em forão iseptas de direitos de
5°,. L. 586 cito art. 9. Compra do edificio
e terreno do trapiche da cidade aulorisoll-
se e como. L. 586 cito art. 17, § 1. Venda
de propriedade de terra por colonos mili
tares em Pernambuco e Alagôas. Decr. Re~.

729, 9 Novembro 1850, art. 7, 13. Venda
de j!;eneros carreFiados em embarcações es
lraógeiras arribadas e subjeitas a direitos e
como. Av. 9 Novembro 1850 (Diar. 8548).
Compra e venda de eITeitos e quaes quando
se considera mercancia. Decr. 737 cito
art. 19, § 1. Venda de bens pelo devedor
justifica o embar~o ou aITesto. Decr. 737
cit. art. 321, § 2. Vendas judiciaes como
se promoveráõ. Decr. 737 cito art. 358,
359. Compra e venda de bens existentes
em paiz estrangeiro não pap;ão siza. - Vid.
Siza. Av. 21 Dezembro 1850 (Diar. 8591).
Auxilio aos navegantes do Pará com vi\'eres
por venda etc. nos presidios Leopoldina e
Sanla Isabel e á margem do Aragilaya em
Goyaz. Decr. Reg. 750. 2 Janeiro1851,
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arl. 4, § 5; 36,47.. Desapropriações são ver
dadeiros contractos de compra e venda. 
Vid. Siza. Av. 10&, 15 Marco 1851. Com
pras para o almoxarifado do arsenal de
guerra. - Vid. Dec,·. Reg. 778, 15 Abril
1851. art. 33, M. Venda de acções de com·
panhias de seguros. - Vid. Os. respectivos

. est~tl.ltos. Si.za e sello de'compra e venda de
,direitos. e acções de heranças. - Vid. Sello,
Siza. Ord. lh8, 5 Maio 1851. Escrivães de
almoxarifados de colonias militares podem
fazer escripturas de vendas etc. Ord. 182,
11 Junho 1851. Venda de bens in~orpora

dos aos proprios. - Vid. P,·oprios. Ord.
1~5, 20 Junho 1851. Compra e venda de
generos de importação e exportação pela
companhia Commercial do Aragllaya. Decr.
Reg. 799,25 Junho 1851, art. 1,6. Venda
de acções de bancos. - Vid. Bancos e res
pectivos estatutos. Venda de predios nacio
uaes. - Vid. Predios. Venda do dominio
directo de prazos e quaes e como permittio
seá camara municipal da côrte. L. 62R, 17
Setembro 1851, arl. h9; Av'. 9 Fevereiro
1852 (Diar. 891'4). Siza de compra de bens
nacionaes. - Vid. Siza. Ord.233. 23 Se
"tembro 1851. Venda de medicamentos e
substancias medicinaes. - Vid. Ju11ta Cen
tral etc. Decr. Reg. 828, 29 Setembro 1851.
art. 67 a 75. Compra de bens de orphãos
e pessoas semelhantes fiscalisaráõ e como
os juizes de direito em correição. Decr.
Reg. 828, 2 Outubro 1834, art. 32, § 6.
Prod,llclo da venda dos bens dos testa
dores em que casos constitue residuo para
ser entregue á fazenda nacional. Decr. 828
cito art. 35, e § 2. Compra de letras pelo
governo a particuJar. - Vid. Setlo. Av. 239,
6 Outubro 1851. Venda da presas mariti
mas. - Vid. Trat. n. 6, com o Uruguay
13 Outubro 1.851, art. 10, n. 6 (Rel. Est.
1852, pago 108 v.): Confederação Argen
tina. TraI. 29 Abril 1856. art. lO. n. 6,
ann. Decr. 1781, U Julho 1856. Vendas
que os agentes de leilãu podem e como
fazer. Decr. Reg. 858, 1.0 Novembro 1851.
art, 18 a 22,2&, 31. Vendas de gado e mo
veis serão reunidas aos bens de raiz. 
Vid. Siza. Ord. 285, 6 Dezembro 1851,

:'Venda de pautas calligrapbicas privilegiadas.
J;>ecr. 883, 9 Dezembro 1851. Venda etc.
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1. - ,

'de lo'tes de terras devhlutas pr~ximas ás co
lonias militares de Pernambuco. Av. 10
Fevereiro 18ó2(Diar. 8914). Venda quando
podem os escravos exigir de sel1~ senhores.
Av. 263, 25 Novembro 1852. Embargo em
escravos vendidos pelo~ religiosos sem li
cença do governo. 0rd. 81, :15 Março :1853.
Compelencia de consules na arrecadação
da meia' siza de venda de embarcações. Av.
1n, 30 Julho 1853. Venda de. acções de
companhias de eslradas de ferro. - Vid.
Estradas e respectivos estatutos. Sobre paga
mento de divida de armamento comprado.
Av. 2 No\'emblo 1853 (Dia,'. 302). Se1l0 de
cumpra, e vendas de terrenos foreiros á ca
mllra municipal. - Vid, Siza. Ord. 251, :19

ovembro 1853. Venda de lerrenos devo
lutos. - Vid. Registro elc. Decr. Reg. 1318,
30 Janeiro 18M, al'I. 3. § 5, 6; 26, ô4 a
71: Áv. 29 Setembro 1855. Fiscalisação dos
juizes de direito em correição sobre re
me sas pelus escrivães de execuções e tabel
liães ás e'stacões da fazenda. das certidões
da escriptl1r~ de compr3 e venda subjeita á.
siza. L. 779, 6 Setembro i85á, art. 16,
addit. pela L. 939, 26 Setembro 1857,
art. 11. Compras e vendas pelas compa
nhias de navegação e outras. - Vid. as res
pectivas companhias eseus estatutos. Venda de
fazendas ('m ta boleiro pelas ruas é livre.
Ord. 160, 23 Junho 1855. Compra por sub
ditos brasileiros de navios estrangeiros de
potencias beni~erantes. Av. 175, 5 Julho
1855. Compra e venda de' bens de raiz ex
cedendo a 200:11>" será' feita por escriptura
publica: L. 8áO, 15 Setembro 1855, art. 11.
Venda de cavallos incapazes; compra da
materia para fardamento incumbe aos con
selhos economicos dos corpos arregi
mentados do exercito. Decr. Reg. 16á9. 6
Outubro 1855, art. 7, n. 2,3; 12. 13. So
bre prestação de fiança nos contractos para
v nda de terras. - Vid. Av. 23 Outubro
1855. Siza de distrate entre comprador e
vendedor. - Vicio SizIJ.. Ord. 325; 25 Ou-

. tubro 1855. Venda de objectos que sobra
rem de obras publicas como se fará. Av. 29
Outubro 1855. Venda de machinas de" sec
cal' e'descascar café privilegiada. Decr:'1677,
ib N'9vemhr~ 1855. Gomo procederá"o juiz
:{ie 'lJrpbãos quando' no act'ó 'de 've'ndh-se

..

em hasta public3 escravo de varios her
deiros se apresentar licitante a offerecer
a avaliação pa'ra liberdade. Av. 388. '21 De
zembro 1855. Vendas e c'oinpras de hens
de raiz pela fazenda provincial. - id. Siza.
Av. 90, 23 Fevereiro 1856. Escrip'tos da
venda de escravos. - Vid. Sello. Ord'. 21.8,
17 Junho 1856. Venda de casa permillida
á irmandade do Santíssimo Sacr}lmepto da
freguezia da Candelaria e administração
dos Lazaros. Res. 850,11 JunLo 1856. Com
pra de artigos necessarios para obras mili
tares lia Bahia e venda dos restos dos ma·
teriaes. Av. e Reg. 252, 18 Julho 1856,
art. 13 a 15; em Obidos no Pará. Av.. lnstr.
29 Maio 1857, art. 15. 16, 17. 19 (Jorn.
Suppl. 192). Das transferencias de dominio
util de marinhas por venda etc. se devem
e como passar novo:, titulos. Av.' 32á,
3 Outubro 1856. - Vid Ord. 282, 7 Ou
tubro 1859, il1fra. Direitos que se devem
cobrar de vendas de embal'cacões. Ord.
339, 17 Outubro 1856. Venda e·lc. de ob-

. jectos naVlles pelo Estado a 'parliculares só
em casos excepcionaes haverá lugar. Av.
lJ Novembro 1856 (Jorn. 316). Direitós nas
,:endas de terras publicas. - Vid;' Siza.
Ord. 369, 10 Novembro 1856. etc. D.enun
cias de compras e vendas de bens de raiz
por escripto particul3r. - Vid. Siza. Ord.
lJ09, 16 Dezembro 1856. Sobre divisão e
venda de bilhetes de loteria. Av. lt1'6, 19
Dez.embro 1856. Venda de licença para ser
vidões em sentido longitudinal das estradas
de ferro é prohibida. Decr. Re~. 1930, 26
i\bril 1857, art. 45. Venda dos objectos
não reclamados, como terá lu~ar para pa
gamento do frele. Decr. 1930 cito art. 65.
Compra de lug3r nos carros pelos passa
geiros. Decr. 1930 cil. art. 82. 8á, 85.
86. Sobre arrecadação de direitos de venda
de cerla embarcação. Av. 16 Junho .'1857
(Jorl1. 172). Sobre entl'ega a fiador'es de
bens de thesoureiro alcançado para venda
judicial delles. Ord. 263, 7 Agosto 1857.
Pertence á recita geral os direitos de
15 0/. das embarcações estranl';eiras' que
passão a nacionaes e as de õ "I. na c'ómpra
e venda de embarcações. L. 939,. ~6 Se-

·tembro 1857,art. 9,. §10, 11; e 'p'ro'oucto
. dã venda· das posses ou dóminios 'ulêi de
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: elterrenos de marinha e quaes e lllndemios.
-e ;L.. 939 ch. art. 9, § 27,28: e venda do páo-
_(::RI:asil. L. 939 e art. cit. S50: e das tp.rras

publicas. L. 939, e al't. cito S52; e II exlraor-,
dinaria da venda dos generos e proprios
nacionaes. L. 939 e art. cit. S 67. Venda
'de objectos ou generos deteriorados na pra-

, "lkagem da barra de S. Pedro do Sul. Av.
Rf'g. lJ09, 16 Novembro 1857, arte 18.
Venda de carne verde favoreciela e como na
~c:ôrle.· Decr. Reg. 20á6. 9 D~zembro 1857,

: art. i, 2, 7. Compra de farinha para ven
o'er-se á classe pobre em Ala~ôas orrlennu
se. Av. 17 Dezembro t85i' (Iorn. 359).

__ .venda <ie marmores arlificiaes privile!l;iou-se.
',' ·"iDecr. 2056, 19 Dezembro 1857. Como se
" idkveráõ cobrar os direitos de importação
• , ~os barcos e vasos miudos e o imposto da

.. " éompra e venda deIles. Ord. 6°, 8 Janeiro
," f858. Venda de peças de fardamento, ar-
~~ mamento e de cavallo e objectos neces
.: ~àrios ao serviço por praça do corpo poli

, elal da côrte a que penas o subjeita. Decr.
- ; Re~. 2081, 16 Janeiro 1858, arte 54 e S 2:
: €lompras para o corpo, arte 10á: venda dos
"'cavallos, arte 1.13. Sobre venda feita parti
". cularmente de bens de orphãos e ausentes.
-~ ~ Vide Av. 10 Março 1858 (Jorn. 80)1 So-

.. , 'bre a posse e venda de hens pertencentes á
\ ,corporações de mão-morta. Av. 9&, 15

,. Mllrço 1858. Vendedores de aguardente na
... '; '-eõrte declararáõ os preços e para q,ue, no

,aelo do lançamento do imposto. Decr.Re~.
" ~.1'69, t Maio 1858, arte 21: venda dos es
".' tabelecimenlos em que se vendão aguar-

:,;; '4lentes que vantagens conserva ao compra
dor, art. 54; venda de a~uardente quando
e como será punida, arte 58, S1; 61; Decr.
21 P4, 19 Junho 18ó8. Como seria formado

:"" ~ conselho de compras para fOrD('cimento
. de certa canhoneira em ausencia do com-
;,õ-1'nandante. Av. 21 Maio 1858 (JOt·n. Suppl.

147). Venda de lotes de terras pelos colo
nos militares do lLapúra em S. Paulo. Decr.
R('g. 2200, 26 Junho 1858, art. 37. Com
pra e venda de bens de róiz sem escriplura
publica. - Vide Si:za. Ord. 235, 30 Julho
1858. Venda de direito e acção probibida
poi- testadores etc. - Vide Av. 7 Agosto
1858 (Jorn. Sappl. 259). Compras e vendas
4e bens etc. para fazenda provincial.-
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Vid. SizIJ. Av. 320.8 Novembro t858. So
bre venda de bens de ordens reglllares era
otJvidCl o consultor do ministerio da justiça.
Decr. 2350, fi Fevereiro 1859, arte 32, § &.
Venda em hasta publica d~ gener'Js inRam
maveis encontrados nas aJfanat'gas quando
e como terá lugar. Decr. ~:\61., 26 Feve
['eiro 1859, arte 5. Venda de terras publi
cas pCir presidente aut(lrisada. - Vide Ter
ras. Av. 50, 2fl Março 1859. Dispensa de
lapso para entre~a de p~nnos cuj:t venda
fÔI'a contractada. Av. 30 Março 1859 (/orn.
106). Vendas de bens de d~funlos e au
sentes vagos e dll eveotv qUflndo e como e
para que fim lerão IllF;~r. Decr. Reg. 2U3,
15 Junho 1859, art. 3S a 45, 73. Venda
de mercadorias salvas de naufragio on ava
ria quand•• teria IU~;jr accordou-se com o
Perú. Trat. 5 Ahril 1859, art. U, ann .
Decr.2llfl2, 16 Julho dito. Venda não é p~r·

, mitlida dos boletin'i olliciaes para publica_
ção mensal dos trabalhos dos ministerios.
Av. 227, 3 Self'mbro 1859. Areceita geral
pertence o produclo da venda de posses ou
dominios uteis de terrenos d~ marinha, em
que casos. L. tOflO, 14 Setembro 1859,
art. 9, S28. Os agt'ntes de leilão não eslão
inhibidos de vender em almoeda bens de
raiz ou outros etreitos não commerciaes•
Decr. 2lJ65, 17 Setembro 1859: Venda
das leis, decretos e resoluções, regula
mentos, instrucções, publicados pela ty
po~raphia naci,onal e outras rellUlou-se e
como. Decr. 2á91, 30 Setemhl'o 1859,
art. 2, Ó ; Den. Re!!'. 2&92, 30 S('tembro
1859, art. lJ, S 20,31; 43 a la7. Ex'plicou
5e o Av. 32.4 de 1856, sobre applicação de
commisso aos foreiros de terrenos de ma
rinhas quaodo vendão prazos. Ol'd. 282,
7 Outubro 1859; Ord. 288, 8 dilo. Ven
der a varejo.- Vide mais Retalho: Venda
de bens, mercadorias ou objectos qnando
se considera loteria ou rifa, e cu mo punivel.
L. 1099,18 Setembro 18'30, art. 1. SS t. 2,
n. 2. Venda de propri05 nacionaes desne·
cessa rios, e que não dessp.m rendimenlo,
autor\sou-se. L. HU, 27 Setembro 1860,
art. ti, S6: e de terrenos pertencentes ás
antigas mis~õe8 e aldêas de indios, e como.
L. e arL cit., § 8. Ampliou-se á comprlt e
Çfenda de ellcruos o arte 11 L. 8.&0 de i8b6.
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L. '1:114 cit. art. 1'2', S7. Commuoio, 1"arejo.
Venda de carnes. - ;Vid. Carnes. Compra e
venda de cavallos de corpos do exercito. 
Vid. Cavaltar'ia, Remontas. Venda de moe
das de ouro e prata de defuntos e' ausentes.
- Vid. mais Bens de ltefuntos, etc. Venda
de pão-brasil. - Vid. Páo-b7'asil. Venda de

'pólvora. - Vid. Polvora, Fabt-ica de dita.
I Venda de predios em terreno de camaras
QluDicipaes. - Vid. Camanu,

VENDAGEM: - Vi'd. Scavage.

V;EN))EDOR: - Vid. Penda.

VENDER:- Vid. Penda.

V.ENEFICIO; veDeno, sendo meio ,para o
crime aggrava-o ..Cod. Crim. art. 1.6, § 2:
Homicidio com elie commettido como será
punido. Cod. cito art. 192. Droguistas e
mais ,'endedores de substancias venenosas
como se matricularáõ. - Vid. DecT. Reg.
628, 29 Setembro 1851, art. 51; como
conservaráõ as ditas substancias, art. 53:
e apresentaráõ sua tabella, art. 64; como
as venderáõ, art. 68, 69, 70, 72; organi
sação de tabellas explicativas delles,art. 79.
Réos de propinação de veneno accordou-se
com o Gruguay serem extradiccionados.
Trat. 1.3 Outubro 1851., 3rt. i, § 2. (Belat.
'Estr.1852, pago 110 v.)

V.ÉNIA : dos seus alvallás e preoatorios que sala
·trios perceberâõ os escrivães de primeira
instancia no civel. Decr. Reg. 1569, 3 Março
1:866, Al't. 97. 0fficiaes do exercito quando

I .e ootirarem das pl10vinciall deveU} por def
, ferencia e O'brigação pedir vénia .ao com

m,andanJe de armas. Av. 16 Agosto 1855
(Jorn. 227).

íVENTOS: notar os dominántes. devem as di
visões das estações n:avaes. Decr. 326, 2
Outubro 1'843, art. 3, n. 5; 475, 23 Setem·
bro 1846, § 1 ; Decr. 1061, 3 Novembro
1.862, art. 5, n. 5; 2206, 10 Julho 1850, pr.

I\'

VERAClDADE da ultimaI firma '4e'toil I" alt.
quer papeis de 'credito 1pdr ,vi! de corre·
tores negociados é a cargo deli"·' 'Como.
Cad. Com. art. 5-5.

VERBAS: asdas ord~ns são .~apç~~I'. .
dellas ou ver~o da ,Jaud.a. tOrp. "Janeiro
1809 (CoU. Nab.).

PElNJENA OFFICINALI$: .S9Àte.1 ~A:app i.
cação contra a febr.l3 latnar~ll•• .f' Âv. ii
Janeiro 1855 (Jorn•.68.).

VERDADE: dos dogmas ~a r.e}J,g 'io" e;1holica
quem pela imprensa a\aCar\c~Dio)s6rá pu.
nido. Proj. 2 Outuôro 1823, S;&'j' '!1b titQido
pela L. 20 'Setémbro 1830, a lo i, S ~ r
Cod. Crim. art. 277: e.co~o tqueD\ atacar
as verdudes fundamenlaes aa .piístencia
de Deos e da i!Dmortalidade as álíoa. L.
20 Setembro. 'cil ·art. 2, :$ '~; ~; 'l, Cod.
Crim. art. 278. 'Verd~<le:)das &a'usas~a fal
lencia.-Via. ,Quebra•.lçoll. ~ç I ~~ tri . 818.
Verdade saüida bastará e cQ[Jlo para deci
são sobre validade de cr~dhh ~C1o allielo.
Pet·b. e Cod. cito -art. 86Ó"Pela.ver~· de la
bida devem e como ser, proces! dai ai Cig.
,sas commerciaes. Cod. cito tít. \mo ~rt. 21.
P.ela verdade sabi@.a seril s~lIP"~R~~~ iDeie
pendente de processo, o escrivão commar.
cial que commeLte~,e~cesso . y . - •
Decr. 737, ~,5 No~e.mbro ~&~q. a&:.; iO J •
o que fizer a,cto ou dil~i,ncijl ,R~tltra ai

formulas prescriptas n9 r~~m.~~to,Decr.
737 cito art. 700.

VEREADORES: - Vid. Camaras Municipau.
Eleições: Reputou.se acto de lIU:rpijio ,
soberaOla terem 01;1 vereadores ·de· certo
conselho suspendido 'o'mais -velbo;com O

pretexto de abusos que'~Ue pl'atioãFa. Prof.
30 Março 1813 (B. Oarn. add. '1) •.Annul
lou-se e por que eleição de vereadore•• , Y.

2. ~g?sto 1850. Si o que mU~8se a g.
OlClplO e voltasse a elle dentro' ao qua-'
driennio podia exercer o çargo. Ãv. t~,.~ •
tp.mbro 1851, Sóbre ,duvi a, por:"J'le ,
ser ou não empossado vereadar éleUo- Av.
280. 28 Dezembl'o 1852. Negou-ae p05le a

,...
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ViAGENS

veradores eleitos por não terem sido qua·
lificados e por isso nem pcderem ser eleitos.
·Av. 37,4 Fevereiro 1853. Extranhou-se de
liberação de cnmara excluindo um e sus-
pendendo outro. Av. 164, 14 Mai01858.

VERIFICAÇÃO da exactidão de balanço de fallido
que peça moratoria. Cod. Com. art. 899.

VESTES: vestidos, vestimentas, vesluario: vistua·
rio devido'à 'praças em cumprimento de
sentença. - Vid. Fa7·damento. Provo 20e.
14 Agosto 18.49, e Provo 21 Março 1829.
Vestuario dos juizes de direito, munici
pa.es, de· orphãos e promotores publicos.
Decr. 1326, 10 Fevereiro 185ft. Vestuario
,a. Cbins contractados como colonos. Av.
Inst. 19 Janeiro 1855, 4." Vestuariu a
presos na casa de detenção da côrte. Decr.
Reg. 1771l, 2 Julho 1856; al't, 8, § 4.;
ve~timenta da casa, art. 12: fornecimento
de vestuario, art. 23. Entrar indecente
~ente vestido nos carros das estradas de
ferro é prohibido. Decr. Reg. 1930, 26
Abril 1857, art. 102, S 7. Prender ilevem
a~ patrulhas na côrte quem fôr encontràdo
com as vestes ensanguentadas. Av. lnstr.
291, 5 Outubro 1858, art. 2, S 2. Vesti
mentas dos directores, lentes, oppositores,
dóutores e secretarios das faculdades de
medicina. Decr. 2579,21 Abril 1860.

VESTIGIOS: de delicto. - Vid. Corpo de deLielo.
Cod. Proc. art. 13ft, 136; L. 261 de 3 De
zembro .18M, art. 47; Reg. 120, Si Ja
neiro 1842, art. 256, 257. Vestígios da
estada de africanos a bordo de embarca
çõell. Decr. 708, 14 Outubro 1850, arL. 7.

VETERINARlO. - Vid. Cavalta7'ia, Hospital ve·
terinario, Alveitar. Graduação e vencimen
tOIl de medico veterinario engajado para
corpo de cavallaria declarou-se. Av. 1lJ Se
tembro 1857 (Iorn. 261).

VETO: suspensivo compete ao Imperador. Const,
art. 65.

VETERANOS: não tinhão acceSSil a postos al
guns,Decr. ()Julho 1812, S6 (CoU. Delg.)
N. província do Rio de Janeiro Cl'eou-se

delles corpo. Decr. PI. 11. Dezembro 1815.
Mandun-se não promover a officiaes indivi~

duas que pOl' incapazes fosse forçoso remo
vei' para veteranos. Port. 31 Jaueiru 1824.
Officiaes que uo seu corpo diminuissem
mandou-se não substituir. L. 2lt Novembro
1830, art. lt, para cuja p.xecução. Circo e
Av. 2°,1.3 Abril 1831 (CoU. Nab.). Officiaes
que não fossem aproveitaveis no seu corpo
mandou-se empregar nos postos eITecLivos
que vagassem no exercito. L. 30 Agústo
1831, art. 8: passagens para seu corpo sus
pensas, art. 9. Para abolir ou I'eduúr 'seu
corpo foi o governo autorisado. L. 1.5 No
vembro 1831! arl. 15, S h. Deslacamenlo
de seu corpo no Passeio publico da côrle
mandou-serender. Av. 7·,9Delembro1831.
(CoU. Nab.)

VEXAÇOES de empregados p6de o povo. e como
representar. Cad. Crim. art. '1.12. Empre
gado que as commetter como será punido.
Cod. cil. art. 135, § 2.

VIAÇÃO ferrea : fundos ne1la póde e como a com·
panhia Banco Induslrial Hypolhecario da
côrte empregar. Decr. Est. 2387, 2 Abril
1859, art. 10, - Vid. Vias.

VIADUCTOS; ou pontes sobre rios e canaes para
passagem das estradas de ferro. Decr. Reg.
1930, 26 Abril 1857 , art. 11, 14.

VIAGENS: viajantes, viandantes, viajal' etc. nos
portos, cidades, villas, paizes, provincias ou
lugares etc. accordou-se ser liciLo nos res
pectivos paizes aos Portuguezes e Inglezes.
TraI. 19 Fevereiro 1310, art. 2,7; France
les, 6 Junho 18'26, art. H; lnglezes, 17
Agoslo 1827, arl. 1. O; Austriacos, 29 Novem
bro 1.827, art. 2; Portugezes, 19 Maio 1336,
art. 8; Ullomanos, 10 Abril 1858, I1rt. ~.

ann. Decr. 2268, 2 Outub.to 1858. Viap;em
do contraventor ás medidas policiaes e fis
caes quando será embarf!;ada accordou-se
com o Perú. Tral. 5 j\bril 185Q, art. 13,
.-a,no. Decr. 2442, 16 Jlllho 1859. Viagem
scientifJ,~a na provincia de Minas permillío
se a engenheiro Irancez. Av. 9 Agoslo 1817.
Exigencía de pasaaportes a viandantes em
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Miuas levando escravos. - Vid. Esel'avos.
Provo lt Janeir(J 1820. Sobre viagem de na
vios em relação ti se~uros. Reg. Sego appr.
pela Res. 30 Af?;osto 1820, art. 17, i8, 19,
27,31. (Fer. B01·g. Diee. lUTo Viagem). Em
relação a perda de navio de que não ha no
licia. - Vid. cito Reg. rtl't. 31. Res. 1 fi No
vembro 1827. Viajar sem passaportp. quem
póde ou não.-Vid. Passaportes. Cou. Prnc.,
art. 11!t etc. O que se deve entender por
viaKem de longo curso. Ord. 3L1, 2A Julho
1841.. Damnos em viagem quando e como
ão a cargo dos condnctores e commissarios.

Cad. Com. art. 11.5. Do fim da viagem se
conta prazo dn prescripção de acção entre
contribuintes para avaria grossa e como e
para entrega da carga; e dos salarios e sol
dadas da equipagem. Cod. cito art. /'lt9,
§ 1, 2, lJ. O porto de torna-viagem, e o
quinhão ou cur li na viagem se declararilõ
nas matriculas. Cod. cito art. lJ67, § 2,
3. Despezas parn viaf!,~m do navio quando
podem dar lugar a 'lfIbargo ou detenção
deHe. Cad. cit. art. /,81. Derrota da via
gem e como se mencionará no diario da
navegação. Cod. cito art. 50lJ. Alterações no
invenlario 0.0 navio occol'l'idas na viagem se
mencionaráõ no referido diario. Cad. cit.
art. 506. Havendo fallecimento durante a via·
'gem, como se procederá. Cad. cito art. 534..
<Jfficiaes e individuas de tripolação que
abandonarem a viagem etc., como serào
tratados. Cod. cito (1ft. 5/''7; Decl'. 737,
25 overrJbro 1850. art. 'l90. Rompimento
da viagem Je navios pOt' flHça maiot' que
consequel1cias impoda ti equipagem. Cod.
cil. art. 5lJ8 e § 1; 553. Segundo as viagens
como se regulará a soldada dos individuos
da tripolação despenidos. Cad. cito art. 5M;
Decl'. 737 cito art. 290. Officiaes e gente da
tripolação podem despedir-se antes de come
çada a viagem e quando. Ctld. cil. art. 556;
Decl'. 737 cit. Soldadas vencidas na ultima
viagem em caso de naufl'agio como serão
pagas. Cad. cil. arl. 559; Decr. 737 cito
E no caso de molestin. Cod. cit. ado ;;60;
Decr. 737 cito Designar a viagem l) como
deve a carta partida. Cod. cit. art. 567, § 3.
Occorl'endo interdicto de commercio du
rante a viagem como será pago o frete. Cou.
ciL art. 572. Emprehender viagem sem carga

VIAGENS

qnando póde o capitão, si o afretador não
carregal'. Cad. cito art. 592: quando com
parte da carga, Cad. cito art. 593~ Apta para
viagem deve ser a embarcação que o capitãO
subrogar para e qüando transportar car~a

recebida a frete geral em parte menor de 2/3.
Cod. cil. art. 60.&. Embargo de navio na via
gem que consequencias produz. Cod. éit.
art. 607,608,609: e no caso de arresto por
ordem de potencia. Cod. cil. art. 61.1. Via
gem para vencimento de fretes de onde se
conta. Cad. cit. art. 625. Viagem sendo
suspensa ou interrompida como i'nflue so
bre a passagem de passageiro. Cod. cito
art. 631. Viagem como deve o instrumento
do contracto de dinheiro a risco declarar.
Cad. cito arl. 6M, § 6: quando compre
hende este o frete da viagem respediva. Cod.
cit. art. 6.&0. Viagem não effectuando res
cinde-se o contracto de risco. Cod. cito
3rt. 642. Contraclo de risco sobre fazeodas
contractgdo antes da viagem começada como
se menciona no conhecimento e manifesto.
Cad. cito art. 653. No emprestimo a risco
quando e como se deduzem as aespezas d.
salvados e soldadas devidas pela viagem.
Cad. ciL art. 657. Seguro póde ser feito
antes da via'gem ou durante ella e como. 
Vicl. Seguro. Cad. cito art. 669. Desviação
da derrota da viagem como annulla o se~uro.

Verb. Cod. cito art. 680, 711, S i, 2, S.
Annullação de seguro por viagem redonda
com premio ligadoqueeffeitos produz. Perb.
e Cad. cito art. 68lt: seguro por mais de
uma viagem como faz contar os riscos. Perb.
e Cad. cito art. 703. Rebeldia do capitão ou
equipagem na viagem como é a cllrgo do se·
f?;urador. Ve7'b. e Cod. cito art. 713. Relar
dação de viaaem como influe no sel(uro
livre de hostilidade. Verbo Cad. cit. art. 715.
Baldeaçào de carga depois pe começada a
viagem por conla de qnem faz correr o.
riscos. Verbo Cod. cito 3rt. 717. Soldadu
pela vingem e gratificação de sahados. Cad.
ci t. art. 738. Arribadas em portos distioc
los dos determinados na viagem. - Vid.
Cad. eit. art. no. Possibilidade de conti
nuar viaaem exclue o abandono do navio.
Cod. cit. art. 756. Soldadas e sustento da
tripolação si o navio depois da cOQleçalfa
a viagem II snspender por ordem de potencil:
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.s_ra~Jeira ou. euperveniencia de guerra.
od. cilt. arL 764, S 17. Damno ás fa

!ê.neIa~ por horrasca, presa, naufragio, ou
.~c~llj.o fortóito durante. a. ~iagem. Cod.
~lt•. art.. 766t S1( ~mpossIblhdade de via
I~m en;t razão de baIXOS ou' bancos de arêa
êonlíécidos etc. Cod. cito art. 767. Como
contribuirão para avaria as fazendas salvas
no caso de alij<tmento, si o navio salvo
do perigo vier a perder-se continuando a

, ,ia~e~. ~od. cito 8rt. 792. Hypotheca es
p,eclal tacIta tem o credor na embarcação

i 'é fr.etes da uiiima viagem. Cod. cit. art. 87í,
~~~5. I Vi\age'm dos juizes de direito remo-

. ',~'cIQátl~briJ~ d'et~rminará a ajuda de custo
e tempo que se lhes deva para ena dar.
Vid,.' Juil d.e. direito. Decr. 687, 26 J ulh€l
r8~0, art. U a ilJ, 16 a 20. Crimes com-
'me~jdos por estrangeiros durante 8 via
~em eDi. navios de sua naçãe. Decr. Reg.
85'5 '8 Novembro 1851, art. 1.4,23. - Vid.
Crzmé,. Afuda de cuslo para despezas de

. ij~.8e~ a empregados da fazenda encarre

. g~õ08.' de inspecç'ões. - Vid. Thesou1·orz·os.
Dêêr. 870, 22 Novembro 1,851, art. lJ5.
õtiWiaes mililares que vi~jão em serviço
em navios m~rcanles 'que indemnisação re
ceberáõ. - Vid. Ofliciaes ditos. Av. 25 Ou
tubro 1.853. Começo de viagem é o ponto
ele que se contão vencimentos aos empre
~aaos do corpo diplomatico.Ord. 15·, 1.6
laneiro t85~, 8rt'. 1. Viagem de estrangeiro
~'entro do Jmperio. Decr. 1531, 10 Janeiro
1854. Vencimentos dos officiaes que mar
ehão em erviço. - Vid. Av. 193,18; Cire.
208, 25 Julho; 322, 2lJ Outubro; Av. lJOg,
3I:t Dezem1:>l'o 185'5. Estipulárno-se os casos
e~ tfu~ se devetdar transporte por mar aos
oDfciaes dl1 exercito e suas familias. Circo
2''', t4 iJ l\n~iro 1856. Viagens de nacio
naes e estrangeiros na provincia do Ama
kóbílS nccessitão e como passaportes. Decr.
a9g. 1729, 23 J!evereiro 1.856. Descontos
~ . ib&p'cctor militar e officiaes do esla do-
'maior dos corp-os durante vja~ens por mar.
I.: It94, 25 Novembro 1'856. Viajantes
\uÁnd'o não poderáõ as estradas de (.erro re-

I d})err s ifi! Ii;ceti a' dó governo. Decr. Reg.
.193(1,26 :Abril 1857, art, U9. CHalgadu
Â! efdrráoens a deleg~dos do drurgião do

tlxtrci o oe 'v'iagem 'nas provincias não ha
,11 u

lugar. Circo 210, t \) JU!lho 1857. Vanta _.'
~em e venci'mente de officiaes do exercito
viajando em serviço das flommlssões de en
genharia. Circo Instr. 247, 2!JJaneiro 1857.
Abonos a praça6 de pret em viagem mar
chando em serviço isoladamente. Circo 223.
20 Julho 1858. Forragens e bestas de ba
gagem a co mmandante de armas durante
tempo de viagem para percorrer a campa
nha. Av. 5 Abril 1.859 (Jom. 10~). Empre
gado de fazenda recebendo ajuda de custo
para viagem, até tomar posse do emprego
não tem direito a vencimento. Ord. 192,
1 Agosto 1859. Viagem dos vapores da com
panhia Brasileira de Paquetes.- Vid. Com
panhias ditas (; referidas. Decr. Cond. 2513,
17 Dezembro 1.859,7.' Viagens de alumnos
do conservatorio de musica á Europa, como
será auxiliada. Decr. 2611., 11 Julho 1860,
art. 1, § 5.

VIAS: de lelras. - Vid. Let1'as. Cod. Com..
art. 354, § 6; 361, S1; 365.377,393,
396. lJOO, á12; ·Decr. 737, 25 Novembro
1850, art, 376. Vias de conhecimentos de
carga. - Vid. Cod. cito arts. 577, 583. Vias
de communicação. - Vid. Communicoção.
Eslmdos, Caminhos. Abertas pela Associa
ção (>l1ll'al de Colonisação. - Vid. Decr.
T,', 1~)15, 28 Março 1.857, art. 6. Vias
pu blicéls são as estradas de ferro e como
taes subjeitas a que regras geraes. Decr.
Re~. 1930. 26 Abril 1857, art. 1: não po
derá e como impedir a circulação das vias
publicas. art. 10: cruzameptos com as vias

'ordinarias, art. 14, lJO: 1iberdade das vias
ferreas nas passagens estabelecidas para
commodidade de particulares, ar I. 46:
aberluril de via de cClmmuni6ação por baixo
de eSLrada de ferro. art. 126: prejuizo em
via de communicação por abertura de
subterraneos, art. 127.137. Vias de com
nicação abertas pela Associação de Colo
munisação para Pernambuco. Parahyha e
Alagôas. - Vid. Decr. Tr. 1.~86, 7 Outubro
1857, ad. 6. Contracto para limpeza das
vias de commuoicação das freguezias de
1'6I'a da c6rte e ilha das Cobras. ap
provou-se. Decr. e Contr. 2357, 16 Fe
vereiro 1859, 1. Q Vias de tr3-nspor,tes auxi-



( 961 )

VICIOS, VICIOSOS

liara e como o banco Agricola Commel'cial
e lIypothecario de Sergipe. Decr. Esl. 2389,
2 Abril 1859, art. H. - Vid. Viação.

VIkTfCO.-Vid. Santissimo SaCl'amellto, etc. Como
será administrado na casa da eorrecção da
côrtê. Decr. Reg. 678, 6Julho 1850, ar1.99.
- Vid. Soccon'os, Sact'amentos.

VICE-ALMIRANTE. - Vid. A,'mada.

VICE-CONSUL. - Vid. Consules.

VICE-PRESIDENTE de provincia, - Vid. P7-esi
dentes ditos e L, 20 Outubro 1823, arl. 9,
1.7 a 1.9; L. 38, 3 Outubro 1834, art. 6 a
ti. Vice-presidentes das camaras legisla
tivas. Consto art. 21. Vencimentos dos vice
presidentes de provincia servindo em va
cancia por impedimento dos presidentes.
Ord. 20 Abril 1833. Nomeação de vice-pre
sidente de provincias. Decr. ReI. 28 Feve
reiro, 2 de 24, 1. de 27 Março, 24 Abril, 11
12 Maio 22, 28 Julho, 12, 2 de 26 Agosto,
3 Setemhro, 19 Novembro 1835, 17 Feve
reiro 1836, 27 Fevereiro, 8,2 de 29 Março,
24 Abril, 21 Junho, 9 Setembro 1837. Vice
p.residente, membro da assembléa provin
cIal, approvou-se não ter tomado assento.
Av. 23 Novembro 1836. Sua eleicão Av. 7
Março 1.837, 8 Maio 1837, 62, Ü, 64, 16
A:briI1838, 17h, 9 Outubro 1839. Ouando
lem sómente metade do vencimento~do or
denado. Ord.96, 10 Agosto 1842. Sua no
meação pertence á secretaria do Imper'io.
Decr.. 2368, 5 Março 1859, art. 4, S 12;
2749, 16 Fevereiro 1861, art. 5, S12.

VICE-REITOR da universidade Je Coimbra, 
Vid. Universidade.

VIÇ[q~, VICIOSOS: prejuizo acontecido ás mer
cancias por vicio propr'io é avaria simples.
Reg. Av. art. 2, appr. Res. 30 Agosto 1820
(Fer. Bot'g. Dicc. Jm·. Vicio); Reg. Sego
art. 22. approv. Res. cito (Loc. cit.). - Vid.
Cod. Com. infl'a. Vicios no t'mprep;ado
publico qoaes constituem irregularidade
de cond~cta e como puniveis. Cod. Crim.

VICIOS" VICIOSOS

art. 1.66. Imputação de vicios que possão
expôr ao odio ou desprezo publico:
imputaçiio vaga delles. Proj.- 2 Outu
bro 1823, art. 12.- Vid. lnjlu'ta&. Cod.
Crim. art. 236, § 2, 3. Vicios em livros
commerciaes. - Vid. Livl·os. Côâ. Com.
art. 15.23 (Decr. 737, 25 Novembro 1850:
art. 1hO, § 3.) Documentos sem ·viéios illi
dem a fé dos ditos livros. J7erb~ : e Cod.
cit. art. 25. Vicias em livros de corretores.
Verbo Cod. cito art. 52 (Decr.737, 25 No
vembro '1850, art. tltO, S 1). Vicio proprio
da cousa, na conducção de generos e com
missão de transportes. Cod. cito art. 102 a
10á. Vicio em documento de contracto com
mercial. Coei. cito art. 134. ~icio inbe
rente á natureza da cousá, na commissão
mercantil. Cod. cit. art. 170 (Decr. Reg.
85&,10 Novembro 1851, art. 20, § 2). Vicio
intrinseco da cousa vendida, na êompra e
venda mercantil. - Vid. Venda. Cod. cit.
art. 206, 211,217. Vicio proprio da cousa,
na locação mercantil. - Vid. Locação.
Cod. cil. art. 232. Vicios nos endossos de
letras. - Vid. Letras. Cod. cito art. 363.
Vicio intrinseco nos objectos se~uros. 
Vid. Seguros. Cad. cito 3rt. 711, § 10. Vi
cio interno do navio, nas aV3rias. Cad. cito
art. 765. Vicios nos livros dos fallidos. 
Vid. Livros, QlLeb,'as. Cod. cit.. art. 818.
Viciosnos instrumentos pllblicos ou parti
culares e quaesquel' documentos. - Vid.
Cod. cito at·l. 1á5. Vicios em papeis remet
tidos á secretaria da guerra pelas reparti
ções a elIa subjeitas. C,irc. 30 Setembro
1850 (Diar. 8531). Vicios mencionados no
Cod. Crim. art. 166 nos officiaes do exer
cito como indagaráõ e para que fim os con
selhos de inquirição. Deer. Reg. 1.631, 18
Agosto 1855, art. 1, eLe. , pRr~ cuja execu
ção. Circo Reg. 285, 29 Selembro 1855.
Vicios nos documentos comp!obatorios de
despezas como examinará a coutadoria de
marinha. Av. Reg. 133, 2 .Abril' 1856,
art. 14, § h. Vicios essenciaes e manifestos
em eleições. Av. fJ05, 13 Dezembro 1856
pr. Vicio no andamento da Associação Cen
traI de Colonisacão. - Vid. Dec,-: Term.
1915, 28 Março Ü~57. 3rt. 3L Viciosos etc.
serão expellidos da colonia militar de Santa
Thereza. Decr, Reg. 2125, 13 Março 1858,
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art. 7, S' 2; lJO: demiltidos serão os empre
gados que se tornarem viciosos. Decl'. Reg.
e art. cito § 3: inspirar horror ao vicio
deverá ne11a e como o respectivo capelIão.
.Decr. Reg. cito art. 15, S 3. O mesmo na
de Santa Anna da Parnahyba em S. Paulo.
Decr. Re~. 2126, 23 Março 1858, ar!. 7,
§ 2. 3; 19, § 3; A5. E na do Itapúra na
mesma provincia. Decr. Reg. 2200, 26 Ju
nho 1858, :lrt. 9, S 2, 3; 21, § 3; h7. E
na de Caseros em S. Pl:'dro do Snl. Decr.
Reg. 2504, 1.6 Novembro 1859, art. 20,

S 2, 3; 2[1, § 3.

VICTUALHAS, quando se comprehendem nu se
j!uro do embarcaç~o .... Vid. Segltl·o. Cod.
Com. arl. 690. Accões relativas a seu for
necimento s~o su~marias. Decr. 737, 25
Novembro 1850, art. 236, § li.

VIDA privada quem injlll'iar como será punido.
Vid. Injurias. L. 20 Setembro 18:-10. art. 2,
S13; 5; Cad. Crim. art. 239. Cerlidão de
vida. - Vid. Cm'tidões. Vida de pessoa livre
é prohibido s('~ur3r. - Vid, Segu1'Os. Cad.
Com. art. 686, § 2. Cel'lidões de vida ues
oecessarias para cobrança de juros de apo
lices. Ord, 79, 17 Marco 1852. Nos assen
tamentos militares se niío lancaráõ os actos
anteriormente occorridos na' vida publica
ou particular dos officiaes. Av. 14. Abril
1853 (Dia1'. 1.17). Se~lHos de vida. - Vid.
SeglL7'OS contm rIlO1'lalidade e ibi mais Decr.
Esl. 2077,16 Janeiro 1858, art. 1. Expo
sição da viela passada do réo e snas circum
stancias pessoaes deve conter os relalorios
que aceompanhareOl as petições degraça de
pena ca))i.tal. Decr.1lt58, 1f1 Outubro 185h,
art. lJ, § lJ. Apresentação de certidão de
vida dos fiadores dos diversos responsnveis
á fazenda nacional no principio de cada se
mestre. Av. 100, 2h Março 1855; Av. 18 Se
tembro 1856 (J01'IL 264). Salva-vidas,
Vicl. Saka etc. Perigo de vida de doenle a
bordo de navios da armada dnrá e como
lugar aos soccorros e piriluaes. Av. Reg.
232, 27 Julho 1858, art. 62. lntervenr:.ão
ou imposição de chefes de serviço militar
de sande compromeLlendo a vida dos enfer
mos como serão remediados. Av. Reg. cito

art. t08. Nos emprestimos de dinheiro pela
Associação Coadjuvadora sem garantia de
pen hores e que depen dão de vida ou qnal
quer outra eventualidade o premio poderá
elevar-se a 2°/0 Decr. Est. 2392, 2 Abril
1859. art. lJ1. AutOl'isOll-Se a companhia de
segtll'os de vida de escravos Previdencia para
organisar oull'a nova Util p,.evidencia. Decr.
Est. 2574., 1lI Abril 1860.

VlDROS: tarifa de seus fl'etes nos canos da es
tl'ada de ferro ele D. Pedro II, Contr. 10 Maio
1855, art. 36, § lJ, ann. Decr. Est. 1599,
9 Maio 1855; Oecr. Rel!' 1.93J),26 Abril
'185í, art. 107, § 3. Confirmou-se decisão
suhjeilando a despacho por factura os vidros
coloridos. Ord. 267, 19 Setembro 1855, Se
guros de vidros pela companuitt de Seguros
Maritimos e Teneslres na côrte.-Vid. Se
g1l1·OS. Decr. Est. 172lt, 16 Fevereiro 1~56,

art. 13 a 15. Altel'on-se tarifa sobre despa
cho de volnmes contendo vidros etc. dt! di
versas qualidades. Decr. 1939,23 Junho
1857. Sobre despacho de vidros para espe·
lhos. Av. 338, 26 Setembro 1857. Tal'ira
de vidl'oS condnzidos pelos carros da estrada
de ferI'O ue Tamandaré. DecI'. Cond. 1980,
28 Setembro 185í, 18": e nos da entre Ca
moei e Granja no Ceará. Decr. Cond. 1983,
;~ OUlubro 1857, 27a , baz, ~." Tara compe
tente aos vidl'oS com solphato de quinino.
Av. 363,13 Outubro 1857. Companhia Ma
IlLLfi-Lctm'ei7'a nacional de vid7'os approvou-se.
Decr, Est. 2028, 18 Novembro 1857. Ang
mento de laxas nos vidros ele oleo e verifi
cação do peso liqnido. Av. 392, 29 Outubro
1857. Despacho livre negou-se e por que
a vidros cortados para illuminação a gaz na
côrte. Av. 3 ,Julho 1858 (./01'll. 202).

VIGARIOS ; - Vicio Pm·Ot:/lOs. Vigario capitular.
f:lUecendo O bi"po, devem os cabidos nomear
e em que tempo e como e para que fim. Res.
29 Maio 1811, pag, 312, aOD. á Provo 23
Agosto 182lt (CoU. Nab.); Provo 23 Setem
bro 1820 (CoU. cit.). Ordenado do viga rio
geral da relação ecc1esiastica do arcebispado
da 13ahia elevou-se. Alv. 13 Outubro 181L1
(CoU. cit.). Para ser viga rio geral ele. não
são necessarias ordens sacras. Res, 6 Junho
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1815 (B. Carn., Addit. ' J' A principal
autoridade de que fallíl arl. 66, S 2 L.
1 Outubro 1828. é o parocho respectivo
ou o vigario da vara. Av. :19 Maio 1829.
Vigario capitular emquanlo eslava sé vaga
intervinha no provimento das cadeiras de
ensino puhlico. Provo 30 Outubro :1820
(CDU. cit.). Sobre suspensão de vencimen
tos ao vigario geral de S. Paulo por falta
de residencia. Provo 1.", 12 Dezembro
1822 (CDU. cit.). Sobre não cumprimento
pelo vij!;ario capitulaI' da Bahia da sentença
do juiz da corôa a favor de ceda Madre; c
qt~eixa conlra vig-ario geral. Porto 5a

, 30
Agoslo 1.825 (CoU. cit.). Vigarios capitu
lares não sendo conegos da me-ma cathc
dral não tem assento prorniscuamento entre
os conegos em CÔI'O. Res. 28 Novembro
1.826 (CoU, cit.). Indeferio-se prctenção do
vigario capitular da Bahia á terça parte das
rendas do arcebispado e por que. Res.1",
2Julho 1827 (Cott. cit.). Ordenou-se aos
vigarios que nas estações Jus missas con
venluaes ou etc. publicassem a necessidade
de apresentarem os cI'edores do Estado no
tuesouro oslitulos de suas dividas. Av. 1.0, 8
Janeiro 1828 (CoU. cit.). Sobre vencimentos
pedidos por vigariu geral em impedimento de
outro quP. era senador. Res. ia, 22 Feve
reiro 1828 (Cott. cit.);Res. 1a, 5 Fevereil'o
1829 (Cott. cit.). Sobre haver (l vigario geral
da Bahia exorbitado de suaS allrihuições e
sobre que ohjectos providenciou-se. Res.
3 Outubro 1828 (Cot!. cit.). Quantia man
dou-se dar para residencia do vil;ario gerar
do Rio de Janeiro. Av. 3°, 31 Março 1830
(Cott. cit.). l\~andou-se que o carcereiro do
aljube cumprisse suas ordens a respeito de
prisão de certo padre. Port. 1", 1.2 Abril
1831 (CDU. cit.). Viga rios de vara são em
pregados publicos e por que, e devem regis
trar seus titulos nas camaras municipaes.
Av. 3°, ôO,2 Agosto 1831 (Cott. cit.). Sello
elas cartas dos viga rios geraes. - Vid. Selto.
L. 59,8 Outubro 1833, Tab. eLe.; Inst. 1á
Novembro 1833, art. 11. Vigarios geraes ou
da vara ou seus legitimos delegados auxilia
ráõ e co mo a avaliação dos beneficios paro
cbiaes. Dec!'. '10 Abril 1.83lJ, art. 2. Vi
gario capitular é unicamente competente
pllra collação dos beneficiados apresentados
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e providos por S. M. o Imperador e como.
Av. 9 Setembro 18lJ1 (Jorno 23lJ). Proposlas
para provimento de beneficios vagos e dig
nidades, séde vacante serão feitas peJos viga
rius capitulues. Decr. 1.5l!. 1.9 Abril 1.8&2.
Como a vigario geral se contarião sahlrios
de estada e justa demora. Av.. 67, 8 Julho
1.8lJ6. Vigarios que orarem na reunião dos
collegios eleitoraes venceráõ por isso salario
e como; não são obrigados a Te·Deun no
caso do ado 72 da L. 387. - Vid. Eleicões.
Av. 97,22 Agosto 18á8, etc. Juiz de' paz
aceitando cargo de vil;ario eocolDmendado
suppúe-se ter renunciado o primeiro. Av.
99, 2ó Ag~slo 18lJ8. Sobre pagamento pe
los cofres geraes aos vigarios gerae. Av. 8
Março 18119 (Dia?'. 8058); Av. :12 Outubro
18lJ9 (Dia}'. 8229). Sobre competencia dos
vigarios f;eraes e da vara para allestações
de fl'equencia aos parochos. Av. 36, 8 Abril
1850; L. 628. 17 Setembro 1851, art.14.
Sobre cobrança de se110 e imposto de lotação
das provisões dos vigarias de vara. Ord.
206,24 Julho 1851; Ord. 102, tá Abril
1852. Vigarios capitulares tem direito á
gratificação da L, 555 de 1850, art. 3, § 8.
Ord. 223,2 Setembro 1851. Esclarecêrão
se duvidas do vigario capitular do Maranhão
sobre concul'so para prebendas vagas. Av.
291, 13 Dezembro 1851. Sobre pagamento
de congrua a vigarios ausentes de suas 1're
p;uezias. Ord. 201, 3 Setembro 1853; Av. 23
Setembro 1853. Viga rios da vara podem
ser juizes muoicipae supplenles. Av. 23
Setembro 1853. Justificação de premissas
perante o. vigario ~eral, e sentença deste
julgando-as verdadeiras e canonicas é ne
cessaria para licença a fim de impetrar-se
breve de secularisação. Av. 22 Dezembro
1.853 (Dia,.. 358). Como deveria ordem
terceira proceder a respeito de supposto
abuso de jurisdicção P01' \'igario de vara em
relação a giro de procissão. Av. 18 Janeiro
IBM (Dia}'. 23). Chantre vigario geral
sendo governadol' de bispado não é obri
gado a apresentar altestado de exercicio.
Ord.17", 23 Janeil'o 1.8M. Sobre congruas
dos vi~arios ~eraes. Ord. 59, 25 Fevereiro
185ll. Só os viga rios geraes etc. serão pagos
pelo thefouro, ficando seus vencimentos
delles igualados aos do Pará. L. 779.6 Se-
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llembro 1854. art. 12; Circo 157,21 Junho
1855. Livros de lançamento dos nasci
menLos,casamentos,e obitosetc. mandou-se
fossem sellados á custa tambem dos curas
como dos p rochoso Av. 82, 1 Março 1855.
Vigario possuidol' de terras póde por si
mesmoTegistra-las. Av. 27 Julho 1855. Vi
gados geraes al1torisados para dar attesLa-

I'dos de frequencia nos parochos e quando.
Ord. 260, 14 SeLembro 1855. Vigario paro
chiando mais deumafreguczia registra terras
ae ambas.- Vid. Av. 29 Setemb7'o 1855.
Av.19 Julho 1.856 (!Im·n. Suppl. 219). Sello
de provisões de parochos. - Vid. Sello.
Ord. 295, 5 Outubro 1855. Sobre os venci
mentos devidos ao vigario geral e provisor de
'Goyaz. Ord. 50, 22 Janeiro 1856. Emolu
ml:intos dos vigarios pelas certidões das de
clarações no registro de terras. DecI'. 1720.
!lO Janeiro 1856. Informações dos viga rios
de fregoezias ruraes sobre terras. Circo 19
Fevereiro 1856 (Jm·n. 65). Vigario acLual
<'leve registrar terras não regisrtadas em
prazos anteriores 'por estar a freguezia sem

. parocho. Av. 223, 20 Junho 1856. Vigarios
que observações podem juntar ás declara
ções dos multados por causa deregislro de
-terras. Av. /J Novembro 1856 (iTorn. 337).
Não 'devem conhecer das excusas dos re
multados e como farão as declarações. Av.

o fi Janeiro 1857 (Jo1·n. 38). Religioso vigario
encómmendado não pôde passar procura
ção por seu punho.Ord. 9·, 8 Janeiro 1857.
Não são os vigarios competentes para re
ceber as multas por falta de regislro de terras.
Av'. lt9, 10 Fevereiro 1857. Foi o governo
autorisado para igualar as congruas dos pa
Tochos colIados. L. 939, 26 Setembro 1857,
art. 29, S3; Ord. 298, 11 Outubro 1858 ;
Av.le, 29 dito (CoU. 1859). Parochos en
commendados quani10 licenciados dão tem
direito ao terço da congrua. Ord. 303,16 Ou
tubro ,1858. Fabriqueiro de igreja matriz
pagará despezas neHa feitas por ordem do
respectivo parocho. A:.v. 318, 5 Novembro
1858. Quaes os venciment'Els do viga'rio ge
ral e provisor do bispado da Bahia etc. de
cl~rou-se. Ord. 12 Novembro 1858 (Jom.
2 de 10859). Parochos não podem receber
em matrimonio oi'phãos menores sem prévia

'licença do respectivo juiz. h,v. 332,13 No-
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vemuro 1.858.- Vid. Res. Canso 25 'Novem
bro 1857 (Rel. Just.1858, pago 33). Sello
das provisões dos parochos encommenda
dos ou de substituição. - Vid. SeUo. Decr.
2314, 4 Dezembro 1858, art. 2. Ao'vigario
da Jurujuba na côrte casa para residencia.
Av. 26 Abri11859 (Jom. SlIppl. 125). Vi
~arjo geral não põde exercer as Cun ções d..
jlllZ municipal pai' não poder exercer as de
vereador. Av. 123, 23 Maio 1859. Quaes
as declarações de posse de terras que os pa·
rochas devem remetter á repartição de terras
- Vicio Ten·as. Av. 167, 9 Julho 1.859. Pa
rochos devem submetler aos presidentes
suas provisões e para que fim. Ord. 235,
9 Setembro 1859. Como e quando multar
por falta de registro. Av. 310, 19 Outubro
1859. Direito competente aos bispds e vi
garios capitulal'es para proverem interina·
mente parochias nomeando encommen
dados não comprehende os providos vitali·
ciamente por apresentação do padroeiro.
Av. 321, 27 Outubro 1859. Pre id 'ole de
provincia pôde, sem permissãO dos ordi
narios, conceder licença ou dispensa de re
sidencia a parochos. Av. 324, 28 Outubro
1859; Ord. 351, 10 Novembro 185'tl, ex
plicado, rec.onhecida lLle{!;itimidade das con
cedidas pelos respeclivos prelados. 'Av. 415,
23 Dezembro 1.859. Sobre a pârte qlte deve
'ter o governo geral na creação de f1' guezias,
natureza do cargo de vigario etc. Cons. 12'
Setembro 1860 (Rel. Just. 11361, pag.15).
Pagamento de congrua ao vigà'r'Ío geral
do Baixo Amazonas ordenou-se; e como.
L. 111/J, 27 Selembro 1.860, art. '11, S 24.
Os parochos collados e vigarios gé'ra'es para
pagamento dos novos direilos farão com
prehendidos no § 3 Tabella L. 243 ae 1.841.
L. 1114 cito art. 12, § '5.

VIGIAS: de alfandegas- Vid. AZfandt[gt.lS. Vigia.
de ancoradouros.- Vid. Ãncoradolll'Os. Vi..
gias de ancoradouros e praias como proce
deráõ nas apprehensões de quaes'quer ob
jectos subjeitos a direitos encon(Udos no
mar ou em acto de desembarque, importa
dos em navios de guerra. - Vid. Av. 142.
8 Junho 1852. Vigias bombeiros' da alfan
dega não são obrigaoos a prestar fiança. Av.
MO, 1.4 Dezembro 1857. Vigias 'da alfan-
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dega como auxiliaráõ a inspE.'-eção d~ saude
dos portos. Decr. 2lt09, 27 Abril 1859,
art. lt7.

VmlLANCIA : aprisionamento d'e 'ohicial militar
provia;ado de.faIla della obri~a-o a- conselho
de F:uer~a servindo de corpo de delicto o
conselho de investi~açiio.. pecr. ~eg. 772,
31 Março 1851, art. 21, § 2. VI~ilancia soo
hr~ os estravios de objectos á. s~hida do edi·
ficio do arsenal de guerra' na côrte eslá a
cargo do primeiro ajudante do director.
Decr.lnstr. 1913, 28 Março 1.857, art. 1,
S 2.

VILLAS':r,foi erer,~p o I~gar de Olhão em. villa de
Oll),ão d }lestauração. ,Alv. 15 Novembro
t8q~. Creação da vil1a de S. João das Du'ls
Barra commeUeu-se e como. Provo 26 Ju
nh? 1.809 (Cal!. Nab.). De P~rtot, Alegre,
Riol,Qrande de S. Pedro, Rio. Pa~dp, San~o
,A.nt?pio, da Palrulha na capltal)la do RlO
Granfle de S. J?edro creárão·se ~s povoações
do mesmo nome. Provo 7 Ouluur,o 1,809 (CoU.

.ciq. Villflscompondo com~rca,s\-Yid. Co
marcas. Villa desmembradas de uma comarca
e unidas a outra. - Vid. Verbo cito Villas
H,~~m~~ecêr~o creação .de .iuiz ~e fóra, do
cIvel crime l( orphãos. - Vld. ~UlZ de Fora.
ele. ~ributos que nell.~s pagarião os sllbdi
tos j>ortugulizes e britannicos. Trat. 2°, 19
F;ev.e~~iro 1810. ~rt. 3: nella~ aoco,rdou-se
não f'!~eber piratas ou ladrões do mar,
art. ao. Villa Nova do P incipe aJ;}nexou,se
~ jurisQicção da dp Rio de Coqtas,em Minas.

\Q.edr. 1.2,Outubro 1810" (CoU. ,Nap.).t1ft.
fllyal e freguezia de S. João- Ma(cos foi~e
vaqo ..á, v~lla deiS. J;oão do 17rinqip.e. Alv. 21
F~vereiro 1.811. Para Ilegulaç&o, do contro
vertido termo da villa da Campanha, em
Mín~s. Provo 8 Julho 1'811. Villas forão
. ~ ü ' I I I ' • •

erect~ as povoaç,ões Cabo de Santo Agosl1.
nlW", ~~n'to ~~\,ão, ~áo d' Alho, e J.imoeiro
eJIl ~prnambuco. Iv 27 J1111;10 181t (Col/.
(J,. Pr. f:. P~o~: 1o ~.evereir~ 181.~ lColl.
Nah )., E. o julgado dJis AlttP.lJiS Altas COlO

dennml ação de Villa de Ca~l~s oas AI·
.leia~ Altas. AlV:'31 Outu'bro "8.t1 ... llha de
~J~ ~ 4 H ~ f I .1 .... t
Paraupa do ~rejo Grande inçorpçrou-se ao
termo da vil(a Nova de Santo AutoÓio Real

lY
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d'EI-Rei do Rio de .S. Francisco nallJJabia.
Deer. 9 Junho 1812 (Coil. Nab.),. Villa de
Porto-Alellírer na capitania de S:· Pedro do
Riu G"ilDde obteve a graduaçào de cabeça de
comarca, e ficou ~en~o llesidenci dos ouvi
dores Ilieraes ~lla. Alv.-16 Dezembro 1812.
Villa de ltapemerim creou-se. Alv. '~7 Ju
nho t81,3 (.B. Corno Extr. ~). a de'S. João
de l'v'aeanéí a povoaçilo de aGaI!~ Alv.
.29)ulho 1813. A'-de Cu~ Lá ,anq,exou-se
julgado eltioclo de S. P.edro .d'EI,Rei. Decr.
25 A!)oslo 181.3. VllIa de S.-Jbão darPalma
e Goyaz cret0u-se. ,Alv. 2;; .Feve~eiro·,1814.
• a de S. Pedro de Canta~allo o ~lrr~yal e

strictos das Novas Minl/s d.e Cant.agallo.
Alv. 9 Marpo 18lá. - Vid r. 26 No-
vembro 18iA (CoU. Nab.). . de Sanhl Ma- ____
ria de Maricá- a povoação e Milriêá. Alv. .
26 Maio 18U ; Alv. 2,., 3 Julho 1820 (CoU.
Nab.). E as de Sa.nLa Maria de(~aependy o
arrayal de Baependy, e o -de S. Carlos de
Jacuy tambemarrnial; regulados as termos
dos de S. João d'EI ..Rei ,e Campanha da
Princeza. Alv. 19'Julho 1.81C,'jrAlv. ·!4 Ju
Iho.1.81.5. E a d~ Santo António do Jardim
a povoaçiío da Barra do Jardim'IAtv. 30
Agosto 18U. E a villa Real rdo Brejo da
Arêa a povoação do mesmo nome na Para-
1IYQa do Norte. Alv. 18 Maio 181,5 (CoU.
Delg.). E a villa de 1taperim o IUKar dito.
Alv. 27 Junho 1.81.5. Districto da de Pitan-
guy em Minas fixou-se. Alv. 1.5 Julho
1815. Creárào-se villas as povoações de
Maceió e Porlo das Pedras em AlagÔas. Alv.
5 Dezembro 1815. E a do Cartacho em Por
tugal. Alv. 10 Dezembro 181.5. Alcaidaria
em villa concedida. - Vid. Alcaidarias. E
a de S. VicenLe das Lavras, povoação des
membra das no Ceará. Alv. 27 Junhot'18t6.
Assigoalar e medir terreno neces~ario(>ara
e,dificaçào de ,illa no silio da freguezia do
Alrer~s ordenQP se. Provo 2", '27 Setembro
1816 (Coll.' Nab.). E á de S. Miguel das
Arêas erecta IÚdrcou-se districlo. Arv. 28
Novembro 181.6 (ind. Âlb' J f/illas). Aug
mentou-se o lermo da de iiHa Franca.
Alv. 9 OuLubro 1817. Creou-se áde 50 Luu
da Leal BIlagaoça no Rio l;.rande de.S. Pe-
dro. Alv. 13 .Outuuro f817; pj·ov. 2"; SII, 8
Jan~iro 1818 ((olt. Nab.). Sobre cteação
dá viU" de llapicurú-merim em COD.e-

UI

',;
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• ,quencia de concessão de mercê de fidalgo
da 'casa real. Provo 27 Novembro 1817
(CoU. Nab.). !lla creou-se de S. FI'ancis.co
Xavier de aguahy. Alv. 5 Julho 1818;
Provo 15 Novembro 1819 (CoU. Nah.); 2a

Ô Julho 1820 (CoU. cit.). Villas erectas
cidades. - Vid. Cidades. ViII a' nova de
S. João da Cachoeira em S. Pedro do Sul
creou-se. Alv. 26 ~il 1819. - Vid. Alv.
19 Dezembro 1822.l,E..a villa Real da Praia
Grande. Alv. 10 Maio, 26 Julho 1819;
Alv. 1°, 3 Julho 1820 (CoU. Nab.); Provo
21 Novembro 1823 (CoU. Nab.). Creação
da villa para hanitação dos indios Accroaz
no Maranhão ordenou-se e como. Provo
aAgosto 1819 (Coil. Na.h). Limites da villa
nova Boipeba alterou.s,e. Prov. 1.a, 11 Ou
tubro 1819 (CoU. ciL). l]a de Nova Fri
burgo creou-se. Alv. 3 Janeiro 1820. E de
S. Bernardo e Pastos Bons no Maranhão.
Alv. 29 Janeiro 1820. ViUa cie Aracaty e
Aquiraz solfrêrão alteração de termo. Decr.
16 Fevereiro 1820 (Calt. Nab.); Provo 311

,

, 15 Maio 1820 (CoU. cit.). VilIa de S. Fran
. cis'co da Barra ficou sendo cabeça de co

marca: povoação de Campo Largo foi erecta
vi1la em Pernambuco. Alv: 3 Junho 1.820.
Para a de Antonina se mandou e por que
mudar o r~,o dos Morretes. C. Reg. 17
J ulbo 182v.\1i.lla do Paty do Alferes eri
gio-se. Alv. lJ. Setembro 1820. Villa das
Lages desannexou-se da capitania de S. Pau
lo e incorporou-se na de Santa 'Catharina.
Alv. 9 Setembro 1820. De Nossa Senhora
da Conceição do Alto Paraguay Diaman
tino erigio-se desmembrada da de Cuyabá.
Alv. 23 Novembro 1820. Da Cachoeira ficou
sendo cabeca de comarca. Alv. 10 Feve
reiro 1821. 'ViIla nova do Principe, Santa
Anna do Caeté e outras da comarca de Ja
cobina se mandou provisoriamente unir ao
governo estabelecido na villa da Cachoeira.
Porto õ Dezembro 1822 (CoU. Nab.). Do
S. João da Cachoeira foi separada da de
Rio Pardo e teve justiças distinctas. Alv.
19 Dezembro 1822. Titulos dados a villas.
- Vid. Titulos. VilJa de S. Christovão foi
~tecta cidade. Carl. Imp. 8 Abril 1823.
W,'Ua de Valença no Rio de Janeiro eregio-
e. Alv. 1 0 ,17 Outubro 1.823. E a de Impe

n'triz no Ceará. Ã.lv. 2°, dito_ E a de S. Ma-

VILLAS

tbeus na mesma capitania. Alv. 30
, dito .

Em todas haverá camaras múnicipaes. 
Vid. Carnm-as. ConsL, art. 167; L. 1 Outu-
bro 1828, art. 1. strucções ao director I
da vilIa de Nova Frl urgo. - Vid. Colonos
sllissos. Pori. 1', 5 Abril 182á, S7, ,8, 1.0,
11, 17. andou-se conservar até resolução
legis atlva no arrayal de Macahubas na Ba-
hia as justiças da villa do Urubú. Porl. 2&,
21 Abl'il182á (CoU. Nab.). Villa de Queluz
foi incorporada á comarca de Ouro Preto.
Res. 29 Julho 1829. Foi o governo anto
risado para despender 100:t/J annuaes em
cada uma das villas de !tapetininga, Faxina,
Castro e Guarap03va a fim de estabelecer
algum genero de commercio com os indios.
Res. 7 Dezembro 1830. A de S. Francisco
de Paula. em S. Pedro do Sul foi creada. Res.
da mesma data. Destino a terrenos distri
buidos na villa do Rio Grande de S. Pedro
cahidos em commisso. Res. 9 Dezembro
1830, Villa de Santa Luzia da Lagôa do
Norte em Alagôas creou-se. Res. 10 Dezem-
bro 1.830, art. 1. E a de Piratinim. Res. 1.5 V
Dezembro 1830. nvencão de limites en- .,...
tre as villas de S. Pedre; de Cantagallo e
Nova Fi'iburgo approvou-se. Res. 7 Junho
1831 Creárão·se em Minas as povoações de
Santa Maria da Pomba, Curvello, Tejo, Rio
Pardo, S. Romão, S. Domingos do Araxá.
Pouso Alegre, Lavras do Funil, e Formigas.
Res. 13 Outubro 1831. Em Malto Grosso
creou-se a villa de Poconé.. Res. 25 Outu-
bro 1831. E na Babia a de Nossa Senhora
do Nazareth, e a dimominada 'villa de !ta
parica e lransferio-se II capital da villa de
Itapicurú. Res. da mesma data. E em S. Pe-
dro do Sul creárão-se as do Triumpho,
S. José do Norte, Caçapava e Alegrete. Res.
da mesma data. E fixou-se o territotio da
viIIa Nova do Principe do Rio Grande do
Norte. Res. da mesma data. E eregio-se villa
o arrayal de Carolina em Goyaz. Res. da
mesma data. E o julgado de Geremoabo na
Bahia. Res. da mesma data. E removeu-se é
como a de Santa Luzia do Rio Real em Ser
gipe. Res. da mesma data. E restautou-se
a antiga villa do Itamai'acâ na povoação de
Nossa Senhora do Pilar. Res. da mesma
dala. Foi erecta a do Porto irnIl r..ial eoi
Goya~. ,Res. 11 Novembro 1831.. E a de
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, ossa Seo,hora da Guia da Mangaraliba.
. da mesma data (Vid. Decr. 26 Março

1$32). E a de Trahiras em Goyaz. Res. da
,mesma dala. E a Constitucional de Sanlo
Antonio de Piancó na Parahyba do Norte.
Res. da mesma data. E a do Pilar em Goyaz.
Iles. da mesma data. E a de Cavalcanti, na
mesma provincia, Res. da mesma data. E
na Bahia as de Carinhan~la, Santo Sé,
Pambu, Bom-Fim do Chique Chique, e a
povoação de Macaúbas. Res, 6 Julho 1832.
E no Rio Grande do Sul a do Espirito-Santo

do Serri~o no J aguarão. Res. dito. E em
Piauhya de Paty, S. Gonçalo, Principe Im
perial, Piracuruca, e Jaicoz. Res. dito. E
transferio-se a de S. João Baptista d'Agua
Fria em Minas com o titulo de Nossa Se
nhora da Purificação dos Campos. Res, 10
Julho 1832. E em S. Paulo creárão-se as de
San to Amaro, S. João de Capivary,' S. BenLo
de Araraquára, Santa Isabel, SanLo Anto
nio da Parahyhuna, S, Roque, e Bananal.
Res. diLo. E em Goyaz a de Meia PonLe
Res. dito. E em Alagõas a de S. Miguel,
Res. dito. E em Sergipe a de Larangeiras.
nes. 7 Afl:osto 1832. E transferia-se a séde da
villa de Al'ez no Rio Grande do Norte com
a denominação de Goyanninha. Res. dito.

s de Campos dos Goytacazes e S. João da
rra ficárão pertencendo á provincia do

Rio de Janeiro. L. 31 Agosto 1832. Villas
designadas cabeças de districtos eleitoraes.
- Vide Eleições. Augmentou-se o disLricto da
de Mecejana no Ceará e como. Res. 10 Se
Lembro 1832. 'r la foi a de S. Sebaslião da
Barra Mansa Hio de .laneiro, Res. 3 Ou
tubro 1832. E augmenlou-sc o termo da de
Nossa Senhora da Graça do Rio de S. Fran
cisco Xavier do Sul. Res. dito. Erigio-se
a de Porlo Bello em Santa Catharina. Res.
13 Oulubro 1832. Em Alagôas as villas
novas da Imperalriz, e da Assembléa.
Res. dito. Prescrevêrão-se as diligencias
que se devem observar na creação das
vilIas. Decr. 13 Novembro 1832, alter. por
Decr. 22 Julho 1833, decl. por Dei~

Novembro 1833: 30 Deze,?bro dit . ~a
de S. João de Itaborahy fOI erecta, xtlOcta
a nova d~. José d'EI-Rei, â' do aly do
Alferes, re ta a de Vassouras, Parahyba,
Jguassú, e como, Decr. 15 Janeiro 1833. -

-YILLAS

Vid. Du,'. 12,23 illm'ço 1833, intra. Fixá
rão-se limiles entre a,s de Paraty e ha.
Decl'. 29 Janeiro 18 . Determinou-se o
numero de escrivães que deverião ter al
gumas novas vilIas na provin.cia do Rio de
Janeiro e outras. Decr. 1 Março 183";
Decr. 30 Janeiro 1834, expl. por Porto
Junho 1836; Av. 30 Agosto 18.&1 (Jom.
226). ~ul;) cnlou-se 'o districlo da villa de
Magé. ecr. 12 Março 1833. A de Magé teve
desmembramento da Ilha qe PaplleLá e
como. Decr. 23 Março 18 . Arrayal de
Bomfim em Goyaz foi erec (J 111a. Res, 5°,
18 Junho 1833. E a de Jaguará na mesma
provincia. Res. 8°, 1 Julho 1833. Decla
rou-se que não cabia sobrestar na execução
de uma resolução de conselho de presiden
cia sohre suppressão de uma villa e crea
ção de outra. Av. 12 Agosto 1833. Sobre di
visão de vilJa- Vid. L. 16°, 12 Agosto 1834,
art. 10, § 1. ViILa de Ayuruoca em Minas
creou-se. Res. 14 Agoslo 1834. VillAAl com
pondo lermos. - Vide Termos Mandou-se
observar os limites que na inauguração da
villa de Rezende, pertencente á provincia
do Rio de Janeiro, forão-Ihe marcados.
Decr. 608, 28 Maio 1845. VilIa que não é
fregueziá. não lem juiz de paz. - Vide Av.
156, 21 Dezemb1'o 18á6, § 7. Lançamenlo
de iml;osto de lojas em dislriclo que no de
curso do anno passa a ser \'illa. - Vid. Lo
jas. Ord. 124, 7 M.aio 1849. eclarou-se
que o lermo da nova villa do 10 Claro da
provincia do Rio de Janeiro devia perten
cer á jurisdicção do juiz municipal e de 01'

phãos de S. João do Principe a cujo termo
pertencia u~ndo i'reguezia. Av. 7°, 18 Ja
neiro 1850. s villas de S. José, S. Miguel,
Porto Bello, e Lages em Santa Catharina
concedeu-se meia legua de lerra em qua
dro em mattos ou uma em campos e como.
Res. 660, 12Junho 1.852. Sobre denegação
de sancção a lei provincial tendo por fim res
taurar á categoria de viII a cerla povoação.
Av. 16·,13 Janeiro 1855. Villas (luaes serão
e como designadas cabeças de districtos
eleiloraes. Res. 862, 19 Setembro 1855,
arte 1, § 5. Determinou-se que a villa de
S. Bento fosse a caheça do 2° distrietd' elei
toral do Maranhão. Res. 937, 9 Setembro
1857. Declarou-se não poder ser privado
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d@'carF;o de vereador cidadão residenle em
f"'e~l:iezra."Tecênterhehle elevada á ca tegnria

,dc(Vi'll;t. cA"v.'21°,,21 tJáneiro 1858. Não póde
IbálVt1'r1fõro civil' em villa einqu'anto nella não

'!fôl1 ãrrnraoo numero devirio de jurados. 
Vrd Aí). ,150, 28 ~bril1858. Dos abusos e

( ':lX'llllssós que commetlerAlll as eommi~sóes

j'n'1:11ID'bidgrs"de fixar os limiles das cidades e
. viI4ãs lpodem rl1co'rrer tan to os pa rlicuia res
'cordo alhllllotidades fiscaes. Ord. 309, 22

é()'o(u'brô- 18'58. ELO'hora haja assembléa
p,:~vin(\ial ,areado municipio de villa não
pôde nelle 'haverjuiz munici pai e de orphiios
'Sem dooreto que oinstil,ua de novo. -- Vid.
Av. 30'r3 Mm·ço 1.859. Sobre o'decreto da

'assertíliléa "pr:ovibcial du' Rio de J-aneiro
, cr-eando'o'oífr(ljo de deposilario ~eral nas

cidades e villas da provinoia., Av. 137, 31
Maio r10859: Bods parenlAs 'em gráo prohi
;bi-r1o j)'otlem ~exel'cer oflicio ,de justiça na
mesma (vÍ'llá~ uma ';éz-,que dão seja no
tmesmO'ljuizo/.lAv. 412~ 21 Dé~embro 1.859.

!I' f J ,P ~

VINífCl.tE,a qu~ direi.lo,!; ~e imporlaçii'o. foi sub
,tei,lo: Décr. Tab. ~O D... ieinhru 1822. Pl'i-

. vil~'giou-se f~i'tôta e comQ ôe \·inilgre. Decr.
6h'5,'27 Oulubro 18b9:' Vill~gl'e oã~ raçóps
a bordo dos navios da armad<l. - Vir!. Ra.
ção. Oecr. Tal>: ~~t, 5 Novembro 1..8á7 elc.
Av;' 129, '6 Julhb t~5'lJ:" •

VrINCtlL0S, - Vid. Capellas, Morgados. Regu
,lou-~e a adminislração e divisão dos ren·
dimenlos do vinculo da Ja~l1ára em Minas r

Get"aes. Alv. 5 'Fevereiro 18l0. Ordenados
do p.Jlesidenle e deputados da junla admi
.ni~tràliva· do mesmo I vinculo fixárão-se,
.ord. 6 Fe,vilreiro 1810 (CoU. Nab.). Reco
pi~8Ção dos exislentes e como exi~io-se. Provo
~8 :A~osto d813 (€oll. cit.). Examinar ~e

,mârldo~ 'o' eslado do de Jagnilra. Av.
11fM<.tJlçol 18U. Adrili,nislradores de ,'in
clilos lIem . Portu~a 1 forão e por que au
loris,ados' a aforo'r terras deJ1es incullas
é como. Alv. 11 ~Abril 1815. Negnu-se a
certb surlilplicante adnfinislrar bens vincllla
'dos, em -quê sua filhá succedera. sem arre-

, "'~.- 13t:a~ão.. determinando-se como so proce·
d.~J'l'a. P'rov r 29' Maio íl815 (CoU. Nab.). Abo
lição de 'Vínculos insignificantes. - Vid.
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Morgados. Ass. 3M. 8 Junho :1816~ Contas
do vidéul'o do Jaguará e~igi:tão-se dell8u ad
mi"Ílislf'áHor. ip~ov. 26 Fevereiro: 1818. ann.
,Prov: M 1á, 19 Outúbr6 1:820 (Col.Nab.).
Viuclt10s a favor elas úrgencias d'o ·Estado
forão comprehendidos na leqislação que
abolia os encargos pios, por ser a causa pu·
blica superior a todas e ql1'aesquer cansas
pias~ - Vid. Edit. 20 Março IBM (Colt •
cit.). Permittio·se a certo nobre em bene
fici,) da lavotlra aforar e como têrras não
ohJlante qualquer nalureza oé vinculos
ou elllb':mlço que tivessem. Decr. 1°, 20
lTun lio}820 (Colt. cit.). Decr. 2,-. Hl Mai?
182.1 !{Coil. cit.). - Vid. Res. 2 !lllho 182;)
(Coll. cit.) Mandou·se considerar eonlraria
a direito, irregular e ex~tica, -'hayida por
não" es'cripta e nuna condição ou clausula
de venda de bens vinculados e 'sua' distri
buição e~ lp~adhs pios, por 'falfa d1é p;'ren
tela etc. '~Vid. Morgados. Ass. 360, 14 Ju
lho 1820. Exlincla linha dos des~endentes

e concorrendo dous tràl1sversaes qnal 6UC

cederia no vinculo etc. - Vid.' MOf'gadol.
Ass. 361, 1lt J 111ho 1820. Prcsidencia per~

pelna do vinculo do Ja~nára commellau-se
e por que aos juizes de fóra do Sahará. prov.

, ta, 19 Oulubro 1820 (Coa. Nab.). Sobre
capellas anut'xas a vinculo. - Vit!o 4pre
sentaçrí.o·, Res. 27 Ahril 1823 etc. Vinculo
na fazenr!a da La~ôa de Freit~s.·..,:... Vid. Ca
pel/as: Res. 3'\ 9 Novembro 1826. Con
lraclo de aroramenlo involve alienação ve
dada em hens vinculados. - Vid. Res. 5-,
i Mm"ço 1830 (Colt. Nab.). Approvál'ão-se
providencias tomadas pela presidencia de
Minas sobre arljudicação do "inculo' do Ja
~uára pela extincção do ouviâor que servia
de j niz co'nservador dirl3clor geral e presi
dente da junta administrativa. Av.12 Se
tembro 1833. Approvou-se'que a dita pre
sid'encia fosse exercida pelo juiz dos 01'

ph'ãos do Sabará. Av. 31. Janeir.o 18M.
Estabelflcimento 'de quaesquer vinculos
prohibido, rf'gulados como os acluaes.
Vicl. Alofogados, Capel'las. L. 56, 6 Ou
tubro 183õ. Exacta re~hpilação de todos
os vinculos exigio-se. €il'c. 25 Abril 1837.
E circumstllncilfàu informação sobre (J

vinculo do Ja~uára. Av. 29 Abril 1837.
Íilisp-osiçóes testamea larias para inslilui~
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ções de vinculos não verificadas elc. - Vid.
Morgados. Res: 2°, 29 Maio 1837. Bens
vinculados de dotação de S. A. Imperial
quando casar-se e do Principe seu marido
como se re~eráõ pela Ord. L. 4, lit. 100.
L. 166. 29 Setembro 18&0, art. 6 a 8. Foi
e!'tinc~o o vincolo do Ja~uára P. como, pro
Vldenclando-se sobre arrernal"ção de seus
bens, applicação do pl'oduelo da venda e
pagamenlo de divida. Res. 306. 1lI Oulu
bro :1843, para cuja execução. Decr. Reg.
528, 22 A~oslo 18h7; Av. 15 ~ovembro

18á7 (Gaz. Of{.166, v.2), aller. porL.1114,
27 Setembro 1860, 3rt. 12, § 1. Informou.
se'á camara dos senadores sobre pretenção
das convertidas do recolhimento do .Reuo
e3)tramuros de Lisboa á quinla parte do re~
di,rnenlo do_dito vinculo, Av. 28 Maiu 1850.
Sobre vinculos como procedel'áõ os juize
de direito em correiçflo. Decr. Re~. 83&, 2
Outubro 1851, art. 27, § 7j há, § 10. Como
se de\'eria proceder com o morgado de
San~a Barbara sequestrado e antes da in.
corporação aos proprios nacionaes. Av. 19
Oulubl'o 1853 (Dim:. 293); Ord. 268, 1lI
Selembro 1858. Qualo vinculo que se con.
sidere capella e como se procederá com
eUa. Av. 85, 28 Março 185á. Aos provedo
res de capellas cabe o conhecimenlo das'
queslões relativas á vaeancia dos villculo~

por commisso ou falta ue successão regn
lar e legitima. Av. 13°, 12 Janeiro 1855.
Declarações pal'a regislro dos vinculos ele
vem ser feitas pelos respectivos adminis
tradores. Av. 17 Janeiro 1855. Conforme o
Decr. 834. sapl'a, devem ser inscriplos no
livro dos tombos e como as instituições de
vinculos, capellas. ele. Av. 27á, 22 Setem
bro 1855. A respeilo de compelencia para
conceder subrogação de bens inalienaveis
que a legislação anliga conhecia por vin
culos em contraposiçiio aos alodiaes etc. 
Vid. Res. Cons. 27 il1w'ço 1857 (Jol'/1.105);
Av. 8 Abril 1857 (Jorn. cit.). Nas comarcas
em que não existão instiluições de capellas
com bens vinculados, e oruem de 'suc
cessào em sua adminislração e gozo, não ba
fundamento para se estabelecerem os livros
de lombo do Decr. S3h. Av. 142, 26 Abril
1858. Vinculo matrimonial. - Vicio Casa
mento, Matrimonio. Divol'cio, NulUdade. In-

di'ssolubilidade do vinculo matrimonial não
obsla a que as mulheres de ofÍiciaes piilitarell
divoréiadas sejão privanas do meio soldo.
Av. 80. 14 Abril 1859.

VI HATICO: - Vid. MadeÍl·as.

VINHO, - Vid. Bebidas espirituosas. Sobre ad
missão dos vinhos de Porlugal em Inglaterra.
Trat. 19 Fevereiro iStO, 'art. 26. Vinhos
de lodas as ilhas dos Açores farão manda
dos admillil' na cidade de Ponte Delgada e
eomo. Alv. 25 Oulubro 18LO. Director de
legado em ausencia etc. do juiz' conserva
dor da companhia Geral da Agricultura dos
Vinhos do Alto Douro não adquiria certeza
elc. - Vid. Companhia dos Pinhos. Ass.
350, 5 Julho 1814, Convencionou-se com
a Russia a respeito dos direitos sobre os vi
nhos importados no dito Imperio. Ajust.
29 Março 18'15 (CoU. llelg.). A respeito do
vinho do Alto Douro 'e seI) preço derão-se

.providencias. Edil. 23 Fevereiro, Porlo 4,
Edit. 23 Setembro, 7 Outubro 181Gj -e 5
Março. 2 Outubro e 29 ovembro 18L7 (/nd.
Alb. Pinho). Regulárão-se os direilos qne
pa~ariã() nas alfandegas do Brasil os vinhos
de Porttl~al, Algarves e ilhas. Alv. 25 Abril
1818. § 2, 3: addicionárão·lhe outros. Alv.
30 Maio 1820, § 'I a 3. Sobre despacho lil're
pedido e como dos vinuns do A.lto Donro.
Provo ô Junho 1820 (CoU. Nab.). Sobre
pedida ualdeação prouibida de vinhos es
lrangeiro nos navios arribados por força
maior. Edil. 10 Junho 1 20 (Cott. cit.).
Sobre despacho pedido de pipas de vinho
como propriedade portugueza que remet
lendo-se para Inglaterra. pur não terem
sahida navegárão por cOllla da mesma
casa para u Rio de Janeiro Llll embarca
ção ingleza. Res. 1a, 11 DcwlDbr o 1820
(CoU. cit.). E sobre prelençào de relevar-se
maioria de direitos de porção de vinhos
despachadus na alfandega do Maranbão pela
tarifa antiga, sob fiança. Res. 2", dita (CoU.
cit.). Taxas dos vinhos do Allo Douro con·
servada , e como. L. Cunsl. Porl. 1 Julho
1821. S2. prla L. 20 Oulubro 1823, arl. 2.
Conlribuicão em canada de vinho de mel na
villa do C~at() e seu lermo. Pr9v. 31 AgostQ
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1822 (CoU. cit.). Imposto sobre medida
de vinho da villa de Santo Antonio de Sá
e seu lermo para que fim mandou-se con
linuar a cobrar até providencia legislativa.
Res. H Janeiro 1823 (Coll. cit.). Sobre acha
rem os administradores de companhia dos
vinho!! em Santos conservados na admi
nistração e venda delles, ~oncedeudo pat'a
esta licença a junta de fazenrla de S. Paulo
indebitamente, providenciou-se. Provo 4
Aqri11823 (CoU. cit.). Sobre descarga pro
hibido e sem licença do vinho Catalão na
villa de Paranaguá. Provo 29 Julho 1823
(CoU. cit.). Para na alfandega da Bahia se
observarem as ordens relativas aos despa
chos dos vinhos por subditos fraucezes.
Provo 9 Junho 1.824 (CoU. cit.). Rações de
vinho á tropa. Porto 2a

, Tab. 27 Setembro
1.82ft (CoU. cit.); L. Tab. 24. Setembro
1828; Decr. lnstr. Tab. 29 Dezembro 1829.
- Vid. Ração, Etapa. Sobre pretenção de
capitães de navios francezes a quese levassem
em conta como sobresalente 8 barris de vi
nho e não 2. Res. 6a, 2 Dezembro 182ft
(CoU. cil.). Ao resgate das noHts em circu
lação applicou-se o prodncto de differença
entre o anligo e novo direilo dos vinhos.
Res. 91,23 Outubro 1839, art. 7. Em vi
nho póde commerciar a companhia do
Mllcury. - Vid. Decr. Áct. Est. 802, 12
Julho 1851, art. 1á, § 5. Ração de vinho a
presos na casa de uetenção na côrte. Decr.
Reg. 177ú, 2 Julho 1856, art. 22. Na con
ferencia da sahida da alfandega não ha lu
gar a impugnação de vinho ou outra mer
cadoria despachada. - Vid. Av. ft7, 11
Fevereiro 1858. A primeit' a parte da Not.
lU da tarifa não é applicavel ao vinho de
Champagne engarrafado. Ord. 91, 1.2 Março
1858. Como passou a ser arrecadado o sub
sidio dos vinhos na alfandega da côrte em
heneficio do hospital geral da Santa Casa
da Miscricordia do Rio de Janeiro. Res.
1009, 25 Setembro 1858, art. 'I. Alterou-se
a tarifa em relação aos vinh~s para deducção
de direitos. Decr. 2489, 30 Setembro 1859.
Em relação a vinhos declarou-se que as
mercadot'ias são subjeilas aos direitos em
vigor na data da distribuição da compelente
nota para despaçQo. A.v. 397, i5 De~f;lq)bl'O

1859.

VINTENA: - Vid. Testamentos. Av. 1.28, 17 Maio
1852. Testamenteiros. Decr. ilt05, 3 Julho
185&; Av. 173,7 Outubro 185&.

VINTE E QUATRO HORAS para> represa. - Vid.
Represas.

VIOLAÇÃO: dl1 immunidad,~s dos agentes diplo
malicos estrangeiro". - Vid. Minist ros
ditos. Viohção de tratados. -- Vid. T"ata
dos. Violação de segl'edo. - Vid. Segreda.
Violação de sepulluras como será punida.
Vid. SepLLltU1·I1S. Decr. Rep;. 7U6, 14 Junho
185L, arl. 23; 1557, 17 Fevereiro 1855.
art. 68, ~. 3, 5. Violação de lei ou formulas
essenciaes occasiona recurso de revista e
como das decisões do tribnnal do thesouro
para o conselho de estado. Decr. 23& 3,
29 Janeiro 1859, arl. 26, 28, 29; Decr.
25ú8, 10 Março 1860, art. 28, 30. Igual
mente. das decisões dos inspectores de
alfandega e administradores de mesas de
rendas. Decr. Reg. 2647. 19 Setembro
1860, art. 7M, §·2: e das thesourarias.
Decr. Reg. cit. art. 765. Violação fraudu~

lenta commeltem os corretores em extra
ção de cópias de assentos de transacções e
guaes quando e como punivel. - Vid. Sello.
2~90, 30 Setembro 1.859, art. 5, e § 1.

VIOLENCIAS:. praticadas no mar quando cons
tituem pirataria como é punida. Cod. Crim.
art. 8~. § 1, 3, 5; 83, § 1. Violencias con
tra membros das camaras legislati vas e
para que fim como serão punidas. Cod. cito
art. 93. E as contra as mesmas camaras,
art. 9ft. E contra os agentes do poder exe
cutivo. art. 97. E contra os extinctos con
selhos geraes, art. 104. Violencia qua ndo
caracterisa o stupro, art. 222. E quando o
roubo, art. 269,270, 27á; Av. 53, 1 Feve
reiro 1855. Violencias em ajuntamentos illi·
cilos, art. 293, 294. Excitou-se o §.1. Alv.
26 Novembro 1801, contra os soldados e
officiaes inferiot'es que commettessem aclos
de violencia e para que fim. Av. 1°, 6 Junho
1831. Como procederião as rondas de mu
nicipaes permanentes na côrte quando den
tro de alguma casa se estivesse commettendo
violencia contra alQuem. lnstr. ~9 Novem~
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bro1831, § 1.4 (CoU. Nab.). Violencias por
estudantes contra directores e lenles por
causa de seu officio como serão processadas
e punidas. Res. 42, 19 Agosto 1837. 
Vid. Os estatutos dos 1'espectivos estabeleci
mentos. Contra as violencias dos juizes e
autoridades ecclesiasticas como se recor
rerá. - Vid. Abuso. Reg. 100

• 19 Fevereiro
1.838, art. 1, 13; Decr. 1911, 28 Março
1857. Violencias contra embarcacão é o
capitão obrigado a repellir e com~. Cad.
Com. art. 526. Violencias soffridas repre
sentaráõ e como os preSOi! da casa de cor
recção da côrte. Decr. Reg. 678, 6 Julho
1.850, art. 133. Dá-se nullidade dependenle
de rescisão qnando no contracto válido em
apparencia houve violencia etc. Decr. 737,
25 Novembro 1850, art. 685. Violencias se
evitaráõ da parte dos ofIlciaes encarrega
dos das execuções da fazenda, ou de quaes
quer empregados do juizo dos feitos. Instr.
31. Janeiro 1851. art. 15 (Dia?" 8639). Para
prevenir violencias do arbitrio dos consu
les eslrangeirlls deixando nas prisões do
Imperio por tempo indefinito subditos
seus detidos á sua requisição commeUeu-se
solução ao ministerio dos negocias estran
geiros. Av. 369, 29 Outubro 1856, e ann.

VIOLOES: seu despacho confOI'me a tarifa. Circo
112, 3 Abril 1858.

vtRADORES alugados para soccorro de embar·
cações em occasião de temporal serão por
ellas pagos, - Vid. Decr. Reg. M~7, 19
Maio 1846, a1't. 49. Viradores nas estradas
de ferro . .:...... Vid. Os "espectivos estatutos, con
venções e reg!tlamentos.

VIRTUDES e capacidade etc. se requerem para
ser-se eleito senador. Consto art. 65, S 3 ;
Instr. 26 Março 1.824, cap. 5, § 5, n. 3.
EsLabelecem disLincção entl'e os cidadãos
para serem admittidos aos cargos publicos.
ConsL art. 179, § U.

VIRULENCIA ~ é impropria nas phrases de om
cios de inspector de Lhesouraria que tem

'de ser presentes a conhecimenlo snperior.
Av.1.5 Oulubl'o 1853 (Dim'. 28&).

VISCONDE, VISCONDESSA: novos e velhos di
reitos do titulo de visconde com e sem
grandeza e de visconde de juro em vida,
successão em vida, e de vida a juro; e hon·
ras de viscondessa. - Vid. Novos etc. Decr.
Tabs. 25 Janeiro 1.832 elc. Vis'condes com
grandeza e sem e-'la, e suas mulheres e' vi uvas
como farão pro ração. - Vid. ProClLração.
Ord. 82, 30 Março 1849, art. 6, § 2; 7,
§ 1; 8. Sello de seus titulos. - Vid. Sello.

VISINHANÇA: em pessoa della quando se fará
citação para objecto do fôro c.ommercial.
Cad. Com. art. liô, § 3.

VISITAS: de Cadêas - Vid. Cadêas. Alv. 4
Junho 1823 etc. De embarcações suspeitas
de trafico de Escravos. - Vid. ,Africanos.
Reg. 120, 31 Janeiro 18,12, art. 488.
Embarcações me'l'cantes. Av. 26 Setembro
183ft etc. De embarcações de guerra na
cionaes, - Vid. Ebarcações ditas. Trat. 13
Julho 1813. ~rt. 1., ele. De saude a embar
cações de guerra nacionaes e estrangeiras.
- Vid. Embarcações ditas. Decr. 268, 29 Ja
neiro 1843, art. 8 etc.; 14, Alv. 1.4 Setem
bro 1810. Visita do onro ás embarcações.
- Vid. Embm'cações mercantes. Av. 15 Abril
1809; L. 15 Setembro 1827. art. 3. Visitas
de boticas de embarcações. - Vid. Perh.
cito Alv. 22 Janeiro 1.810, § 1.4, etc. De
embarcações da Costa da Africa. - Vid.
Pe1·b. cito Alv.1.2 Fevereiro 1.810. Da alfan
dega - Vid. f/erb. cito Decr. 20 Dezembro
1810; Provo 20 Março 1.8i2; Res. 3a ,

16 Dezembro 1.824; Av. 10 Outubro 1826;
Reg. 22 Junho 1836. art. 37, § 1. etc.,
38, § 1; Av. 10 Fevereiro 1846; Av.
Inslr, 9 Fevereiro 1847, etc. De sobresa
lentes de embarcações. - Vid. f/erb. cito
Av.1 Julho 1815 etc. Do régisto do porto.
- Vid. f/e1·b. cito Decr. Instr, 30 Julho
1821, etc. j Port. 31 Dezembro 1823. etc.;
Av. 3 Dezembro 1833. Ol'd. 5 Fevereiro
1845; Av. 29 Setembro 1847, etc.; Av. 2
Novembro 1841: Av. 31 Outubro 1.849.
Formalidades de visitas accordadas enLre o
Imperio e Estados-Unidos da America. 
Vid. f/erb. cito Trat. 12 Dezembro 1828
art,20, 22. De lancha com peixe vivo.'-:'
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- Vid. I/erb. cito Av. 11·, ii Novembro
1831. Guardas de visita nas embarcacões
mercantes de cabota~em. - Vid. Ve1·b.' cito
Ord. 5 Outubro i833. Visita dl~ policia 
Vid. Verbo cito 2 Av. 3 Novembro 'l8lt7 elc.
Interprete para visita dos navios estran
geiros que entrassem na côrle nomeou-se
e com que orclenado. Decr. 10 Novembro
1808 (Coll. Nab.). Visita dosnaviosde guerra
e da carreira da Inllia, 10 Abril 1809 e 30
Dezembro 1822 (Repert. Cttnh. lIfat. Visita
IX). Visita de policia - Vid. lntendencia
do Ouro. Av. 15 Abril 1809, etc. Sobre ne
cessidade de evitar-se desembarque de in
dividuos suspeitos sem visita de saude e de
policia. Av. 1·, 17 Abril 1809 (CoU. Nab.).
Sobre lei;ilimaçno de passag-eiros. Av. 24
Abril 1809 (Repel't. CunA. Mut. Visita 1,
VI). Visita das boticas. Alv. 22 Janeiro
1810, § 6, 10; 30 Joneil'o1811. - VId.
L. 30 Agosto 1828, infra. Visitas da alfan
dega regulárão-se e como. Alv. ReI. a Fe
vereiro 1810. Visitas vexalorias accol·dou-se
com Inglalt'fra não soffrerião os respectivos
subditos. Trat. 2°, 19 Fevereiro 1810.
art. 7. Visita da alfandega nos paquetes
britannicos accordou-se e como. Conv.
19 Fevereiro 1810, art. 5. Da visita da
saude forão isentos os navios de guerra.
estrangeiros. Alv. 28 Julho 1810. Ao
soberano do porlo unicamente pertence
inslituir visitas, fiscalisar falta nos docu
menlos das embarcacões elc. Res. 1 Ou
tubro 1810 (CoU. N~b.). Qual a natureza
das regulações dadas ás fortalezas é á saude
para visitas. - Vid. Res. 28 Setembro'18li
(CoU. Nab. pago 609, Col!o 1). Sobre a quem
pertencião os emolumentos das visilas da
alfandega. - Vid. Res. 20 Maio 1812 (CoU.
Nab. pago 28, CoU. 2, 6n.). Olliciaes da vj
sita do porto de embarque como numera
rião os despachos de mercadorias. Provo
to Junho 1813 (CoU. cit.). Visitas de cor
sarios argelinos em embarcações portu~ue

zas como serião feitas. Trat. 13 Julho 1813,
art. V, VI (Coll. Delg.). Ào ouvidor da
comarca pertencia fazer as visitas de saude.
Provo P, 23 Julho 1816 (CoU.l\iab.). Visita
das embarcações portuguezas e britannicas
susp\1itas de.trafico de escravos, accordou-se.
Conv. 28 Julho 1818, art. 5 e Iostr. ano.
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da mesma data, art. 1 a 3, 7. Em attenção
a despeza com a visita da diocese conce
deu·se ao bispo de S. Paulo certa quantia
annua!. Decr. 12 Agosto 18/8 (CoU. JVab.).
Regulamentou-se a visita da policia ás em
barcações mercantes, i!'enlas as de guerra.
Decr. 2 Dezembro 1820, recom·. por Av.
27 Abril 1836. Visitas domiciliarias Oll bus
cas.-Vid. Buscas. L. 14. Outubro 1822etc.
Visitas e regislo aos navios alIiados e ~acio
naes permillio-se aos corsa rios l;ra~ileiros.
Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 3, art. 10.
Ordenou-se que 05 estrangeiros ~nlrados no
Imperio para desembarcarem apr~senlassem
á visita da policia seus passaportes e por que.
Porto 2a• 23 Junho 182ft (CoU. Nab.). Vi
sitas, arbitrarias nunca, aos subditos res
peclivos accordou-se com a França quando
lerião lngar. Trat. 6 Junho 1826, art. 6, so
bre cuja infracção, Av. 25 Junho 1827
(CoU. Nab.). Sobre suslentação ou revogação
de capitulo de visita episcopal. Res. t", 7
Novembro 1826 (CoU. Nab.). Visit~s ar
bitrariSls nunca, e as licitas quando te
l'ião lugar com a Grãa-Bretanha accor
dou·se. Trat. 1.7 Agosto 1827, art. 5.
Direitos de visita etc. quaes se accordárão
com as Cidades All eaticas. Trat. 1i Novem
bro 1827, art. 3. Accordou-se com a pin i
marca poderem suas 'embarcações vis) ar
as costas dos respeclivos Estados. Trat. 26
Abril 1828, art. 2. Visitas nas boticas
e lojas de drogas passárão a pertenéer
as camaras municipaes. L. 30 Agosto
1828, art. 4. - Vid. L. 598 de 16 Setem
bl'o 1850, 'infl'a. Visita das prisões civis,
mililares, e ecclesiasLicas. carceres de con
ventos, e de lodos 05 estabelecimentos pu
blicos de caridade a quem incumbe. L. i
Oulubro 1828, art. 56. Direitos de visita
quaes pagaráõ as embarcações brasileiras
e dos Paizes-Baixos. Trat. 20 Dezembro
1828, art. 5. Visitas de sande no porto do
Rio de Janeiro tiverão regulamento com au
xilio e qual da de policia. Decr. Reg. t 7
Janeiro 1829. - Vid. Decr. Reg. 9 Julho
t833, infl"a. Visita das embarcações COSj

teiras carr~gando aguardente da terra e
arroz ~m saccos como terlâo lugar. PorL
la, 19 Novembro 1829 (CoU. Na".) Sup
primio-se ao bispo de Goyaz quantia para

..
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visitas. L. 15 Dezembro 1830, art. 11. § !J1.
Visitas a presos em fortalezas na côrte res
tringirão-se e por que. Av. 7°,12 Outubl'o
1831 (CoU. Nab.). Visitas de embarcações
em relação aos escravos que trouxer como
serão feitas. L. 7 Novembro 1831, art. 1,
n. 2; Decr. 12 Abril 1832, arts. 1 a á,
6, 7. Supprimio-se ao bispo do Pará ajuda
de custo e mais despezas com a visita epis~

copal. L. 15 Novembro 1831, art. 38, § 8.
Visitas da alfandega ás embarcações mer
cantes reglllárão-se. Decr. Reg. 13 Dezem
bro 1831, art.12 § 2; 17, etc. 29. Aos offi
ciaes da visita da alfandega derão-se attri
buicões sobre manifestos de embarcacões.
l)ec~. 20 Dezembro 1831, art. 1. E,n"bar
cações obrigadas á quarentena devem con
forme o Alv. 28 Julho 1810, § 3, pagar
emolumentos de duas visitas. Port. 9 Outu
bro 1832. Pelas administrações de diversas
renda.; serão cobrados e como os emo
lumentos das visitas de saude. Decr, Re~.

26 Março 1833, art. 2, § 14.; ~3, § 11 ; 1,8,
§ 7, 8. Navios da armada empregados em
conter o contrabando de escravos deveráõ
visitar todos os navios mercantes que en
contrarem. Av. 22 Junho 1833 (Cm'. an.
4). Visitas de saude tiverão regulamento
:'lUxiliadas pela da policia. Decr. Reg. 9 ,J u
lho t833, alter. por Decr. 23 Abril 1836'
268, 29 Jilneiro 184.3, 2/'09, 27 Abril
1859, expl. por Av. 198, 6 Agosto 1859.
Declarou-se que p;uarda-01ól' da alran·
dega da Bahia percebia emolumentos das
visitas das embarcações de cabotagem. Ord.
9 Outubro 1833. Interprete da visita da
policia deverá servil' nas de saude. L. 4.0, 3
Outubro'183/', art. 3, § 3. Ordenou-se na
côrle que a.s de sande nunca deixassem de
ser feitas por professor de saude. Av. 3 Fe
vereiro 1835. Passageiros poderáõ desem
barcar depois da visita da saude e como e
a que diligencias subjeilos. Port. 10 Março
1835. Visita do commandante do porto
mandou-se cessar e por que. Av. 17 Agoslo
1835. Emolumentos das visitas de saude
pertenceu á renda geral. Ofr. 25 Setembro
1835. O encarregado de receber as malas
do correio na côrte determinou-se acom
panhasse no mesmo escaleI' os das visitas da
policia e saude. Av. 2 AbI1il 1836. Resi-

I!
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dencia do facultativo da VISita da saude
na fortaleza de V~lIegaignon cessou, par
tindo as visitas da saude e policia com
o encarregado do correio ao nascer do
sol. do cáes do largo do Paço. Av. dn
mesma data, addit. por Av. 15 Abril 1836.
Aos officiaes que na côrte visitão as em
barcações á sahida mandou-se examinar
se ellas havião recebido a mala e para que
fim. Av. 9 Abril 1836. Visitas da alfandega
nos anteparos dos navios. fundos falsos dos
volumes. Ord. 27 Maio 1836. VisihJs do
guarda-mór da alfande·ga. Decr. Reg. 22 Ju
nho 1836, art. áh, 129, §2, á; 132,135, 1á5,
§ 2, 3, á, 6; 149. - Vid. DeCI'. Reg. 26á7.
19 Setembro 1860. Termos de visilas nas al
fandegas. - Vid. Decr. Reg. cito art. 121.. Vi
sitas de saude, art. 136: entrada, art. U9.
Na côrte ordenou-se que o encarregado da
visita da policia recebesse os officios para
a repartição de justiça e os -envias'se imme
diatamente ao respectivo ministro. Av. 20
Agosto 1836. Visita do encarregado do
quarte1-general da marinha ás embarcações
de guerra entradas. Av. 20 Agosto 1836. ln-
telligencia deu-se ao Reg. sobre entrada de
pessoas em embarcações antes ou depois da
visita da alfandega. Port. 1á Setembro 1836.
Vi,;6as do mar deveráõ communicar ao en
ca~regado da visita as embarcações entradas
de noite. Av. 18 Setembro 1837. Visita da
policia e militar na sahida das embarcações
qual primeiro chegar fará seus deveres.
Av.5 Fevereiro 1839 (Jm·n. 32). Vapores
no porto de Santos declarou-se estarem snb
jeitos é1 visita da fortaleza do registo. Av. 5
Dezembro 1839 (Jm'n. 296). Para visita de
saude nas embarcações de guerra nacio
naes e estrangeiras. - Vid. CÚ·c. 7 Julho
184.1 (Jorno 178). Visita como procederá
com estrangeiros vindos sem passaporte. 
Vid. Passaportes. DecI'. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18á2, art. 82. Visila da policia en
treg<lrá e quando e para que carlão ao es
trangeiro chegado,art. 97. Vid. Decr. 1531,
10 ./anei,'o 1855, infra. Secretario ia ler
pI'ele de saude como compareceria para
as vi itas de entrada e sahida com o secre
tario de policia. Av. 11 Junho 18/,á (Jorn.
162). Sobre accrescilDo de fazendas nf} ma·
nifesto e não declaração no acto da primeira

UI
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visila da alfandega. - ido Ol'(l. 27 Fet1e
7'ei?'O 18M> (Jom. 82). Direitos da visita e
busca slé1belecido pelaConv. 28Julho 1817
('ontra lrafico de escravos declarou-se ter e
CalDO cessado. Circo 15 Março 1845 (JoTn.
76). Pro~idencias propostrtS para evitar sa
hida de embarcações em as visitas do cos
tume na Bahia não se approvárão por ve
xatorias. Urdo 'lá Abril 1845 (Jorn.121).
Encarrf'gado da visita do POI'to da côrte de
,·ia enviar nolicias diarias do seu movimento
ii Ga:da Official. Av. 10 Setembro 18á6
(Goz. Off, 1/" v. 1). Forão dispensados os
secretarios da visi la da policia desse onns
por passaI' ao direclor dos telegraphos.
Av, 29 Setembro IBM (Gaz. cito 28). Visi
las dos consules brasileiros aos porlos tia
potellcia ou polencias em que nfto residi
1em habitualmente. Decr. Reg. 520, 11
Junho 1847, art. 64. Sobre visita de po
licia. - Vid. F01·tificoçães. A". 3 Novembl'o
1847, etc. Policia 2 Av. 8 Novembro 1847;
Av. 29°, 21 Janeiro· 1851; Av. 18 Outubro
1852. Sobre entrega da casa que na fort.a
leza dp. Villegaignoo occupava a visila da
policia. Av. 15 Novembro 18.4.7 (Gaz. O/r.
167, V. 2). Alviçareiro da praça do com
mercio fallará e como ás embarcações antes
de visitadfls. - Vid. Embanaçães mercantes.
Av. H Dezembro 18á8 etc. Visita do re
gisto do porlo da côrle ás embarcações de
guerra nacionaes e estrangeiras, transportes

paquetes teve regulamento. Av. Reg. 223,
6 Selembro 1849. Visitas sanita rias de em
barcacões ele. durante a febre amarella
na cô~te. Av. Prov. 14 Fevereiro j 850, 2a,
28."; Av. Reg. áMarço 1850, art. 3, 15, 16.
Visita de saude em S. Matheus onde será
feita. Av. 28 Março 1850 (Diar. 8389). Offi
ciaes e genle da tripolação não retiraráõ de
bordo seus efIeitos sem serem vi itados pelo
capilão ou segundo. Cad. Com. art. 5á5,
§ 3. Denuncia na primeira visila da alfan
dega das mercadorias prohibidas carregadas
sem ua sciencia. Cad. cit. art. 600. Cer
tificados da visita da saude que força lem
contra innavegabilidade provinda do navio
e como. Cad. cit. art. 614. Visita de fa
zendas cJamnificadas roubadas ou dimi
nuidas quando e' em que caso terá lugar.
Cod. cito art. 618. Direitos de visitas não
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se reputão avarias elc. Cad. cil. art. 768.
Visitas f' quaes poderáõ os presos da
casa da correccão da côrle receber. Decr.
Reg. 678, 6 Jt;lho 1850, art. '12, 19, 22,
27. Visita do medico no dito estabeleci
mento, art. 81,87,121, § 1: dos membros
da commissão inspectora, art. 114, § 1 :
do director do estabtlecimento ás prisões,
3rt. 117, § 3: das pessoas conspícuas, ao
estabelecimento, arl. cito § 9: do capellão
aos presos, art. 119, § 2: locutorio para
visita aos presos, arts. 135, 136, 137. Vi·
sitas sanitarias elas embarcações, boles, loja~

de drogas, mel'cadns, armazens e ll!lgares,
estabelecimentos e casas de que possa provir
Jamno á saude publica. L. 598, .U Se
lembro 1850, al't. á, § 3; 8. - Vid. Decr.
Reg. 828, 2Çl Setembro 1851, infra. isita
como proceJerá a respeito das embarcações
entradas suspeitas de trafico de africanos.
Decr. 70S, 1á Outubro 1850, art. 3, H.
Visitas de policia mandou-se fazer em es
caleI' que nüo fosse o da de saude. Av. 29·,
21 Janeiro 185'J Officiaes de ronda e visita
ás guardas na corte como serão recebidos.
Ord. dia n. 39, 21 Março 1851 (Dim·. 8(53).
Encarregado 4a visita da policia não deverá
deixar sahir embarcacão brasileira- sem re
!,tisto do tribunal do coinmercio. Av. 9 Abril
1851 (Dim·. 86(9). Yisita de embarcações
de esquadra ou divisão ele. pelos cirurgiões
da armada. Decr. Reg. 783, 2á Abril 1851,
art. 19. - Vid. Av. Reg. 232, 27 Julho
11:158, art. 20,26, 29, 31, 32,41, 43, 51,
76. Visitas de boticas, drogarias, armazens
de mantimentos, casas de pasto, bOlequim,
mercados, confeilarias, açougues, hospitaes,
collegios cadêas, aqueductos, cemiterios,
officinas, laboratorios, e fabricas diversas
como e por quem se farão. Decr. Reg. 828,
29 Setembro 1851, art. /,8. Visitas de fa
bl'icas de aguas mineraes, al'L. 50. Visitas
sanitarias ás embarcações e boticas, art. 58,
a 66. - Vid. Decr. Reg. 2052, 12 Dezem
bro 1857, art. 1,2", áa ; 3. Visitas de prisão
pelos juizes de direito em correição. Decr.
Reg. 83l!, 2 OuLubro 1851, art. 31, § 6.
Credito para despezas com empregados de
visitas de saude. Decr. 878, 27 Novembro
1851 ; Decr. 1358, 6 Ahril185!J. Approvou
se deliberação da junta central de hygiene
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de 'distribuir por seus membros as visita,
sanitarias. Av. 21°, 23.1aneiro 1852. Regu
lamentos /iscues não l1ulorisão visitas 11

bordo dos navios de guefl'u, mas como se
deverá procedp.r com ohjectos que rlles
trouxerem snbjeitos [I dil'eitos. Ol·d. 1á2
8 Junho 185'2, V~sitas das reparlições li"
caes e de saude como esperaráõ quI' desem
barcasse os navios a pralicagem da barra
e bahia de S. 'Iarcos no ~lal·anhà(). Av.
Reg. 221, 22 Selembro -1852, 3rL. 8, § h.
Sobre procedimenlo do consul porlugucz
eoncedendo mAlricula de marinheiros a io
dividuos pl1l'a evilal'em tirada de passaporte
e indagação minuciosa da visitll da policia.
c\.v. 15 Novembro 1853 (Dial'. 3tá.. Visita
da policia como procederá com os eslran
geir'os que aportarem ao Bt'asil. Decr.1531,
10 Janeiro 1855, ar\. 3, 4,5, 6, 13. Ins~

peClOl' da alfandega permillirâ e quando
que sejão visitadas pelo:, cllpitães dos portos
embarcações com car~a a J)ordo. Ord. no,
10 Março 1855. Sohre deverem os comma Q

dantes dos paquetes a rapar entregar au
encarren-ado da visita do porto lisla tle pas
8ageil'os. Av. 9 Maio 1855 (Jorn. 238). Visita
tio estabelecimento da companhia /l1dllS
l1'ittl MamnhdllSe pelos membros de direc
ção. Decr. Est. 1693. 22 Dezembro 1855,
art. 15. Visila 'do porto pela secretaria da
policia da côrte. Dcc!·. He~. 1746, 16 Abril
1856, al'l. 2, 9: visila das prisões, llrl. 15.
Visita dos arsen(les, in lenclencias staheleci
menlos de marinhae divisãe8 nélvaes e como
pelos membros do conselho naval. L. 87LJ,
23Agosto '18f)6, nrt. H, 10; Oecr. Reb. 2208,
22.J ulho 1858, art. 27. § 2; 28, 29; 39 a 41.
Para :'c franquearem prisões de marinha ii
commissão de visita drt camara municipal.
Av. 28 Janeiro 1857 (JOl'1l. 38). Official
externo haverá em certas secreta rias de
policia para visita de navios. Decr. 1897, I

21. Fevereiro 1857, arl. 1. Visitas dos in
spectores militares lIOS quarteis. arrecada
ções ti prisões. Av. Reg. 107, 20 Março
1857, art. 8. De actos de visita episcopal
quando haverá recurso á corôa e como
processado. Decr. 1911, 28 Março 1.857
arl. 4, 1lI. Visita e registo das embarca
ções entradas e sahidas fará o administra
dor da praticagem da barra· de S. Pedro

do Sul e quando. Av, Reg. 409, 16 I 0

\embro 1857, arl. 3á. Visita de cadêa pelo
chefe de policia não exclue a do juiz de
dil.'eilo e por que. Av. 432, 30 Novembru
1857. Visitas das repartições riscaes e de
saude devem ter tido lugar para que a
praticagem das harras do Parnah ba enl
Piauhy possa tl'anspol'tar para terra ITIl'r
cadol'ias desembarcadas dos navios que au
xiliar. Av. Reg. á50, 11. Dezembro 1857,
arl. 18. Visilas do conselho de compras aos
armazen do almoxarifado de marinha.
Decr. Reg. 21.08, 20 Feverei.ro 1858,
art. á2. Visitas das embarcações que trans ..
portarem emigrantes. Decr. Reg. 2168. 1
Maio 1858, arl. 33, § 1; ;;4, 35, 45 a 47.
Visitas de casas, tavernas e outros estahe
lecimentos de vender aguardenle, peloslan
çadores da I'ecebedoria na côrte. Decr. Reg,
2169, 1 Maio 1858, art. 57. Provedor de
saude do porto só percebe os emolumenlos
das visitas que fizer. Av. 17 Agosto 1858
(Jorr!. Suppl. 259). Primeiro medico do hos
pital militar em provincia não é isento da
vi ita diaria aos corpos da truaroição. Av.
7 Maio 1859 (Jom. 139). Visita do hospital
maritimo de Santa [sabei e la7.aretos na
corte. Decr. Reg. 2á16, 30 Ahril 1859,
arl. 6, 2; 12, § 11.; 23, § 1; 'lA, 27, l i;
59. Visita'da enfermaria etc. da colonia nJi
litar de Caseros em S. Pedro Jo SuL Decr.
Reg. 2504 de 16 _ ol'embro 1859, nl'\. 26.
§ 1, S. Visita dos stabelecilllenlos ruraes
pela direclorin do Imperial lnstilulo 13a
lIiano de Agriculturfl. Decr. E I. 2506 A.
18 1 ovembro 1.859 art. 15 16. Visita às
embarcaçãe de guert'll d,l armada pelo
encarreFiado do quarteI"general dI:: LOari·
nha ou seu ajud[lnte. Decr. HeI?:. 25;;6,
25 Fevereiro 1860, art. 7, § 1';". Visitas
das escolas e úfficinas dos aprendizes arti
flces dos arsenaes de marinha da côt'le,
Bahia e Pernambuco. Decr. Reg. 2615,
21 Julho 1860, art. 2, § 3: do cirurgião
ao quartel, art. 3.

VISTA: suspen iva em despejo de casas em que
casos ha lugar. Ass. 341, 23 Julho 1811
(CoU. Ass.). De sentença, sem segurar o
juizo, se não dava ao devedor a quem alguns
credores concedessem inducias, sem rebate,
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quando outro qualquel' credor que nflU
accedesse o quizesse executar. Ass, 3/,3 dito
(Colt. cit.). Vista para embargos. - Vid.Em
bm·gos. Para arrazoar em appelIações e re
cursos crimes para a relação. - Vid. Ap
pellação, Recl/1'so. Para arrazoar em appel
Iações civeis para a relação. - Vid. Appel
lução. Para minutar recurso a corôa, dos
abusos etc. das autoridades ecclesiaslic:ls,
- Vid. RecLLrso. Para libello crime do pro
motor publico perante o jury. - Vid.

'P"omotor, Libelto. Para contrariedade crime
perante o jury. - Vid. Cont,·al'iedade. Ag
gravas de denegação de vista para embar
gos. - Vid. Embargos. Vista para aggravos
no civel. - Vid. Aggravos. Vista dos autos
de liquidação de multas crimes aos arbitra
dores. - Vid. lllfLLltas. Letra á vista - Vid.
Let,·as. Cad. Com. art. 355 a 357. 371,
395. Visla a curador fiscal de massa faltida.
- Vid. Quebra. Cod. cit. art. 850. Visla
para embargos de oppoentes a medição de
terras devolutas. - Vid. TeI'l·os. L. 601, 18

'Setembro 1850, art. 9; Decr. Reg. 1318,
30 Janeiro 1854. ad, 19; lotes das ditas ter
ras quaes serão vendidas pelo preço minimo
e á vista, art. U. § 2; art. 19. Vista para
juntar razões e documentos nos processos
crimes da Lei 562 de 2 Julho 1850. Decr.
707, 9 Outubro 1850. art. ~: e ao promo
tor ou parte accusadora para libello ou
addição delle, art. 5, 6; vista ao réo pal'a
contrariedade. art. 9. Vista para arrazoar
nos processlJs de apresamento por impo,'
tação iIlicila de africanos. Decr. 70S, 1l~

Outubro 1850, art.10; Decr. 731, 1lJ No·
vembro 1850, art. 3, /,. Vista da excepção
em causas commerciaes. Decl'. 737. 25
Novembro 1850, art. 78: vista da contes
tação, art. 101: vista para opposição,
ari. 120: visLa para contestação de embar
í!0s em assignação rle dez dias, art. 260;
vista na excussão d~, penuor. art. 284; visla
da exhibição de livros e escl'ipturaç<in
commel'cial pDr illleil'o ou de balanços ge
rues, art. 351: vista para impugnaçiio cle
deposito, art. 396: vista de autos em jui
zo arbitral, art. 4.&6, M7: vista para em
bargos do executado. ::Irt. 590; para em
bargos de terceiro, art. 5~7; para embargos
de restituição de menores, art. 6.46: vista

para embargos ús sentenças das I'elações
art. 662. Aggl'avos dos despachos conce
cendo ou negando ao executado vista para
embargos nos autos ou em separado,
art. 669, S 11: escrivão que demorar con
tinuação de vista CllmO será punido, art. 699:
só aos advogados poderáõ os escrivães
mandar aulas com vista, ad. 712: além dos
termos delIa nào podel'áõ os advo~ados re·
ter os autos e sob qUfl penas. art. 713: ter
mos de vista como correráõ, art. 726. Vista
para C'rnbargos a falJencia declarada. Decr.
738, 25 Novembro 1850. art. 113 a 116.
Vista nos processos de suspensão, destituição
e multa a corretores. Decr. Reg. 806, 26
Julho 1851, nrt.18. 19; 807,808. 27,28,
dito. Vista nos processos para imposição de
multa a administradores de trapiches alfan
degados. Oecr. 862, 15 Novembro 1851,
art. 1,4,5. Sobre quando se dó"a dar vista
ao pt'Omotor publico para formar libello
crime depois de pronuncia. t\ v. 12°, 12
Jaüeiro 1856. S 2, 3. Escrivães na côrte
como darfio vista dos processos para ar
razoar-se lias appellações perante a rela
ção. Declar. 26 Jaueiro 1855, art. 8. 9
(Jom. 30). Deda rou-se legitima a pratica
de o promotor opinar nos processos em
que se lhe der vista. Av. 64, 15 Feve
reiro 18j5. Salarios dos termos de vista.
Decr. H.:g 1.569, 3 Março 1855, art. 99,
130, 131. 134, HIO. 1á4. 1/,6, 1.47, U8.
FórID3 dos lermos de vista nos processos
que tpm de ser julgados pelo jury. Av.
FonD. 23 Mat'ço 1855. n. 24, 36 (JM·n. 85).
Vista tem os desembargador'es promo
tores ue jusliça das relações, de todas as
appellações e siencia das decisões e para
que fiw. Decr. 1723, 16 Fevereiro 1856.
Sobre cnnce,são de vista em processo con·
tra corretor. Res. Cons. 4 Abri I 1857
(Jom. 108). Sobre emissrlo por particll
Inres, de bilheles ao podador e á vista.
3 Res. Cons. 21 Abril 1860 (Rel. Faz.
1860, pg. S7, 89,92.).

VlSTO : em passaportes - ViL!. Passaportes. Em
processos nas I'el~cões - Vid. Relação.
Reg. 3 Janeiro 1833: ado 29, 30, 55. Visto
dlls coasules brasileiros. Decr. Reg. 520,
11 Junuo 18.47, art, 101, 106, 108, 111,
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VISTO

11.3, 1lJ6, 1li9, 176,208, 220. Visto da po
licia nos passaportes de passageiros. Av.
Reg. 223, 6 Setembro 18li9, art. 2, § 2.
Vislo de consul respectivo nos creditos de
dividas contrahidas f6ra do Imperio. Cad.
Com. art. ó72: dos consoles bra,ileiros
nos contractos de emprestimo a risco mari
timo. Cad. cito arl. 633. Visto de juizes dos
feitos das certidões de conlas rlJitas e lan
çadas nos processos. das despezas para que
o thesouro e tbesourarias hajão entreg;ado
quantias. Ord. U3. 28 Abril 185L art. 9.
Vistu do presidente da junla central e dele
gados DOS diplomas dos medicos,cirurgiões,
boticarios, dentislas e parleiras. Decr. Reg.
828, 29 Setembro 18M. art. 28: visto dos
encarregados da visita da policia, chefe de
policia, delegado e subdelegado DOS passa-o
portes de estrangeiros por minisll'oS de es
tado, officiaes-maiores de secl'Ctarin, presi
deDtes de proviDcia e seus secretariôs. Decr.
1531, 10 JaDeiro 1.851; art. 6, 8, 9, 12;
modif. pelo Decr. 2466, 21 Setembro '185n.
Oflicial para pôr visto nos recibos e folhas
militares é de livre nomeação do presidente.
Av. 12 Novembro 1851. (Dia,.. 8850). Visto
dos commandaoles de armas 005 recibos
dos officiaes do corpo de saude eifectivos e
r6fol'mados empregados em hospital e não
iDcorporados a ])atalhão e aos de engenhei
ros. Av. 12 Outubro 1855 (Jom. 285).
Visto de autoridade policial da fronteira do
AmazoDas DOS passaportes de Dacinnaes e
estrangeios. Decl'. Reg. 17t9, 23 Feve
reiro 1856, art.10, 12, 13, 2:2. Visto dos
delegados do director ~eral das terras pu
blicas oos tiLulos de despeza para serem pa
gas. Av. 9ó, 1á Março 1857. Vi Lo dos
inspectores dos corpos das tres armas do
exercito nos livros de escripturação r1elles.
Av. Reg. 107, 20 Março 1857, art. 1á.
Visto da autoridade lerritorial nos pélSS,I

portes e quaodo accordou-se com o Para
guay. COnv, 24 Abril 1858, al't. 17, § 2,
unn. Decr. 2155, 1. Mélio 1858. Visto de
passaportes a 11ue secção perlence na secI'e
laria di! estad o dos negucias estran~eirus.

Decr.2358, 19 Fevereiro 1859, ad. 8, 5.
E na de marinha o dos passaportes de navio,
e dos passes, folhas de despezas e élnnuncios
officiaes. Decr. 2359, 19 Fevereiro 1859,

VISTORiAS

art. 3li, § 17. Vi 'to da inspecção de saude
dos port.os nas cartas de saude. Decr. Reg.
2ú09, 27 Abri! 1859, art. 12, hO. 
Visto do assistente do ajudante-general
tinhào as folhas e prets da guarda na
cional destacada. Av. 250, 2á Setembro
1859. - Vid. Víwr.

VISTORIAS: podem c quando as relações orde·
Dar. - Vid. Relação. Decl', Reg, 3 Janeiro
1833, arl. 86; Rel!' go, 17 Fevereiro 18~8.

arl. 2,5. E o conselho de estado. - Vld.
DeCl'. Reg. 12l~, 5 Fevereí7'o 18,42, Uj·t, 31,
35, 36. Decl'. 731, lá Novembro 1850,
arl. 3. Vistoria soU'reráõ as embarcações
antes de apparelharem-se. Cod. Com.
ar!. á59. Vistoria judicial de embarcação
para concerto della 9uao.do haverá luga~.
Cad. cito art. á88. Vlstorla para determl
Dar. e a avaria grossa. Cod. ciL art. 772;
DecI'. 737, 25 Novembro 1850, art. 21,
§ 8. Vistorias são meios de prova em pro
cessu commercial. Decr. cito ,art. 138, S11.
Vistoria commercial em qne casos e como
haverá lugar. Decr. 737 cito art. 209 a 215.
Vistorias nas harcas de vapores Dacionaes
como lerão lug;ar. Decr. Reg. 132h, 5 Feve
reiro 185lt, a~t. 6. etc. appl. ás provincias
por Decr. 1551, 10 Fevereiro 1855. - Vid.
Decr. Instr. 2600,2 Jttnho 1860, m'l, 8. Das
vistorias que l\)olumentos pel'ceberáõ os
juizes Oluoicipaes e de direito civel. Decl'.
Re~. 1569, 3 Março 1855, art. 24, 25, 26,
27,28,29: e quaes os escrivães de prilOeira
instancia civel, art. 105, 109 a 111: c os
p\>ritos, art. 179. Vistorias quando se deter
lOiualáõ nos Lribunaes lte commercio em
causas commerciaes. Decr. 1597, 1 Maio
1855, al'I. 41. Despezas com vistorias a
bem da fazenda Dacional l'\'lJl1eridas pelos
procuradores fiscars estão comprehendidas
no arl. 7 das Iostr. 28 Abril 18:'l1. Ord.125,
"\.v. 126, í Ord. 136,23 Maio 1855. Visto
I'ias nos lugares que se devão desapropriar
11 bem das estt'adas de ferro do lmperio.
Decr. Reg. 15M. 27 Outubro 1855. art. 12,
5. a Soluçãl) sobre salal'ios dos pilotos. lou
"ndus, balisas, ajudantes d'J corda c offi
ciacs ele justiça elc, nas vistoria' (óra da
cidade. Av. 2h. .\lal'ço 1856 (Jol'n. 92). Vell
cimentos do secrelario de inspecção de ar·
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VIUVAS, VIUVOS

senlll de marinha pelas vistorias em bar'cu
de vapor. Av. 28 Outllbro 1858 (JoTIl.
332). Para vislorias em repartições liscaes
declarou-se dever o jniz especial do cO!n

mercio re~ular-se pelo Decr. 51.2 ~e 18/17.
Av. !&ii, 21 Dezembro 18b9.

VITALICIEDADE: gozão os lllembros da camara
dos senadores. Consl. art. hO : e us anli~os

conselheiros de estado. Cons!. art. 137: e us
officiaes do exercito e armada. - Vid.
COllst .• m·i. 1li.9: e os iuizes de direi lo. 
Vid. CorlSt. aTt. 153: e officiaes de justiça
e fazenda. L.11 Outubro 1827, art. 2 a h,
6,7. - Vid. Thesow·o. L. 4 Outubro 1831,
arl. 117: e os professores e professoras de
primeiras letras. L. 15 Outubro 1827,
art. 1!J. - Vid. L. 16° de 12 Agosto 1.83h,
m·t. 10, § 2, 7. Aposenladoria s6 compele
a empregados vitalicios. Ord. 30 Selembro
1835. Vitaliciedade g07.fio os conselhei!'os
de estado actuaes. L. 23h. 23 _ ovemhro
18B, art. 2. Por empregados com direi
lo de perpetuidade se entendem os que
forem providos vitaliciamente ou caIU clau
sl1la de o sel'em por ora elc. - Vid. IV ovas
elc. Ord. 123, 3 Novembro 1842. Vitali
ciedade gozão os corretores. Decr. Reg.
6.48, 10 Novembro 18h9, art. 17. - Vid.
Cad. Com., art. 36, etc. Vitaliciedade dos
postos da guarda nacional. L. 602. t 9 Se
tembro 1850, art. 60, 61, 65,66, 71. Vita
liciedade dos lentes, professores. substitutos
e oppositores das escolas central, militar e
auxiliares. Vici. Dec1'. Reg. 2582, 21 A67'il
1860, art. 32.

VIliVAS, VIUVOS: as de officiaes militares
quando e como pel'ce1erãõ meio soldo.
- Vid. Meio soldo. Seus montepio.s. - Vid.
Monte-Piu, etc. Soldo conlinuado a viuvas.
- Vid. Soldos. Viuvas nflO gozão de res
tituição para S('I'elD admillida a segundos
embargos nem são comprehendidas na ge
neralidade da Ord. L. 3, tit. !Ii, § /, e 7 ;
Ass. 3M), 29 Marçu 18th (CoU. Ass.).
Vi uvas dedal'ou-se não pagarem dizima de
l:bancellaria. - Vid. Dizi11W. Provo 2" 19
Dezembro 1.825; Decr. Reg. 150, 9 Abxil
18!2, arl. 1.0, § 4. Filhos unicus de vimas

VIUVAS l VIUVOS

isentos de recrutamcnlo. - Vid. Rec7'uta
menlo.Porl.lnstr. 10 Julho 1822, § 7. Viu
vos e vi uvas não podem ser demandados
por acção de fnrto por nscendentes ou des
cendentes quanto ,is cousas que pertencêrão
,lO cO(lju~e mort~. e só por acção civil. Cod.
Crim. art. 262. As viuvas dos officiaes mili
tares senlenciados por commissões militares
licaráõ cOlDpetindo os mesmos direitos de
que gozarião se elles não orassem, Rcs. 13
Setembro 1831, art. 2; L. 108, 26 Maio
18.40, art. ô, § 18. Ordenou-se que o cou
sclhr) supreUlo militar nas consultas das
viuvas declarasse a importancia das quan
lias com que fo sem agraciadas. Av. 10 No
vembro 1835. Approvou-se medida interina
de abonar·se meia ração de etapa a viuvas
de colonos fallecidos em defesa da causa do
governo. - Vid. Etapa. Av. 22 Fevereiro
1837. Viuvas filhas ou mãis de cirurgiões
~ilitares de arlilharia de m<'lrinha e armada
forão comprehendidos na L. 6 Novembro
1827, pa,ra meio soldo. L. 192, 30 Agosto
18M, art. 8. Viuvas de pessoas que possuão
o privilegio de suhscrever ou fazer procu:
,'ação, gozão delle. Ord. 82. 30 Março 18h9,
art. 8. As acções de terceiro contra viuvas
de socias não liquidantes quando prescre
vem. Cad. Com. art. Mh. Os filhos unicos
Oll os mais vel110s dos filhos, ou dos netos
de viuva, guardas nacionaes, CJuando serão
chamados a destacar. - Vid. Glta7'das na
GÍonaes. L. 602,19 Setembro 1850, art. 123;
IJecl'. í22, 25 Oulubro 1850, art. 23. Con
siderão-se le~ados pios pertencentes aos
hospitaes quando não cumpridos todas as
disposições destinadas para objectos pios
e obras meritorias, não sendo par:! pessoas
deter'minadas, ainda que seu nome não seja
declarado como viuvas pobres etc. Decr.
Reg. 834, 2 Outubro 1851, art. 36. Só tem
direito ao meio soldo as viuvas dos cirur
giões do exercito reformados rallecidos de
pui da puhlicação da L. 191 de 18ú1. Av.
202, 5 Setembro 1853. Víuvas de officiaes.
cfficiaes jnreriores e praças do corpo mu
nicipa� permanenle da côrte d,eclarou-se
gozarem das mesmas vantagens que as
dos do exel'cito. Res. 720, 28 SetemLro
1853. Dos bens 'adjudicados a viuva inven
tarianle por ter pago dividas do casai não é
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VIVANDEIRA. , VIVANDEIROS

devida siza. - Vid. Siza. Ord. 19°, 25 Ja
neiro 18õ!c. A isenção do imposl\l dos 2 %
dA chancellaria não cum prehende as I'iuvas
que se casão durante a d'manda etc. AI'.
116, 10 Junho 1R54. iuva do gerente da
companhia EmpnJza P1'ovillcial de Tmnspor
te.! que direitos tem ~aranLidos. Decr. Est.
1523,8 Janeiro 1855, art. 25. Oeclaron·se
f':omprehendido em amniSLia pela rebellifto
de Pernambuco certo individuo para e1feito
de competil'em a sua viuva etc. os ordena
do que a elle competerião como juiz de di
reito se a amnistia lhe tivesse sido conce
Jida. Decr. 9 Março 1855 (Jom. 73). Fi
lhos unicos de viuva ou viuvu e os vinvos
com filhas ou ftlhos menores quanrlo isentos
do recrutamento para a arlOada. - Vid.
Recrutamento. Decr. Instr. 1591, 1lI Abril
1855, art. 26, § 1; 27, S i, 2. Oeclarou-se
quando recrutavel pal'a o exercito lilho
nnico de viuva. -f/pl'b, CiL Av. 188,17
Julho 1855. Os olficiaes do corpo de saude
do exercito forão equiparados aos de linha
para gozarem do beneucio do meio soldo
suas viuvas etc. - Vid. Ord. dic. n. 51, 7
Outubro t855 (Jonl.. 280). Viuva mãi do
official em serviço, ali mulher deste via·
jando com elle tem Ll'ansporte pagu pela
fazeada publica. Cil·c. 27°, 1lI Janeiro 1856.
Viuva de cidadão brasileiro não póde ser
considerada e trangeira, e por is O ao coo
sul portuguez não pertence a arl'ecadação do
espolio. Av. 1lt.7, 17 Abril 1856. Viuva ou
etc. dos gel'enles da companhia de seguros
Segul'idade tem direito de apresentar suc
cessares para substitui-los, Decr. Est. 1750,
23 Abril 1856, art ..40 Meio soldo a viuvas
de officiaes de segunda classe do exercito
será baseado no vencimelltos e quaes
de que elles tiverem gozado. 'Av. 173, 12
Maio t856. Sobre habilitação de 'viuva ele
oflicial militaI' para cobrar o que a este
se ficara devendo, deu-se solução: Ol'd. 306,
16 Setembl'o 1856. Deve ser paga a villva,
quando o reclamar, e como, a quota da
divida que lhe couhe na p<.rtilha dos ben
do casal, sem exigir-se lllle os mais herdeiros
o requeirão. Ord. lJ25, 23 Oezembro 1856.
Viu\'as de militares casados in Itl'tictt/lJ 11101"'

tis tem direito ao meio soldo, e a j Istifi
cação proposta em jui1.O não interrompe a

prescripçflo~ Ord. '119, 120, 31 Março
1857. Os processo de habililação de viuva
etc. para meio soldo devem sempre ser I'e
meltidos para n thesollro. Ord. 121, 31
Marco 1857. Pensões a viuvas, - Vid. Pen
são, Serviços e ibi. Res. 909,12 Agosto 1857.
Viuvas e orphão,; não podem seI' fiadores.
Ord. 352, 7 Outubro 1857. Viuva de accio
nista da companhia de sc/,:uros Argos Flu
minense como succeder.i.. l)ecr.Est. 2079, 16
J:toeiro 1858, art. 1lt.. Viuvos com filhos
preferidos o,; que hajão sel'vido no exer
cito serão admittidos na colonia militar
de Santa Thereza em SanLa Calharina. Decr
Reg. 2'125, 13 Março 1858, art. 3: e na
de Santa A.nna da Pal'Oahyha em S. Paulo.
Decl'. Re~. 2120, 23 Março 1858, art. 3:
ena doItapúra. Decr. Beg, 2200,26 Junho
1858, art. 3. Excitoll·se execução do Av.
68 de 18112 a respeito dos meios soldos as
vil1vas etc. dos officiaes de segunda linha.
Ord. 'lO", '17 Janeiro 1859. Intelligencia do
art. 8, PI. 23 Setembro 1793 relativo ao
monte-pio àa armada quando officiaes
clella rallecerem sem deix.ar viul'a, filhas
I'iuvas, e miá viuva. Res. 1023, lo Julho
-1859. As viuvas de officiaes de marinha que
se acharem divorciada' de seus mal'idos ao
tempo da mo'de delles, não tem direito ao
monle-pio. Av. 80, U Abril 1859. C.olonos
militares de Caseros sendo viu vos que ração
de etapa venceráõ. Decr. Reg. 25011, 16
Novembro 1859, art. 16. Viuvas de fiadores
de responsaveis pOl' dinheiros publicas se
rão e quando e como citados na tomada
di! contas pelo thesouro.- Vid. Decr, 25118,
10 Jlm'ço 1860, al't. 22, 25, § 3, n. 2.
Brasileira casada com estrangeiro \ enviu
vando l'ecobl'arú sua condicão de brasi
leira, Res. 1096, 10 Setembr~ 1860, art. 2.

VIVANDElRAS, VI VANDEIROS: reconhecer e
marcar os lugares dos vivandeiros incum
bio,...se ao quartel-mestre general em S. Pe
dro do Sul. Decr, Rei1;. 762, 22 Fevereiro
1851, art. 11, S1.; 1.3. Sendo o presidio
de Noronha um estabelecimento militar
compete ao respectivo commandante con
ceder licença aos vivandeiros para venderem
genêros aos presos e como. Av. 237, 21
Agosto 1855. Ao deputado do quartel-mes-
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VOLTA

tre general creaclo aLh'ibuio-se delinear os
acampamentos segundo os principias da
casLrametação para os vivandeiros etc. Decl'.
Reg. 2038, 25 Novembro 1857, art. 9, § 2;
11. - Vid. Dec1'. Reg. 2677, 27 Olltubro
1860, art. 66.

VI VERES: - Vid.1Ifantimenlos, Comestiveis, Sa(lde,
Mllllições, Fornecimento. Extinguirão-se todas
as taxas e condemnaçães provenientes ele
sua venda. L. Consl. Porto 5 Julho 1822:
mando 0])5. pela Rt's. 20 Outubro 1823
arl. 2.-Vid. L. 1 Outubro 1828, art. 66,
§ 10. Corsarios brasilerios como púderião
servir-se dos viveres etc. apresados. - Vid.
Corso. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 2,
art. 17. ACCOl·dol-se permissão de refa
r.erem-se de viveres os navios dos Estados
Unidos da America e hrasileiros que o ne
cessitlolssem para continuar viagem. Trat. 12
Dezembro 1828, art. 8. Para arrematação
do fÔl'Ilecimenln dos viveres do exercito.
- Vid. Cormnissm·iado. Decr. lnslr. Cond.
tá ol'emuro 1829, etc. Fornecimento de
vivres etc. fi armada regulou-se. - Vicl.
Fornecimento. Decr. Reg. 5á6, 31 Dezem
bro 18á7, mando observo no Pará. Av. 14
Novembro 1857 (Jorl1. 319); substituído
pelo Decr. Reg. 2108, 20 Fevereiro 1858,
art. 5,§2;16, 17, 18, 2lt,26, 27. Exames
dos comestiveis duranle a febre amarelJa
na côrte. Av. Provo 1.4 Fevereiro 1850,28';
Av. Reg. li Março 1850, art. 15. - Vid.
DeC1'. Reg. 828, 29 Setembro 1851, art. 48,
60, etc. Falta de viveres é causa justa
para arribada quando. Cad. Com. art. 7á1,
§ 1; 742, § 1. Viveres existentes a bordo
para mantimenLo do navio não entrão para
conLribuição da avaria grossa. Cod. cit.
3rt. 787, § 3. Exame dos viveres fornecidos
ti casa de correcção da côrte, como será
feito. Decr. Reg. 678, 6 Julho 1850, art,143.
Viveres no presidio de Fernando de Noro
nha como serão vendidos aos presos, praças
destacadas, e habitanLes. Av. 237, 21 Agosto
1855. Mandou-se executar tabella~ de for
necimento de viveres etc. aos navios da
armada. Decr. 1921, 1.1 Abril 1857 ; Av.
17 Abril 1857 (-Torn. Sappl. 128); Av.
á Agosto 1857 (Jor'1I. 254). Viveres II

bordo dos navios da armada examinaráõ

e como os cirurglOes do corpo de saude.
Av. Reg. 232 27 Julho 1858, art. 21,
32, 117,53.

VIVO quando se con 'idera e para que fim o in
dividuo de Lripolação de embarcação mario
em defesa della. Cad. Com. art. 562.
Vid. Via as. Decr. 9 Março 1855.

VIZAP,: Vid. Visto. Co.nsules do Imperio que pa
peis vizaráõ. Decr. Reg. 520, 11 Junho
1847, ad. 108, 220; Cad. Com. arl. 216.
Commandallle militar de fronteira do Ama
zonflS vizará passaportes. Decl'. Reg. 1729,
23 Fevereiro 1856, art. 1, 22, 23. E fi alt
LOl'iclade local brasileira ou paragnaya os
róes de equipagem, lista de passageiros e
manifestos da cal'ga. CODV. 2lt Abril 1858,
art. 17, § i, ann. Decr. 2155,1 Maio 1858:
idem as perllvinnas. Con\'. 5 Abril 1859 ; p.

art. 8 ann. Decr. 2ltlt2, 16 Julho 1859:
as venesolanas. Trat. 6 Setembro 1859,
art, 12, ann. Decr. 2726, 12 Janeiro 1861.

VOGAES de diversos conselhos. - Vid. As 1'es
pectivas derlOminaçiJ.es. Vice-almirante no
meado conselheiro de guerra no conselho
supremo militar pela repartição da guerra
porDecr. 21. Abril 1821 (Repert. Ctt11h. Mat.
Vogal Il). - Vid. 20 Olltubro 1836 (Loc.
cit.). Vogaes de conselbos economicos dos
corpos do exel'cilo. Av. 371, 28 Novembro
1855.

VOLUMES: quaes se alijaráã primeiro em caso de
necessidade. Cad. Com. art. 769. Volumes
como serão indicados nos exames para li
quidação repartição, e contribuição da avaria
grossa. Cad. cit. art. 772. Volumes quando
se considerão seguros separadamente.
Vid. Segu1'os. Cad. cit. ad. 780. Volumes
conduzidos pelai' carros da estrada de ferro
e não reclamados que destino terão. Decr.
Reg. 1930, 26 Abril 1857, art. 6ll, 65:
quaes p~rmitlidos aos passageiros levar com·
si~o, art. 83: fretes dos volumes, art. 107,
.§ 1, 2,6; 108.

VOLTA: sobre usar escrivão deputado da junta da
fazenda dos Açores da capa e volta. - Vid.
Junta dita. Prov, 2", 1á Setembro 1819.
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VOTAÇÃO, VOTOS

VOLUNTARIOS para os corpos do exercito.
Vid. Recrutamento e ibi. Porto Instr. iOJulho
1.822; Prov. 25 Fevereiro 1825; Decr. Reg.
1089. U Dezembro :1852, art. 3, etc. Vo
luntarios reaes de Pernambuco (corpo) se
mandou e como crear. C. Reg. 28 Agosto
1808 (Goll. N ab .). Voluntarios para servirem
na India. - Vid. lntendencia da marinha.
Porto 20 Abril 1809. VolunLarios reaes do
Principe foi um corpo de .tropas que se
mandou ir para o Brasil o que se annunciou
na Ord. do dia de 15 Maio 1815 (Per. Sz.
Dicc. JU?". 17olunta1"io). - Vid. Divisão. Vo
luntarios da divisão que marchou para Per
nambuco. -Vid. Divisão. Voluntarios para
a brigada da marinha. - Vid. Artilharia
de Marinha e ibi. Decr. 8 Maio 1822. Para
remocão da divisão Voluntarios reaes de
El-Rei que se achava na Cisplatina. CarL
lmp. 28 Janeiro 1823. Assentamento de
praça aos soldados volllutarios era da com
petencia dos commandantes de armas:
e o dos recrutados dos presidentes das
provincias. Decr. 7 Maio 1823 e 23 Se
tembro IBM (Repert. Cunho LUato 17olun
tario). Praça de voluntario e como orre
receu-se a desertores e quaes que se
apresentassem. Decr. 5 Junho 1824. Vo
lunLarios existentes no exercito se man
dou continuassem a servir até reconhe
cimento da lndependencia. Decr. 27 Ja
neiro 1825 (Coll.Nab.). Usavão dedistinlivo
os voluntarios que continuassem a servir
no exercito depois de acabado o seu tempo.
- Vid. Recrutamento. Provo 25 Fevereiro
1.825. Mandou-se pôr em execução o Decr.
27 Janeiro 1825 a favor dos soldados da ar
tilharia de marinha que assentárão praça
voluntaria em consequencia do Decr. 8
Maio 1822. Decr. 8 Abril 1825 (Repert.
Gunh. M ato 17oluntarios IV). Voluntarios de
marinha e exercito. - Vid. 18 Março 1826
(Repert. cito Volunta7'io II). Voluntarios
guardas municipaes na côrte. - Vid. Guar
das municipaes. Voluntarios da Patria corpo
de officiaes soldaàos. - Vid. O/ficiaes mtli
tares. Voluntarios da acadel ia da marinha
que servião nos navios de guerra. - Vid.
11. Agosto 1837 (RepeTt. cito r oluntario).
Volunhrios imperiaes corpo composto de
empreg'ldos publicos na côrte mandou-se

IV

organisar e como. Decr. PI. 28 Junho 18á2:
(Jorn. 172). Voluntarios para companhiaS'
de pedestres. - Vid. Pedestres. Desertores
dos corpos policiaes voluntarios nos do exer
cito. - Vid. Desertores. Av. 120, 25 Outu
bro 18lt2. Desertor estran~eiro voluntario
ao serviço do Imperio - Vid. Desertores.
Av. i5 Fevereiro 18!J5. Doacão de terras a
voluntarios do exercito. - Vid. Terras. Av.
26 Fevereiro 1855. Sobre vantagens compe
tentes a voluntario que tendo concluído seu
tempo continuou. Av. 2 Maio 1857 (Jorn.
Suppl. 128). Estabelecêrão-se regras sohre
o recrutamento voluntario e. forçado pa.ra
o exercito e o modo pratico da distribui
ção dos recrutas pela côrte e provincias.
Decr. Reg. 21.71, 1 Maio 1856. Pa;.!;amclnto
de premio a voluntarioso - Vid. Soldados.
Av. 18 Abril 1859; Av. 28 dito. Substitutos
de voluntarios do' exercito. - Vid. Substi
tuição. Av. 108, 10 Maio 1859, etc. Paga
mento de gratificação a volootarios á vista
das guias, e em falta de titulas. Circo .156,
1 Julho 1859. Voluntarios para certos e
determinados corpos. - Vid. As 1'espectilJa$
denominações.

VONTADE legal presumida do dono do navio;
actos criminosos do capitão ou tripolação
em opposição a ella constituem ribaldia.
Cod. Com. art. 712.

VOTAÇÃO, VOTOS: pela profissão religiosa fi
ca-se ligado ao voto; a graça de secula
risação modera-o ou relaxa-o. - Vid. Se
CtLtarisação. Votação do juiz commissario
dele!!;ado do physico mór do reino. - Vid.

Physico. Alv. 22 Janeiro 1810, § 5. De
claração de voto nas assi~naLuras de sen·
tenca de tribunaes. - Vid. Senlenca. L.
Co~st. Port. 19 Dezembro 1821, et~. Vo
tação nas camaras da assernbléa geral le
gislativa. - Vid. Assembléa. Const. art. 25.
Votação dos ministros e secretarios de es
tados.-Vid. Mínist,·os ditos. Consto art. 54.
Votação activa e passiva em eleições politi
cas.-Vid. Eleições. VaLo quem tem ou não
nas assembléas parochiaes. Const. art. 91,
92; lostr. 26 Março 182h. cap. 1°, S 6,7.
Votos de membros de juntas de fazenda.

U4
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VOZEIUAS VOZES

- Yid. Juntas ditas. Res. 27 Novembro
1827. Votação do presidente da junta da
jus liça militar. - Vid. Junta dita. Votação
no jury criminal. - Vid. Jurados. Voto de
juiz quem violentar como será punido. 
Vid. Juiz. Cod. Crim. art. 97. Votação em
patada como se resolverá. - Vid. Empate.
Votação nas assembléas provinciaes - Vid.
Assetnbléas. Votação nos processos da L. á..
10 Junho 1835. - Vid. Morte. Votos nas
parcerias ou sociedades de navio como se
compuLão. Cod. Com. art. 486. Votação
do capilão e interessados no navio e carga,
para alteração de derrota 00 acto extraor
dinario. Cod. cito art. 509; Decr. 737, 25
Novembro 1850, art. 363. Votação do con
selho de estado nos processos ne apresa
mento por importação de africanos. Decr.
731, tá Novembro 1850, art. 5, 6, 8. Voto
consultivo do tribunal do thesouro. - Vid.
Thesouro. Decr. 736, 20 Novembro 1850,
art. 3; Decr. 2343, 29 Janeiro 1859, :ut. 5;
dt'liberativo, art. . 4. Votação na junta
central de hygiene publica. - Vid. Junta
dita. Cidal1ão pronunciado não póde ser
votado para juiz de paz; não podem sel' ac
cumulados ao individuo a quem se pre~uma
pertencerem volos em que houver troca,

augmento ou suppressão de sobrenome
ou appellido. Av. 38, á Fevereiro 1853.
Votação no conselho naval. L. 874. 23
Al;osto 18&6, art. 3, 8. Votação dos arbi
tros nomeados par'a fixarem importancia
das indemnisações pelas desapropriações
de terras e predios para construcção de
obras da estrada de ferro de Pedro 11. Av.
607, 16 Novembro 1857. Votação do con
selho administrativo de compras da guerra.
Av. 56, 17 Fevereiro 1858. Votação em
quaesquer oulros juizos e tribunaes judici
rios ou administrativos civis, militares e ec
clesiasticos, sociedades. companhias, bancos
- Vid. As 7'espectivas denominações.

VOZERIAS, VOZES: vozeria nas ruas em horas
de silencio evitarÍlõ as camaras por meio
de posturas. L. 1 Outubro 1~2S, art. 66,
Sá: e as rondas municipaes na côrte. Instr.
29 Novembro 1831, art. 16 (CDU. Nab.).
Vozes de mandamento nos navios da ar
mada. Vid. Armada. Av.4 A~oslo 183lJ; Reg.
21-,2 Outubro 1838. Vozerias como repri
miráõ na côrle as patrulhas do c.. rpo policial.
Av. Instr. 291, 5 Ouluuro 185~, art. iS,
S1, 5. - Vid. Gritos.
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WAGONS

WA.GONS: dos caminhos de ferro - Vid. os respectivos estatutos•

.......

XARQUEADAS, XARQUES

XADREZ: jofto é permittido aos presos na casa
de detenção da côrte. Decr. Rf'g. 1 i7fJ, 2
Julho 1856, art. 20. Xadrez da policia na
côr'le receberà os menores va~abundospara
tt'rem deslino. Av. Instr. 291, 5 Outubro
1858, art. 3, § 6. .

XARQUEADAS, XARQUES. - Vid. Carnes. Xar
que impor tado do estran"eiro por emhar
cação nacional com deslino a Antonina
rromiscuamente com outros ohjp.clos comI)
geria despachado aUpnto o art. 3oDf'cr.1583
de 1855.Av. 18 Maio 1857 (Jorn.Sl1ppt. 157).

XARQUEADAS, XARQUE

Xarque de origem oriental accordou~&e

com o Paragllay ser por SO'B parte livre de di
reitos de exportação pela fronleira; e de
direitos de consumo por parte do Brasil.
Tl'al. !J Setembro 1858, arl. 3. á; ann. Decr.
2269. 2 Outubro 1858. Derão-se providen
cias fiscaes sobre a navegação da La{ol;ôa Me
rim e rios interiores da provincia de
S. Pedro do Sul e sobre importação de xar
que e outros gpneros e mercadorias dos
Estanos li milrophes e como. Decr. e Tabs.
2.!r~, 29 Setembro 1~ó9, art. 4. U, § no,'
22 T<tb. t, para cUJa exp.cução Av. 30P,
19 Outubro 1859.
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ZINCO

ZELA.DORES de madeira de construcção. - Vid.
bfadeif"as. Das malas de páo-brasil. - Vid.
f7erb. cito Zeladores de pilhas dos telegra
phos eiectricos. - Vid. Dec1'. Reg. 2614.,
21 Julho 1860 art. 3, § 1. 2 ; 4, 8, § 5:
11, 12, § 5.

ZELO: conslitue merecimento mililar para pre
ferir a antiguidade no provimento de me
tade do numero das vagas dos postos de
major, tenente-coronel, e coronel. Decr.
Reg. 772, 3i Março 1851, art: 13, § 3. Zelar
capeUa de,'e o capellão da colonia militar

ZOMBA.RIA.

de Caseros em S. Pedro do Sol. Decr. Reg.
250ft, 16 Novembro 1859, art. 2&, S 4: os
das demais - Vid. os respectivos regula
lamentos.

ZINCO. - Vid. Mineração.

ZOMBARIA: de Deos, ou de seus santos, ou do
culto religioso approvado pela Igreja Catho
lica, pOl'meio de impressos, como será poni
da. Projecto de 2 Outubro 1823, S 5, subst.
pela L. 20 Setembro 1830, art. 2, S 5, 6, IS

Cod. Crim. art.277.

FIU DO IV VOLUHE.

----------------------------..w
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