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AO LEITOR.

o nosso LegisladOl' constituinte fez ao Paiz no arl. 179 ~ 18 da Consti
tuição a solemne promessa de, quanto antes, dota-lo com dous Codigo.,
um CI'iminal, e outro Civil, fundados nas solidas bases da justiça e equi
dade.

A primeil'a parte desta obrigação foi logo satisfeita com a Lei de 16 de
Dezembl'O de 1830, que decretou o Codigo Criminal vigente, o trabalbú
mais impol'tante da primeira Legislatura.

Não obstante, não deixa de ser deficielltissimo, e exhibe em si a prova
de que foi elaborado com pl'essa, e sem a madureza qne tae~ commelli
mentos demandão; maxime depois dos abalos por que o Paiz acabava de
atravessar.

Havia em verdade justificado motivo no açodamento do Legislador. Vi
gorava ainda o Codigo Penal do antigo regimen, a Ord. do liv. 5°, cuja
penalidade, sobre modo a pera e anachl'Onica, dava lal'gas ensanchas ao al'
bitrio do Juiz; mas que ainda seria supportavel, se não fosse acompanhada
do respecti vo processo, inquisitorial, vexatorio, e avêsso ás doutrina que
a Constituição inaugurava.

Após vinte annos da promulgação deste codigo decretou a Lei n. 556
r-de 25 de Junho de 1850 outl'O, referente ás materias de commercio.

,/á..era tempo para o estudo e organisação do Codigo Civil, que o Legis
l~dol' constituinte pl'omettêra ol'ganisar-quanto antes. A nova Sociedade

'cada nas doutrinas da Constituição reclamava-o com anciosa solicitude,
, ospeito das di1Iiculdades á vencer em obra de tanto vulto.

ão somos dos que acreditão que um Codigo signifique o efreito da
I ! , . .'dellcia elas luzes e da sciencia do Dil'eito, como jà o disse algnem, á
l )ei~1) dos ele Roma.

eRsamo com outros que a palavra Codigo implica uma idéa ue
jiantamento, de progresso no Povos; acreditamos que he a ordem que
:j(j(je e á confusão, a civilisação á barbaria.

ACl'editamos tambem, que um Codigo, em qualquer ['amo de Legi lação,
. 'orta a fixação de uma epocha, em que e mostra a alteração que tem
~ ido nas idéas, nos costumes e no moela de viver de qualquer Nação, de

, a lei codilicaela he a melhor e a mais a signalada expre são .
• Não de conhecemos as dilliculdades de um Codigo Civil, espec.ialmenLc

l1a presente epocha; difficuldades que não reputamos insuperaveis, Mas
mhAm entendemos que a obra que merecer o cunho legal, deve revestir
ná, ~ó de sabedoria, mas de conveniencia, opportunidade e madureza.

"t" p~ra conseguirmos tal clesideraturn, he desculpavel a demora que tiver
por fundamento o esforço de acertar c de aperfeiçoar,
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,Já: no sentido de datal' o Paiz ue um Codigo Civil assígnalou- e um
dos nossos mais distinctos Mestres do nosso Direito, que occupou a pasta da
Justiça, provocando com o Dec. n. 2318-de 22 de Dezembro de '1858 o
estudo e organisação de um tal trabalho, que soube confiar a uma das
eminencias da Jurispmdencia Patria.

O projecto, por ella elaborado, já foi sujeito ao exame ele uma douta
Commissão, cujos estudos forão interrompido~ por causas que o publico
conhece. He de presumir que o Governo, tanto como a ação, empe
nhado em levar ao fim tão elevado commettimento faca recomeca-lo .

O que nos legou o antigo regimen com este nome não passa" em geral
uas Ol'(ls. dos livs. 3° e 4.° com o subsidio do Direito Homano, e as Leis e
actos do Governo que se forão seguindo á reclamo das circumstancias no
espaço de 267 annos, atravez de revoluções politicas e sociaes, que em
tão largo prazo tem succedido.

Compulsar uma tal Legislação, que deve er por todo_ conhecida, 11a
de colossal difficuldade ainda para 'os que se dedicão áo seu estudo. He
inclispensavel muita tenacidade, e herculeo alento para consegui-lo. Um
Governo desvelado e patl'iotico, á. frente da Sociedade que dil'ige, deve es
fOl'çar-se por minorar, senão extinguir este mal.

Diz-se de Calígula, um dos tyrannos mais insensatos e engenhosos da
antiga Roma, que pal'a evitar que os Cidadãos conhecessem as Leis, orde
uava que as respectivas taboas fossem penduradas no ponto o mais alto.

Leis confusas e numerosas pOI' colleccional', ou imprimir, e ainda em
Collecções diillceis de possuir e de consultar, satisfazem com mais efficacia
o ideal daquelle monstl'O.

Portanto, no estado em que pl'esentemente se acha nossa Legislação
Civil, attentos os embaraços com que se lut.a pal'a se levar á bom termo,
e em tempo curto o Codigo que desejamos; pareceu-nos que, como
remedia provisorio, não s~ria mal recebida pelos cultores de nossa
Jurisprudencia uma edição das nossas Ordenações, isenta de erros, e acom
panhada em resumo e integralmente da Legislação subsequente que alte
ron, declarou ou alargou o circulo das suas disposições.

Consultamos com esse pl'Oposito todas as edições das O"úenações desde
a primeira de 1603 até a ultima de 1865, demol'ando-nos 110 estudo das
principaes a Vicentina de 174.7, e a de Coimbra de 1824., organisada pelo
Dr. José Corrêa de Azevedo Morato, Lente substituto de Leis da mesma
Universidade, o mais distincto revisor daqllelle Codigo. a compilação da
Legislação extl'avagante recOl'remos a melhores Collecções, ainda que
despendemos algum tempo com as ollll'as, tendo só por alvo-acertar.

Para tornar menos afanoso o labor da consulta e exame do respecL~vo

texto, fizemos o empenho que nossas forças permittião, tendo sempre em
mira a juventude que cursa nas Faculdades de DireiLo, e qne aliás dispõe
em-seu tirocinio de tão limitado tempo.
. Assim, alem das fontes proximas que se encontral'·á no fim de cada

paragl'apho, acharão os estudiosos, nos lugares competentes, notas phi
lologicas, histol'icas e exegeticas; e, como commentario, por extenso ou
em resumo, o que expenderão os nossos Juristas discursando sobre cada
nm, segundo o qUE; nos pareceu mais adaptado, e conveniente á intel i
gencia daquelles para quem nos disposemos trabalhar. Nessas notas se
se achão concisa mas claramente enunciadas todas as obras, com indicação
do tomo e pagina, dos Jurisconsultos antigos ou model'llos que com o as-
umpto mais ou menos se occuparão. ()

. .
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Eis a ?'azão desta publicação; e pal'ece que só por si nos justificará ao,
olhos dos Juizes maís competentes e severos.

Mas dir-se-ha, se o Direito Civil das Ordenações está encerrado nos
livros 3° e 4,0, e em alguns titulos dos livros 1° e 2,0, que utilidade haverá
na publicação de' disposições revogadas, e em desuso?

A esta objecção respondemos, que uma obra truncada perde grand
parte do seu merecimento; accrescendo que as Leis obsoletas, em desu o,
ou revogadas conserv~o ainda o valor historico, servindo muitas vezes
o seu conbecimento para a intelJigencia ainda das Leis que se acbão em
vigor, contendo algumas mui ã doutl'ina,e excellentes principio de Direilo,
uteis de saber.

Não he portanto um estudo de simple erudição e de ornato, tem sua
imporlancia como o do Direito Romano, e da Leis e tranhas ao nosso Paiz,
sobre tudo em relação ao mesmo CocUgo Phillppino tão difficil de compre
hensão em mllitos dos seus paragraphos.

II.

HtlltO..lco ala I...cgltillação POl·tu~..ezll, e ale liWllliI CoaUgolil R.é
Il épol'IIR da "ulepcllalellch... O Di .....ito ROltlRIlO.

o DiréiLo Civil Portuguez encerrado rIas Ordenações Philippinas contem
dous elementos, a Legislação nacional, fructo da idéas, opiniões, e cos
tumes da população em diJIerentes epocbas; e a Roman(~, considerada
Direito Commum, tanto a que foi incorporada, como a que o Legislador
considerou subsidiaria.

ão será indifIerente ao e tudo do Direito Patrio dar neste lugar, ainda
que perfunctoriamente uma idéa da historia dessa Legislação que tanIa
influencia exercêo, e aind~ exerce na dos Povos ci"ilisado , afim de po
dermos apreciar o modo, e a epocba em que ,eio influir e dominar no
nosso Direito.

Parece-nos entretanto escusado remontarmo-no , para apanhar o fio
dessa historia, aos primeiro seculos do Poder Romano, tempos qua i
que inteiramente desconhecidos, ou ob a influencia da legenda; de Ro
mulo, á fundação do regimen Consular: ainda que a bistoria, ob a fé do
JQriscollsulto Pomponio, aponte uma Compilação feita na epocha de Tar
quinio o Soberbo, pelo Pontifice maximo Sexto Papirio, denominado Jus

.. Clvile Papi?'ian'Wm, commentado na epócha de Cicero pelo Jurisconsulto
Grânio :Flavio. .

Tomamos o nosso ponto de partida do Codigo chamado Leis das Doze
l'aboas, uma das conquistas do Povo Romano sobre o Patriciado depois
da expulsão dos Reys, no anno 300 da fundação de Roma.

Sabe-se pela hisLoria, ainda que 110je contestada pela critica modema,
que trez Patricios forão mandados á Grecia para compilarem a respectiva

• Legislação, afim de se fazer a applicação em Roma. Esses enviados trouxe
rã . uma cópia das Leis Attica , e Hermódoro, de terrado de Epheso, para
explica-las; por cujo serviço uma estatua lhe foi erigida na cidade eterna.

Deste exemplo se vê que :t codificação de uma Legi lação não he,
como pretende c.erta escóla, o etreito da decaclencia das luzes, e da scien
"ia do Direito em uma Nação.

Acodificação da Legislação de qualquer Estado, orno jà notamos, re-
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presenta de ordinario uma épocha, em que se tem realizado uma revo
lução nos costumes e ideas ele um Povo.

O primeiro Codigo ele que os tempos histol'icos dão noticia he o que
Moysés escrevêo no Sinái, os dez ~[andamentos da Lei de Deos, dados no
momento em que a tribll de Israel ia constituil' um povo j e ninguem ou
sará dizer que a codificação de uma tal Legislação swniflcasse a decaden
cia das luzes e da sciencia do Direito.

As Leis de Minos, de Lycurgo e de Solon, que erão codificações das
Leis dos Povos da raça Hellenica não constituião uma épocha de decadencia
dessa raça, depois tão illustre na historia da humanidade.

Depois que Roma fez a conquista de granel e parte da Italia, consoli.dou-n,
e poz-se a ü'ente dos povos Latinos e Etruscos, a épocha -azada· para
a similar estas populações sob o seu regimen foi quando mandou com
pilar no estrangeiro as Le·is cbamadas dCbs Do~e Taboas. que impoz a e~ a
populações de origem e costumes differentes.

Foi esta uma épocha não de decadencia, mas de progresso, de conso
lidação de seu dominio.

. Augmentando este dominio com acquisição de tefl'itorios fóra e
dentl'o da !lalia, o Codigo (las Do;;e Taboas tornou-se insufficiente j e em
quanto durou o trabalho dá conqui ta do Mundo Romano no tempo da Re
publica, e nos primeÍl'os seculos do Imperio, dilJicil senão impossivel era
uma codificação da Legi lação, não obstante o largo e tadio decorrido.

Esse trabalho appal'ecêo logo que a paixão das conquistas cessou, e
tratou-se de organisal' e conservar o territorio conquistado, sujeitando-o
á nma só Legislação, e com uma lingua oflieial, a Latina.

Foi oImperadol' Adriano quem comprelLeudêo essa necessidade, tra-
çando os limites do Impel'io, que elle julgou definitivos. .

Promulgou-se nessa épocha, pode-se dizer, o segunçlo Codigo Romano o
Edicto Pel'petLbo, obl'a do JUl'isconsulto SCblvio Juliano.

Começarào a ter valol' as Lei ou d~ci ões do Principe (Constitutioms
P"incipLbm) sem a dependencia da approvação do Senado ou do Povo; e
como conseqLlencia desta revolução em Legi lação, o titulo, o privilegio de
Cidadão Romano foi conferido :1 todos os habitantes do Imperio.

He mesmo nessa épocha que começa,e tel'mina embl'eve a idade de ouro
chamada da Jurispmdencia Romana, em que florescerão os Julianos, Pom
ponios, Caios o"u Gaios, Papinianos, lpianos, Paulos, e Modestinos.

Quasi todos escl'everão obras de Juri prudencia em l'elação ao famoso o
Edicto peJ'lJetuo, sobre tudo Ulpiano.

Desde que se passa o reinado de Alexandre Severo até Constanti .
em que começa a decadencia do Imperio, e mesmo até Justiniano no se'X.
seculo, quando já grande pai'te do Occidente da Europa era preza di
povos Germanicos, Godos, Borguinhões, e Francos, soffrêo a Legislaç;
muitas alterações.

Esse estado de couzas impunha II necessidade de UiUa codificação r
J~egislação, por isso se tinha feito imporlante revolução na.s idéas, fie
costumes e nas circumstancia.s do Paiz.

Assim quando Diocleciano dividio o Imperio em quatro gl'andes 1'ar
cellas, regidas por dous Augu tos e dous Cezal'es, appareceo o Codigo GI'e
g01'iano, assim chamado do .Jurisconsulto que organisou-o. Era uma com
pilação das Constituições ou Leis dos Imperadores desde Adriano alé al
lieno ou Diocleciano j a qual foi ampliada por Hel'mogenes, ou HeI' ()
geniano até a épocba ela ascenção de Constantino, e pouco depois.
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Estes dous Codlgos, ou antes compilações não tinhão o caracter ele Leis
mas nem por isso deixarão de ter authoridade entre os que estudavão e
pl'aticavão a .Turisprudencla.

Aelevação de Constantino fórma na historia do Imperio Romano, uma
epocha de summa importancia, pela revolução radical que houve nos prin
cipios do Govemo, ou antes na religião dos Imperantes, predominando o
Christianismo, anteriormente perseguido, sobre o Paganismo, culto até
então dominante e perseguidôl'.

Esta simples alteração produzio, tanto nos costumes ,como na Legislação,
mudanças extraordinarias; mas os effeitos dessa reforma somente se sen
tirão com mais eflicacia nos reinados que se segui rão.

Assim no reinado de Tlleodosio II o Moço tornou-se necessario codi
ficar-se a Legislação. Estava completa a revolução inaugurada por Cons
tantino, o Mundo Romano em menos de t20 annos estava christianisado ;
o Imperio dividido tendo por capitaes Roma e Constantinopla; além de
que os accommettimentos dos barbaros invasores tanto nas regiões do Da
nubio, como na Emopa Occidental de que já se havião em grande parte
apossado, alterarão toda a economia do Estado, e o moclus vivendi das po
pulações. Era indispensavel não só codificar, mas harmonisar a legislação,
n'uma situação politica inteiramente nova.

Foi em q,29, que pOI' um Edicto solemne dirigido ao Senado de Constan
tinopla, se ordenou essa compilação, authentica, das Leis dos Imperadores
desde Constantino até essa épocha, conhecida por Codigo Theodosiano.

Oito Jurisconsultos dos mais distinctos, numero que foi depois
elevado á dezeseis, á cuja frente brilhava Antiochus, personagem consular,
que por suas luzes e experiencia no exercicio dos cargos de Questor e de
Pretor, occupava em Constantinopla posição mui elevada.

Nesta compilação pôz-se ele laClo as Leis imperiaes anteriores á épocha
de Constantino, colleccionadas nos Codigos e Gl'egoriano e Hermogeniano,
por isso que o mesmo Imperador abl'ogando as formulas e solemnidades an
tigas dera á Jurispmdencia novo aspecto, e inutilizara grande parle das

, anteriores instituições.
OCodigo 1'heodosiano, posto que começasse á organisar-se em q,29,

teve grande intel'rupção em consequencia das desordens causadas pela he
rezia de Nestorio, e os deploraveis acontecimentos do CondHo de Epheso :
mas recomeçado o trabalho pOl' influencia da, Princeza Pulcheria, Íl'mã de
1;11eodosio II, terminou rio espaço de trez annos em Fevereiro de 4.38,
~uando foi promulgado para ter força de Lei, 'comoJogo teve, nos dous Im-

• .. pelios do Oriente e do O~cidente. -
Neste Godigo, a que se forão additando iVovellcM, ou Leis extravagantes,

sobresahem não poucos defeitos,como era natural, sendo feito eco-ordenado
9m espaço de tempo tão Limitado. Notando-se, que a despeito de sua qualifi
( 'tÇão de Codigo autllentico com força de Lei, nem por isso deixarão as deci-

'es elos Jurisconsultos .(Responsa Pl'udentum) de contiuuar com o valor de
tr'Qra ;0 que não deixou de complicar para diante a JUl'isprudencia, visto

cllmo, depois da separação de Roma, ou antes do Imperio do Occidellte,
bc:n diffi0iL era distinguir quaes erão os principio da JUTi prudencia clas
sica em vigor, dos que não erão.

No intervallo que vai do reinado de Theodosio II ao de Justiniano, ou
. 'lpocha da publicação do C01'PUS Jut,is no anno de 534., isto he, depois de
t corrido um secnlo, mui importantes acontecimentos tinhão alterado

OftD.2.
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a Legi lação, tanto no Imperio Romano subsistente, como na pàrte occu
pada pelo Barbaros vencedores.

Theodol'ico, chefe dos Ostrogodos, apossando-se da Italia promulgou ahi
um Codigo, á que sujeitou tanto a população Romana conquistada, como
a Gothica vencedora.

Foi no anno de 500 que se publicou o Edicto de Theodorico, em cujas
disposições abundavão as Sentenças de Paulo, consideradas o Manual p.t'a-
tico daquelles tempos. ...

Poucos annos depois, em 506, os Visigôdos que se havião apossado da
Gallia Narboneza, e da Hespanha, para direcção da população Romana sob
eu dominio, promulgarão outro Codigo denominado Lex Romana, e conhe

cido na historia por Breviarium Alal'iciantbm, ou Aniani, do nome_ do refe
rendario.

O exemplar que chegou á nossos dias he dirigido pelo referendario
Anianus,á Timotheo, um dos Condes do Reino,com o decreto do Rey Alari
co II, ao Conde Palatino Goyarico, que se diz o author da idéa, em cujo
decreto se narra todo o historico desse factum.

He buma obra mais extensa, e mais importante que o Edicto de Theodo
rico, não' obstante comprebender sob sua jurisdicção tão sómente a
população Romana, vencida.

Sob o dominio dos Borguinhões, a mesma população tambem alcançou
hum Codigo chamado Lei Gombetta, do Rey GOntlebaud, ou Papiniani Res
ponsa, como o appellida Cujacio na edição que puhlicou em 1586. Este
Codigo inferior ao precedente, !le comtudo melhor que o Edicto de Theodo- .
rico j mas todos mais ou menos apoiavão-se nos trahalhos dos antigos Ju
risconsultos Romanos, e nos Cod:gos Gregoriano e Hermogeniauo, e sobre
tndo no Tbeodosiano; que he lat'gamente aproveitado com as Noveltas de
Tbeodosio II, e seus SUGcessores, até Sevéro, pelo Breviar-iu,m Aniani.

Foi depois da: promulgação destes Codigos na Europa occidental, já não
sujeita ao Poder Romano, que se fez a compilação Justinianea.

Deve-se ao celebre Jurisconsulto Triboniano, mui valido do Imperador
Justiniano, a idéa dessa famosa compilação, que hoje chamamos - Corpus O
JU1'is Civilis.

Nessa epocha nada restava no Oriente dos costumes originarios de
Roma, diz um Jurisconsulto, senão al.gumas palavras, algumas recordações,
e muitos ,vicioso OGrego era a língua geralmente falIada, o Latim quasi
inteiramente esquecido no uso vulgar.

A séiencia do Direito em decadencia, e a abundancia das Leis con-
corria ainda mais para obscurecê-las, era um cháos. . í' n

Para confeccionar essa obra monumental, e que'só por si faz a gloria ao
reinado de) .Justiniano, escolheu Triboniano collaboradores eminentes nas
Academias de Constantinopla, e na tão celebre de Béryto, na Phenicia,
paiz que já tinha dado ao mundo Ulpiano.

O Codigo (Codex) foi o trabalho que primeiro encetarão os Compilado
res, cujo systema consistio em colligir Jodas as Leis, os decretos e res
criptos dos Imperadores, christãos e pagãos.

A disposição das materias fez-se de conformidade com o Edicto pel'pewo
de Adriano. .

O Codex, decretado ·em ti28, foi concluido com extrema rapidez, e pro
mulgado no mez de Abril do anno seguinte, 529 j sendo ao mesmo tempo
r. vogados os Codigos Romanos precedentes.

Seguio-se o Digesto ou Pandectas, no anno de 533. Denominon-se assim
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esta obra, distribuida em ~o livl'OS e 4.22 titulo, por que abraçava toda
a Jurisprudencia Romana; e Digesto pai' que as leis erão ahi classificadas ou
dispostas com methodo.

Este predicado com razão lh'o contesta Isambert na sua Historia de Jtts
tiniarl.O, não lhe reconhecendo nem ordem, nem methodo ; dizendo que as
decisões ali compiladas, ora isoladas, ora appl'Oxlmadas, formão um cháos
de disposições, que ha dez seculos são o tormento dos Jurisconsultos de
todos os paizes.

São as Pandectas vasta compilação de leis antel'iores, e decisões de Juris
consultos (Responsa P.rudent'l.~m), que posteriormente fez esquecidas as fontes
da Legislação Romana, taes como as Leis das Doze Taboas, o Edicto de
P.ret01', e os trabalhos de Papiniano, Ulpiano, Paulo, e outros.

A obra das l11Stitutas, modelada pelas que escreveu Gaio ou Caio, no
interesse do ensino do Direito, foi confiada á Triboniano,Theophilo e Doro
théo. Ellas tornarão-se o compendio do estudo do Direito nas Academias
llomanas, e o Corão depois nas Universidades e Escolas de Direito da meia
idade, e ainda nos tempos modernos. ,

No anno de ~34 fez-se huma nova edição do Codigo, a unica que chegou
até nossos dias; porquanto Justiniano, tendo até então promulgado perto
de duzentas leis, exigio que fossem inscriptas e incorporadas no Codjgo,
nos lugares convenient.es.

No Codigo assim reCormado, forão as materias di·vididas em doze livros,
e 166 titulos, comprehendendo as Constituições ou leis de 56 Imperadores,
desde Adriano.

Apromnlgação deste Codigo fez-se com a maior solemnidade possivel;
publicando-se em todas as Igrejas do Imperio, e remeLLendo-se a cada Ma
gistrado hum exemplar.

As leis posteriores á e~te acto, promulgadas em todo o tempo que
durou aindao reinadede Justiniano (27 annos), ferão colligidas sob o titulo
de Novell(~s ou Á.uthent·icas, em numero de 168, e vierão a constituir o
Direito novo (Jus novissimum).

Foi este o ultimo Codigo Roma.no, e de todos o mais importante, e
mais celebrado.

Savigny, na sua Hist01'ia do Dü'e'ito Romano, na meia 'idade, emitte sobre
o Co.,.pt~S Jw'is a seguinte opinião que compartilhamos:

« Se se compara com as jn~tituições barbaras as compilações de Justi
niano, não nos podemos guardai' de certo sentimento de admiração j toda
~a, considel'aelas em si mesmas, mel'ecerião ainda nossa estima e nosso

e , 1ll3conhecimento.
eu Rpn1 duvida a força cl'eadôra foi recusada ao seculo de Justiniano j o

.1 .sulto que tl'abalhavão sob suas ordens, deverão ainda procurar a
t em huma litteratura culta, estranha á ele seu propeio Paiz

Q fl,te).
( I meio de tantas cil'cumstancias desfavoraveis, sua escolha foi tão

tão babil, que depois de 1300 annos, apezar das lacunas da historia,
mpilaçõe l'epresentão quasi por si só o espirita do Direito Romano

, que nenhum seculo livre de prevenção póde d'ora ávante repellir a
cia deste excellente e profundo desenvolvimento do Direito.
r· e-ha que essa escolha fóra o efieito do acaso, e não do saber e da

. encia? Por unica resposta remetto os Contradictores aos Codigos que
4 lxarão os Gôdos B Borguinhões.
, o se pôde sem contradizer a historia, objectar que o Codigo Justi-
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nianeo he obra dos Romanos, e que os outros Codigos são obt'a dos Barba
ras; porquanto no !mperio do Occidente, em Roma, e nas Gallias, as leis
forão compiladas pelos Romanús, e não por Gôdos ou Borguinhões.

« Temos até aqui considerado o Direito de Justiniano em relação á
sciencia, mas o seu fim era puramente pratico, e he sob este ponto de vista
que se deve considerar as proprias Constituições de Justiniano.

« Sem duvida o seu merito he desigual j mas muitas apresentão huma
vista completa do assumpto, e correspondem justamente .ao seu fim.

« Quando ellas parecem revolver e demolir o antigo Direito, muitas vezes
não são senão aexpressão racional das mudanças,que por si mesmas se intro
duzirão sem a intervenção do Legislador. Ainda aqui a comparação he em
proveito de Justiniano. Em verdade suas Leis, maxime as do Cod'igo, con
frontadas com os Edictos do Codigo Theodosiano, e sobre tudo as Novellas
.que o acompanhão, são mui superiores na fárma e no fundo.

« Oplano de Justiniano consistia em encerrar em duas obras principaes
os fragmentos eXlrahidos dos Jurisconsultos e das Leis.

« A primeira, i. e., as Pandectas, devia, como he natural e de razão,
conter as bases do Direito. Desde as Doze Taboas era esta a. primeira obra
que, sá, independente de qualquer outra, podia servir de centro commum
ao complexo da Legislação.

« Neste sentido, he permittido considerar, depois das Doze Taboas, as
Pandectas como o unico Codigo verdadeiramente completo, ainda que a
Legislação ahi occupe menos lugar que o dogma, e a decisão dos casos par
ticulares.

« Em vez das regras insufficientes de Valentiniano III, achamos ali, dis
postas por ordem de materias extractos tirados litteralmente dos escriptoS

de huma multidão de .rurisconsultos.
{( O Codigo foi tambem organisado sob um plano mais vasto que os pre

cedentes (refere-se tanto aos dos Barbaros, como aos dos Romanos).
{( Justiniano tinha ali reunido os Edictos e os Rescriptos. O seu proposito

estava preenchido com essas duas obras; não se deve pois considerar as
Instit'l.Ltas como huma terceira compilacão, independente daquellas duas
Wigesto e Codigo) ; mas como hum livro elementar destinado a lhes servir
de introducção.

{( Em summa as Novellas encerrão complementos posteriores, addicções
isoladas; e forão as circ.umstancias que impedirão que não apparecesse no
fim do reinado de Justiniano, uma tel'ceim edição do Codigo, em que s('
rião por certo incorporadas as lVovellas de permanente interesse. »

Destas datas se vê que tendo a Lusitania, como as outras provincias
da Hespanha,passado ao dominio dos Barbaros desde o principio do o" seculo
(4.09), não voltando mais ao Poder Romano, nunca o Codigo Theodo
sireno, nem o Corpus JU1'is tiverão força de Lei ali; nem naquellas épo-
chas podião propagar-se o seu conhecimento e estudo. -

Na Lusitania, os primeiros Barbaras de origem Germanica que ali se
estabelecerão por conquista forão os Alános, que pouco se demo
rarão desbaratados por Wallia, Rey dos Visigodos, em H8, seguindo-se os
Vandalos que passarão logo para Africa em 1~29, e depois os Suevo" e
Visigôdos..

Os Suevos commandados por Hermanerico, estabelecerão-se ali desde
lJ,09 e conservarão-se tanto na Lusitania como na Galliza até 580, quando
os Visigôdos, que já se achavão de posse da maior parte da Hespanha os-

" .
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subjugarão no reinado de Leovigíldo. A illl e con ervou o paiz até
a épocha da conquista Sarracena em 71,1.

Portanto o Direito Romano que vigorava na antiga Lusitania não con
sistia, antes do Edicto Pel'petuo, senão em differentes privilegios e direitos
concedidos a diver as cidades, provavelmente Colonias Romanas, ou ele
vadas á esse gráo, e posteriormente o mesmo Edicto, e os Codigo 61'ego
1'iatno e Hermogeniano.

Pelo que respeita ao Theodosiwno, promulgado depois da conquista dos
Suevos, não teve entrada e força de Lei no paiz, senão depois da con
quista Visigothica em 585, no que se havia codificado e incorporado no
B1'ema'riUln Aniani, que, como já vimos, somente aproveitava á popula
ção Romana, ou não Sueva e Visigothica.

E bem que Jllstiniano no seu reinado rehouvesse pela espada victoriosa
de seus generaes Beli ario e Narsés,uma boa parte do Imperio do OccLlente,
arrancada aos Ostrogôdos, Hemlos e Vandalos, a Italia e Africa, nunca
conseguio a Hespanba ; e por i~,so a sua Legislação manteve-se por algum
tempo neSSEs paizes, e principalmente na Italia meridional (Duas Sicilias) ,
qUb os Normandos por ultimo forão conquistar; o que em parte explica a
legenda da descoberta em Amalfi da sua compilação.

Em outro lugar diremos como o. C01'PUS J'UI/'is penetl'oll e influia no
nosso Direito.

ar.

Lei8 Vj81l8otllieR8, o Dh'eUo CRooojeo, e o Codlgo dRI!!
Sete Pau·....h'lI.

No dominio Visigotbico na Peninsula Iberica havião duas uações, dou
povos.

Os conquistadores que erão um composto de Alános, Vandalos, Sue
vos e Visigôdos, e os conquistados em que entravão os indigenas Celtiberio ,
Cantabrios, Lusitanos, e um mixto del'henicios, Carthaginezes eRomanos;
população que se reputava RomcLna, porquanto de lJa muito vivia e regia-se
pela Legislação desse grande Povo.

A conquista VisigotlJica impôz a estes um Codigo que fez organisal', c
que já ~onhecemos o-B1'evia1'iwm Ala1'ic'ianum ou Aniani; mas os conquis
tadores região-se por Leis peculiares, ou antes por seus uzos e costumes
:1,1.1', o reinado de Chindaswindo em 652, que revogando aquelle Codigo,

anisar outro denominado Fuel'o Jusgo, em Latim F01'wm J~tdiC'um"

.ujeitou toda a população dos seus Estados.
, IS tarde seu filho Receswindo completou esse tTabalho, aCl'escen

t (.I -lhe as leis promulgadas ou reformadas por seu antecessor Eurico
• l . r(iza, com fragmentos de Legi lação, cuja origem he desconhecida,

J.i.lr'l' idos provavelmente dos costumes das antigas tribus Germanicas.
P~t81'O Jusgo, assim reorganisado, foi distribuído em 12 livros e pOI'
de maLeflas, comprehendendo 54 titulos e ti85 artigo ou paragra

E para que se propagasse bem o seu conbecimento não !'e podia
t exemplar algum por mais de doze oldo, oh pena de cem a ,oute

I ente applicados ao comprador, e ao vendedor.
/ 'ia ser imp.~rtante, nessa epocha, f:emelhante quantia, boje corref:

f .' I," 1 te ~ W~ rels,p~ra que um exemplaL' desse Codigo, em copia manus
(. lp.~ pOIS nao haVIa ameIa Imprensa, podesse ser assim taxado.

o i'u.ero J·usgo dominou na Hespanba christã por muitos secuIos pOUM
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importando para o nos, o caso a Legislação Mu ulmana, nunca accei ta e
sempre repel/ida pela população adversa; até a reforma da Legislação
no reinado de Fernando III, o Santo, em f2t50,. um dos Principes mais
eminentes qne teve aquelle Paiz, por suas virtudes privadas, politicas e
guerreira~.

Mas essa reforma, que pl'odusio o Codigo chamado das Siete Part'idas,
realisou-se no reinado seguinte de seu filho Affonso X, cognominado o
&tbio, em 1260.

Segundo um escriptor, o Fuel'o Jttsgo bem que abolis e expressamente
o Direito Romano, assim como os antigos ióros ou costumes, o complexo
de suas disposições revela uma 11110 Romana.

Não poucas vozes os artigos são calcados sobre Edictos Imperiaes, e
em vez de distinguir os povos segundo a sua origem, suas disposições
applicão-se á totalidade do terl'itorio.

Os territorios Portuguezes,depeudente do Reino de Leão,logo que forão
tomados aos Mouros, e recebião a população christã, ficavão naturalmente, e
pelos antigos habitos, sujeitos á esta Legislação, maxime ao Ftte1'O de Leon,
mandado observar em Portugal pelo Concilio de Coyança, e á alguns privi
legias ({o1'áes), que, por circumstancias especiaes, obtinhão algumas po
voações importantes.

Referindo-se ao Fu,e1'O J'l.tsgo, diz Caetano do Amaral na sua Memoria
sobre a Historict da Legislação, e cost'l.tmes de POl'ttbgal O seguinte:

({ Este Codigo, á que bem podemos chamar Romano-Gothico que á
primeira vista se nos affigura Romano já na lingua em que está escrípto,
e na sua mais geral divisão, já na sua mesma naLureza do Codigo Univer
sal do Imperio ao avesso do uso elos Barbaras, e em infinitas das sua
disposições; mas que ao mesmo tempo na indole da Legislação, e no
gosto da escriptura bem deixa transluzir a barbaria do tempo e dos
authores que o formarão.

« Este Codigo de cujas ordenações se apl'oveitariIo ainda outras gentes;
que servia de base aos Codigos Hespanhóes, de algum dos quaes em razão
da visinhança assás depois participamos (refere-. e ao das Sete Pa1'l'i,das) ;
e que sobre tudo. deixou muitas raizes da Legislação no terreno de Por
tugal, que em tantos lugal'~s vegetou; deve ser um digno objecto da
nossa consideração. »

E em nota referindo as contil'mações que teve esta Legislação em diffe
rentes reinados, depois de Pelayo, accrescenta :

« Garib,ay [).o liv. ii cap. 22 do seu Compenclio Histm'ü;o refe'e qtíe
El-Rey D. Affonso VI, filho de D. Fernando, o .~;agno, primeiro Rey da
Castella, quando ganhou Toledo, entre os muitos privilegias, que deu á
esta Cidade, o primeiro, e principal f(li, que os seus pleitos fossem jul
gados pelas leis deste Livl'o.

« Quanto os Reys de Aragão as observarão tambem e addiccionarão,
se póde ver em Pedro Pitl10u na Epistola cled'icatol'ia do Codigo da
Leis Vi igothicas.

« Depois de Villadiego, nas Advertencias pre ias ao Fttel'o Jusgo, fazer
menção de algumas das referidas confirmações da L i (~othi a pelo
diversos Reys das Hespanhas, accrescenta :

«Y asi aun que ell general se mandaroll guardar estas Leyes en Espana
por los Reyes restauradores della en diversos tiempos: con todo eso en
particular cada Provincia à Ciudad asi como yba restaurando do poder
de Móros, acostllmbrava á pedir, y procuraba ganar, por particular privile-

•

,.,
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gio y mandado dilIerentes rtanquezas, y Iibertades (Ct que llama'van F'tulI'os) ,
y estos tenian por Leyes, confirmadas por los Reyes, de quien recebian la
merced, con que se .governaban. »

« Cousa semelhante ce pMe dizer de Portugal (como á eu tempo mos
traremos), mas com a differença, que em Portugal, depois de e tabelecida
a Monarchia, começarão a derogar aos FOl'aes particulal'es com Leis geraes,
e não forão buscar para fundamento destas o Codigo das Leis Visigothicas
(como succedBo. 1W Hespwnha). »
_ Apar do FLterO Jusgo, e do Direito con uetudinario, existia o Direito Ca
llonico, que se infiltrava, e juxtapunha a Legislação Civil em vista da orga
nisação peculiar dos Estadus organisados depois da dissolução do Im
perio Romano. E nisto havia justo fundamento; por que o elemento Ec
clesiaslico, predominante por suas luzes, não se podia inspil'al' senão
daquelle Direi to, na direcção que fôra obrigado dar á uma sociedade tão
rudimental, como era a da Europa no começo da meia idade. -

Desta sorte, como se acbavão no Estado entrelaçados e unidos o Civil e o
Ecclesiastico, as decisões dos Concilias Provinciaes Hespanhóes, maxime
os de Toledo, erão ob ervadas como se fossem promulgadas pelos dous
Poderes: nenbuma separação definida bavia, enão a que re ullava da
funcções peculiares que exercião o Clero, e o Rey.

No' Estado Visigotbico tornou-se isto mui saliente por impulso dos
proprios Reys, no interesse de se conserval'em por I::trgo temp e paci
ficamente no tbl'ono. Dahi a grande imp0l'tancia desses Concilios tão cele
bl'ados na meia idade; como bem o faz comprebender um escriptor, que
pela sua linguagem he insuspeito ao PodeI' Civil, e cujas palavl'as aqui re
produzimos :

« Virão pois os Reys Gôclos que nada era mais capaz de egurar os
seus interesses, que as decisões dos Concilios: que estes devião logo seJ'
as suas Côrtes, ou Estados Geraes: assim tem o maior cuidado em os con
vocar já de toda a Nação, já de alguma Provincia : e á sua vóz e mando
conCessão os Bispos que forão congregados.

« Confessão assim elies mesmos, como o Rey , que o motivo de ta,
c nvocações he muitas vezes, alem do interesse da Igreja, odo Estado: e
~""irn o pl'ovão, mais efficazmente que as ex.pressões, os mesmos factos:
;I ,. rescrevem com effeito as Leis fundamentaes para a successão do
t~ I • e regimento dO:i que á elle devem ~ubir: alli se confirmão de
i f n J depo"ições, e entnronisaçõe dos Ileys, e se defende a sua vida e
in: r' s: alli se ordena, e refol'ma a Legislação: alli finalmente se
\, h"c _dos crimes mlis gl'aves; e dos negoci03, que influem tanto no
!. I. el l Publico, co.mo no particulal'.

" sistem de ordinario os gl'andes da Córte, á quem o Rey dirige tam-
a alavra; e por fi,n subscrevem os Decretos: as de muitas vezes o

'i Impõe a materia, e cam variedade de ex.pl'e'sães commette o que
[u projectado, ou ol'denado já ao juizo e deeisão, já á modificação, e
I ,approvação dos Bispos: e estes da sua parte ol'a enuncião os

lT ,I)S, COfiO de mandado do Rey, ora como determinação do Concilio;
, I, ~ rocurão sempre a firmeza da Regia authol'idade, a qual o Prin
clpe pl'esta; ou seja com uma simples subscripção, ou como Lei confir
lUdo.l· "I , que promulga, e em cuja sancção a~ vezes accummula á penas
CI I ar., ecclesia ·ticas; da m'~sma sorte que os Padres o fazem nos seus Decre
to. 'is aqui a imageJl dos Concílios das He panhas no reinado dos GÔdos.

II ião lhes chamem embora CÔI'tes, os crue pOI' estas entendem .Jnntas
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)'egulal'es dos Trez Estados do Reino; pois que na realidade erão .f1.bntas
Ecclesiasticas dos Bispos, que empre forão contado entre os Concilios, e
a que se deviã:o muitos Decretos dogmaticos e disciplinares, cujo assumpto
era o que na convocação principalmente se expressava.' mas] permiltão
que lhes dêem aquelle nome os que com elle só querem signifi.car, que os
Heys Gôdos se servião dOR ConciliJs dos Bispos para melhor estabelecerem
muitas cousas; mais attentos ao bom exito das decisões, que escrupulo
sos na competencia do Tribunal. E que, ou obscurecidos pela ignOl'ancia,
os confins do Sacerdocio e do Imperio, ou con(Lmdidos pela conveniencia,
se accumulavão com elfeilo aqui os dous Poderes, e as materias á elles
sujeitas: vindo a ser estes Concilios (e não só os Nacionaes, mas ainda os
Pl'ovinciaes), huma das fontes assim do Direito Ecclesiastico das Hespanhas,
como do Direito Civil dos Visigôdos, de que tratamos. »

Mas, independel.te da acção e inlluencia destes Concilios, a i 'lportancia
rio Direito Canonico era grande na Peninsula Iberica, ji desde o 4-0 S"\culo,
de que he testemunha o Conci lio de EI viea do anno de 303 de nossa era,
e outros congregados em Tarra~\ona, e em BI'aga.

Esta importancia ceescêo com a publicação das Decretaes de Graciano nos
fins do Seculo XU, de que lia muitos e notaveis documentos em prOVd,
desde o começo da Monaechia Portugueza, que escusado seria aqui notar.

Portanto, Pol'tugal separando-se do Reino de Leão desde '1139, nem por
isso deixou de observar a Legislação Visigothlca com as alterações feitas na
metropole de que dependia, como o Fu,eI'O Heal, a Lei elel Estillo, o Fu,eI'o
ele Leon, e outras, que os successores de Alfonso Henriques forão alterando
em um ou outro ponto, confoeme pedião as ciecumstancias.

OCodigo das Sete Pal'tichs, assi'lI denominado da eespectiva divisão,
bem que fosse pl'Omulgado em Castella, á tempo que Portugal eea inden
pendente no reinado de D. Affonso lU, teve nesse Paiz foeça de lei, não
obstante a resisteucia que lhe fez a Cleresia, e se dept'ehende do art. 2í da
respectiva Conco/'daCa com o Rey D. Pedro I, do anno de 13GO.

OCodigo das Sete Pa?,tidas, eea o conteaposto do F'l.bel'O JtbSgO, pois as
sjgnalava a adopção completa do Direito Romano do COI'lnbs JLbris, que pel a
primeiea vez penetrava com tanta vantagem no solo hispano. Dahi a I'e
pugoancia que lhe tinha o Clero em Portugal.

E po to que em tal Legislação se houveRse incorporado em suas dis.po
sições as Leis do Fu,8I'o Heal e dos Estillos ou Dil'eito Consuetudinario,
modificati vos da legislação do FLbe/'o JLbSgO, o dominio das dou triuas do
COl'pLbS JUl'is era e' idente; como beJl demon tra um esceiptor de 008"0
secnlo, quando assegura que as disposições de te Codigo erão 00 fundo
mais Romanas que Hespanholas, sem embargo da língua em que foi puW-i
cado, sendo com justiça alcunhadas Leis l~omanas tl'adlbzidas em Hes
panhol.

«Pois, accrêscent~-o mesmo escriptor, o qne no dito Codigo se prop6zEI
Rey D. Fernando IrI, o Santo, que, já. o tinha lembrado, e encommendado,
ainda que só fosse acabado no tempo de seu filho D. Alfonso IX ou X; foi
traduzir, e fazer mais familia.res as Leis, e Direito doCocligo, e Panclectas de
Justiniano, de que, pela maiol' parte, e ex.actamente se compõe, com mai~

algumas cousas tit'adas dos Co tumes, Ol'denanças, e Foraes de CasLell",~
em que Lambem em parte teriáo influido o Direito Ante-J'u,stini(J,nD, qne
nas Hespanhas se tinha naturalisado mlis : com o que ficarão algumas da
Ju,stinianeas. modificadas e interpretadas, conforme o pedia a razão porque
o mesmo Codigo se formou; e mltul'alisada rle orte, que não ioculcarã~,
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t:wLo a sUJelçao do Imperio Romano, por cujo pl'ln lplO, diz Faria,
:Jquelles Principes prohibirão o uso das dita Leis.»

Mas a repllgnancia que sentião o Clero e a Nobreza pela Legi lação de te
Codigo, era o ma:ior incentivo para bem acolhê-la o Poder R.eal, e os
iVJinistros que o cercavão, enthusiastas do novo Direito, que se ensinava
com grande renome na niversidades de Bolonha e de Pariz.

O novo Direito alargava o podeI' e prel'ogativas da authol'idade Real; lá
se achava inscripla a celebre maxima de Ulpiano,-qtwd P.rincip i, placwit,
Legis habel, v/;gm'em, CJue e sas Legislações cuidadosamente admittirão,

A primeil'a Dynastia qne reinou em Portugal era de origem Fran eza,
e os Ministros que mais influirão nos seus onselhos erão Jl1I'ista, daquella
nacionalidade, qne farão á Penio ula procl1l'ar fortuna. Alumnos <la ni
versidade de Pariz on de Bolollha, quasi todo, a piravão a demolil' a antiga
Legislação impondo. nos Povos model'nos a que fÔI'a cúdifi a la por
Triboniano.

Travou-se a luta contl'a o antigo Direito, e contra toda as in tituições
CJue delle (1 i1uanavão. Na proscl'i pção erão envol vidos o Direi tO':Feudal, oCa
nonico, o Conslletudinario consignado nos Fomes, e a Lei mui cei brada
sob o nome ele Avoenga, relntiva ao direiLo de prelação, e de l'esci ão na
venda dos bens da familia, direito sob outra forma ainda consel'vado na
Inglatena. tuta secnh.l" mas mantida pelo Poder Real e seus Jurista3 com
a maiOl' tenacidade, o que lhes assegu'ron o definitivo triumpho.

No flln do seculo .13 0 e começo do r1ecimo quarto lavrava na Europa esse
. 1'0 ou antes esse furor pelo Direito Romarro, maxime em França,

\ ,ii ,", ILllas sustentadas pelos Papas contra os Imperadores da Caza da
.'0,,11'1. tlirla a hydra n'um ponto resurgia em oulro, e de onde era me-

doI .
nso lU, que vivêra por muito tempo em França consorciado com

.11. de Bonlogne, transportára para Portugal todas as tradicções que
I) II. facil em promessas, foi ainda mais facil em recusar-se a cum

I ~ando contra uma excommunhão á que sómente se submetteu a
" I •. rte.

II, sentempo que flol'escêo o Mestl'e ou Dr..Jacobe da Leis (ex Le-
'Ii! ~;. '(1 no o pelo compendio que organisou á modo das Inslilulas, para
n e. ,I ~ propagação do Direito Romano do COl'pllS Jn1'ís, e cri to e coor
l~n<.tdn)l I Portugnez daquellas éras; e bem assim D. Gome ,Doutor em Leis
r ~1Ir.::: de Zámora. El'ãl) estes J urisconsultos successores de outros, tão
i,tl \1 r· "como elles nos cargos de Justiça que exercerão no pl'ecedentes
rei, di),-, como D. João ])eculiar e os Mestres Albel'to, Leonardo e Vicente,
De:) d Lisboa, Domingos, Arcediago de San tarem, Pedro, ChanceflCl'-Mór,
I' i'l ,II' e Paio, Chantre da Sé do Porto; Francezes, Italianos, ou Hespa-
I I .. I ,. 'mado em Pariz, Bolonha e Padua.

A I todos propagandi tas e enthusiastas do novo Direito, que já em
vinha tido tão valioso triumpho no Codigo ou Leis das e/,e

guinte reinado de D. Diniz, as cousas não COrrerão melhor: conli
Jla entre os dous elementos que se digladiavão.

t y que linha por progenitor a AfIon p III, e pelo lado matemo
(Ia do pl'omnlgador daqueHe Codigo, Affonso o 8nbio; augmenton

';mpenho pela propagação do Direito do C01'PUS .Tu1'is. E par'a pou
I Portuguezes o incommodo e despezas de viaO'ens bem custosas
I r S éra , fundon a ni versidade de Lisbôa ({ 289), qu'e depois passou

ORD.3.
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para Coimbra ('1308) ; ordenando o ensino do mencionado Dil'eito, e para
esse fim mandou vir Professores das mais aCl'editadas Escólas.

lntluião no seu conselho D. Domingos Jardo, formado in tÜ1'Ofjtwy'twe,
ChancelIer-Mór, havendo occupado as mitra de Evora e Li boa, D. João
Mart.ins, Conego de Coimbra, Martim Pires, Chantre de Evora, e o Me tre
.Toão clc~s Leis, tão decantado neste reinado, como fôra Mestre Jacobe, que.
já acima notamos.

E te e outros Juristas gozavão de tanta importancia que suas decisões
tinhão força igual ás do Romanos (Responsa P'/'ttdenl'l.~rn), nas epochas de
Augusto e de Adriano.

Foi ne>:.te reinado que o CocUgo ou Lei das Sele Parlidas foi tl'aduzirlo
em Portuguez, em razão· ela grande nomeada que logo teve, e da facil ap
plicação que podia ter, e com eJIeito teve em Portugal.

« Porém, assevéra um escriptol', nada concorreu mais para a grande au
Lboridade e uso que já tinha, e continuou a Ler o DiI'pilo ele JL~sliniano,

como a traducção que do Codigo ou Leis das Pe~l'li(las mandou fazer o
mesmo Senhor Rey D. Diniz, sendo, como já está dito acima, pela maior
parte fOl'mado do mesmo Direito. »

E mais adiante accrescenta :
« Posta pOl' tanto já. a existencia da dita tl'aducção, lembra natural

mente, que o Senhor Re) D. Diniz, qllel'endo e propondo-se augmen\.ar
a nossa Legislação, ainda então diminuta, e. enriquecer a nossa Lingua;
se lembrou, que sendo aquellas Leis compostas pela maior parte do nil'eito
.Tustinianeo, já mais escolhido, e accommodado aos co tume d:l. Hes
panha, preenchião bem o seu fim.

« E daqui se segue o presumir-se, e achar-se com effeito, que o dito
Codigo pelas ditas qualidades merecêo entre nós por aqueHes tempos, e
pelos ·seguintes a authoridade de subsidiaria, e ser como tal observado ;
de attribuir-se com razão ao mesmo Senhol' Rey o determina-lo assim
expressamente, e que por i so sr:- movesse mais a fazê-lo traduzir na
Lingua vulgar, em qtie quiz e determinou fossem daLi por diante escrip
tas todas as Leis do Reino: entre as quaes, mesmo no dito Livro, e
em alguns outros de Leis e Posltw'as anligas, se achão escriptas e tradu
zidas algumas das mesmas Pal'lidas, provavelmente antes da sua traduc
ção geral. »

Estas asserções são reforçadas com o facto do art. 24- da Concordia de
Elvas de 1360, de que já fizemos menção; bem como de uma Pl'Ovisão de 13
de. Abril de 1361 dirigida á Universidade de Coimbra p~10 Rey D. Pedeo I,
em que se determina ao respectivo Conservador que, no julgamento do~

feitos entee os E tudantes e outras pessôas do Reino, se guiasse pelo
Direito que aprendião nas Aulas, e não pelos livros e Leis das Pa1'tidas.

« O que não succederia, prenota ainda o mesmo escriptor, se as ditas
Pa1'l'idas não esLivessem sendo a 1'egra dos Juizes em subsidio, na falta
das Leis Patrias ainda com pl'e{el'encia ás Romanas, que em varias cousas
interpretarão, modificarão, e ampliarão.

« He sem duvida porem, que o principio, e razão maior de tudo foi
o geande credito, e authol'jdade do Direito de Justiniano, que com ma:
justiça se fez transcendente as Leis das Partidas, em que elIe fôea, e se
achava reduzido á melbor, e mais proveitosa ordem. »

tonhecida a marcha que teve a Legislação Portugueza até a epocba
em que reinou D.Diniz, e a fundação da Universidade de Coimbra, vejamos
a direcção que seguio até a organisação do primeiro Codigo Port.uguez.
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IV.

Olil Co(ligos POl'Cui1;uezes-A(I'ollslno, ltll\llOeUnO, Sebustllulie o
e Pltililtlti.no.

Do reinado de D. Diniz em diante continuarão as cousas no mesmo pê
em materia dê Legislação, mas sempre crescendo de importancia o Direito
Romano do C01'ptbS J'Lwis, e a influencia dos que á elle se applicavão; então
já em crescido numero por haver na Patria uma Universidade.

Nos reinados de D. Alfonso IV e D. Pedro I, já se exigia expressa
mente que, para os cargos de Magistratura de certa importancia, fossem
nomeados os lelerados e enlendLGdos, pois assim erão os Juristas conhe
cidos.

Havia então abundancia de personagens desta classe letrada, e no Con
'elho ii o ney erão poderosos ~ influentes. Os mais notaveis, qne havião
a'ílquirido honrosa nomeada, erão designados pelo grão, nome de baptismo
e o (l,ppe1lido elas Le'is (ex Legibus). Ahistoria não os commem6ra de outra
sorte. J'jJlesl1'e ou J/fa,gistel' João, Vicente, Peclro, Gonçalo, Vasco etas Lei:;,
ou das Reg1'as, e ex Beg'Lbt'~s, appellido com que tanto se celebrisou nu
reinado de D. João I o Dr. João l"ernandes de Ai'êgas ou das Regras, ou
Mestre João ex Regul'Í8.

Figurarão nestes dous reinados como Chancelleres-móres os Mestres
.João, Vicente, e GOilçalo das Le'is, e por tanto mui considerado no Con
selho do Rey.

Na epocba de D. Fernando lo movimento foi ascendente em pi Ódas uou
trinas do COJ'P'u,s J'uris. A Univer~idade POltugueza voltando de Coimbra
nara Li Ma, foi augmentada com novos Professôres, ou LBdo1'es, mandados
" ':11':, l t \, -trangeiro. Parece que o padrão dos estudos Linha baixado
em (' , J.,.I to como os Portuguezes,que podião f'azê-Io,preferião ir cur-
'I-If ( • i l oLlLras Universidades de inconLestada celebridade como as
.Ir. ,lonha., onde ensinava o famoso Bartbolo, um dos oraculo

uem João das Regras se ufanava de haver sido discípulo.
o este Principe herdeiro masculino, e havendo sua filha

II :1' "I ti IIr Principe de CasLella, sua heran.a foi disputada por diffe-
I' uI e JI'OI 1'1 Ires.

I :lí. H Ll'e ela Ordem miliLar de Aviz, filho bastardo de D. Pedro I,
pc (' :1 fI 11. de uma revolLlção que lhe a segura a posse da Corôa,
di p.lI f ii' • t rluna o secundára na. batallla de Alj ubarroLa.

hH Iv 1 eminentes o aLlxilião ellicazmente. No campo da batalha
• lLr', \! ; ror "ereira, e Das Côrtes, e entre o povo João das Reg'ras, como

1 'f,(I\i,t U _signa, Mestre João ex Regtblis, om o 'eu saber, e com ua
. I (,('fI) .1 lencia.

, espadas e da lanças succede a das letras. Tl'é1.vou-se
,Le entre os Juri consultos legi timistas, e os veneedo re ;
em os Castelhanos na arena, em pró da filha de D. Fernando
orte.
lões exalt.ão os animos das populações, excitadas sobrettido
que ganl1avão no Paiz elevaua preeminencia.
~ncia de Portugal dos Reinos visinhos de Leão e de Castella
eputava compleLa, se a Legislação desses Paizes não fosse
andonada, pro cripLa; ol'ganisando-se um Codigo Nacionat,
,tGg~be;;, o ideal tios Juristas patriotas ou revolucionarios.
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Diz-se que a Lembra.nça de se Codigo foi toda de João das Regras,
então ChancelLer-mór do Reino, ·com extrema preponderancia nos Conce
lhos do Rey. Com esse pl'Oposito, assegura-se, que o eminente Juriscoll .
sulto publicára uma traduc.ção em lingua vulgar do COTpLbS lu:ris com as
glossas de Accmsio e de Bartholo, o qual, com o Direito Canonico, foi pre
ferido ao do Codigo ou Leis dCbs PCW'UdCbS.

Essa traducção, cuja existencia aliás a.lguns contestão, e outras obras
que já havião, forão preparos para a organisação do Codigo denominado Af
fonsiJno, por haver sido publicado no reinado de D. Alfonso V.

Diz-se que a Nobresa e a Burguesia reunidas em Côrtes o recla.mirão com
instancia, maxime o terceil'O Estado, onde os JllrUas abundavão. Infeliz
mente .Ioão das Regras, fallecendo em 1404., não pôde levar a elJeito o in·
tento, que outros executarão com mais fortuna no reinado do netO ]e D,
.João I, ' endo Regente do Reino de D. I)edro Duque de Coimbra, em 14.46
ou il..47, como parece mais presumivel. '

Aobra foi commeLtida ao Dr. ou Mestre João Meudes,Cof'regedor sla Côrte,
~omo se vê no liv. 1 §'1 prefacio de3sa. Ordenaçõe, ignorantlo- e a data:
assim como não se sabe quaes as Côrtes em que os Fitlalgos e Povos pedirão
por vezes a organisação do Codigo ; mas não será destituida de fundamento
a presumpção, de que o encargo foi confiado ao Dr. João Mendes, depois da
morte de João das Regras em 1404.; pOllendo-se calcular que nes a pri meil'<t
compilação gastou-se perto de quarenta annos pouco mais ou menos,ou de
vinte a contar das Côrtes de Lisbôa de 14.27, as pennltimas convocadas
por D. João I, fallecido em 1l..33 ; por quanto foi por esses tempo ('1!..22)
que se fez uma grande reforma emPortugal, a substituição da era ele Cesar
pela de Christo ; e. uma reforma podia ter despertado ou animado outra de
tanto alcance, e tão necessaria.

Cumpre notar que o empenho de levar-se á efIeito o COLligo Nacional
era de longa data, pois no prefacio das mesma Ordenações se diz, que
se ellas não forão acabadas em tempo de D. João I, a causa forão
alguns empcwhos, que sersegui1'om.

Fallecenc10 ODr. João Mendes nos primeil'os tempos do reinado de
D, Duarte, escolhêo este Monarcha pal'a continuar a obra. encetada ao
Dr. Ruy Fernandes, pessôa mui competente, e que já figurava com liis
tinccão no seu Conselho. A este Jurisconsulto coube a honra de termina,...la
com o auxilio do Dr. Lopo Vasques, Corregedor ele Lisbôa, e elos Dezem
bargaelores do Paço Luiz Martins e Fernão Rodrigues.

O Codigo AlIonsino, publicado em 14AG ou 47, he por i só um aco:J
tecimento nota:vel na Legislação dos Povos Christãos, Foi um incolltestav~l

progresso, e revela os adiantamentos que Portugal tinha feito em hei
prudencia, como á outros respeitos.

Opadrão ou modelo deste Codigo foi em verdade,quanto a doutrin<t,
o Cm'pus Jtwis; e quanto ao methodo e disposição das materias, as De
c/'etaes do Papa Gregorio IX. E, po to que precedido ue quasi lious seculo
pela Lei das PCIII' lidas , he na opinião ele abalisados JUl'isconsultos, tra
balho difIerente e muito superior.

Con ielerada a epocha em que foi promulgado o Corligo Affonsino, e te
tmbalho he um verdadeiro monumento. E be para laslimar que não Ív"... ú

logo dado a estampa, distand.o tão pouco a sua publicação da epocha em
que a arte divinal da imprensa fora de coberta, ou, em lMiQ, quando Gut
temberg e ,eus socios conseguirão pela primeira vez imprimir uma obra
inteira.
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Esle Codigo não foi impre~so senão em 1792, duramlo como lei apena
u espaço de 65 a, 70 annos, quando foi promulgado o Codigo Manoelino.

Tornou-se POI' tanto um documento pouco conhecido no Paiz, e intei
ramente ignorado no resto da ]~uropa.

A' esta circum.tancia se pode em parte atlribuir o que l1iz Bentham no
cap. 31 da, sua obra-ViStCL ge1'CLl de 'Um Corpo completo de Legislação,
quando as.egl1l'a que o Codigo mais antigo da Emopa era o Dirl.{'marqtLe~

de -1683, seguindo-se o SlLeGO de 1734., o Fl'eclerico ou P1'lLssiano de 1751,
e finalmente o ScLl'Clo de 17iO.

Estas indicações mostrão a ignorancia em que estaya Bentbam, e E.
Dumont, o edictor de suas obras, acerca da prioridade do Codigos Euro
pêog, visto como, antes ela publicação lo Dinamarquez, já em Portugal se
havia promulgado trez Codigos completos,e nm incompleto (o Sebastianico)
de 1}·66 a 1603.

A circumstancia de sei' ou não completo, favorece ainda os Codigos
Portugueze , que o são tanto quanto o permillião a Ime' da epocha em
que forão organisados, e o Philippino muito mais que o Dinamarquez, em
vista da succinta apreciação que de SU~1S materias fez Bentham.

He certo que nenh um dos Col1igos Portuguezes contém a legi lação fun
(lamentaI de Estado, por que não à te' e de principio, além da Bnlla-J[ani
{est'is pl'obatwn do papa Hex.çLndre UI, publicach em ~3 le Maio de H 79,
confirmando em D. AlIon o Henriques o titulo de Rey de J' ortugal.

A Legislação oriunda elas preten lida: Côl't,}S de LrLlnBgo, ha apocr,rpha; e
sendo fabriC:l.da depois do Codigo AIIon'ino, não podia ser então codilicada.
Hegia até então o Direito Consuetudinario ele accordo com o Canonico, que
era seguil10 e pratic:ldo em outros I;;stados da Peninsula.

~1as nos Codigos Portuguezes encontra-se a Legi fação administrativa,
Jlscal, civil, commercial, cl'iminal, militar, llorestal, e até a municipal;
bem Gomo a ela~ relações entre a Igreja e o Estado.

Pela confusã:o que havia elo aLlministrativo com () judicial, não e tavão
descriminadas as funcçõe' do' empregaLlo , mas nem por isso deixavão de
, -\! I. as .

• I a J • I todos, forlllularios lios contracto, ele disposiçõ s de bens, e
11 r II J lJS processos; ma exi tem l1isposiçõe descrevendo as diver~as

: t '':lde podia- 'e, <.:om alguma segurança, redigir taes actos. ,
rI) , A(Ionsino, como Coeligo completo, dispondo sobre qU;L i
( I "leI'ia da admini 'tração de hum Estado, foi evidentemente o

rinH' (III.! e publicou na Europa, e assigllala huma epocha importante.
r J le r .digo restringio- se a Legi laçtio reudal, e Consuetudinaria;

,.,,\ I~O 1-. t • Lei chamada (lCL Avocn[Ja, de que já acima demos huma idéa,
e d' ,. g,llIho ele causa á. Legi lação do CO/'/JWJ .!w'is, que foi equiparada
• { 'U ' ri' I I ue aliás ó podia prevalecei' nas materias em que houves e

c·a·
F'[ ficação 11O o ponto em que a Legt lação Feudal teve de parar

j,L {lI I ,}, nova. idéas, e reforma que emprehendia a llealeza para
lil'll a' U I' ~ompleto predominio,

':i fi -I, decorrido ainda es enta annos, e reinando D. Manoel,
.- - .•lIt, - ,'nais no interes t" da Realeza, do que no da outras insti tui-

o ': I ft.I'n:..ar-se a Legislação ·ex.i ten te a pretexto de melhor codifica-Ia.
plicavel a cau a desta nova codificação em tlo Iimuado espaço

'n~o no ardor dos Juristas e n fazer predominar na L<'gi lacão
'- leIa elo COI'PUS JtLris, e no empenllo do Poder Real em forla-
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lecer Oregímen absoluto fazendo-o pr imar sobre as antigas liberdades do
Povo Portuguez. O Rey D. ~Ianoel deslumbrado pela descobertas da India
e da Amel'ica, e Gom a felicidade que em tuuo o acompanhava, entendeu
que nada podia no futuro melhor assignalar o seu reinado do que numa
Legislação cunhada com o seu nome.

Foi elle quem deu senão os ullimos, os mai decisivos golpes no Feu
dalismo. _.

fie este o cara.cter da ua Legislação, e dos acto mai significativos do
seu reinado.

Aorganisação üo novo cocligo foi resolvida no anno de 150;>, e levava
por pretexto reformar e rerluzir á melhor ordem o Codigo de D. Affonso V.
A Carta Regia de 9 de Fevereiro de 1;>06 encarregou des e co mmellimen to
ao Chanceller-mór do Reino o Dr. Ruy Bôtto, com o Licenc iado Huy da
Grãa, Dezembargador do Paço, e o Bacharel João Cotl'im, Corregedor do
Civel da Côrte, conhecidos como famosos Legistas, ~egunclo o testemunho
ele Duarte unes de Leão.

O trabalho destes compilauores foi terminado em breve praso; por
quanto no anno de HH2 ou '13 sob a revisão ele Bôtto, o Chanceller-Mór,
foi a obra impressa em Lisboa por ,João de Kempis, com o addita
mento das sentenças e Foráes racommenelado na Carta de 9 ele Fevereiro
supra mencionada. Em H51l! fez-se outra impressão mais correcta e
accrescen tada. .

Mas a compilação sendo feita com tanta pl'essa obrigoll a novo exame,
que foi confiauo aos Dezembargadores João Cotrim, Pedro Jorge, João de
Faria e Christovão Esteves. E o Codigo, assim emendado, foi publicado em
·11 de Março de '1521, ainda em vida llo Hey que o authorisára; e 11e o
Codigo Manoelino que conhecemos, que depois alcançou mais duas edi
ções no reinado de D. João III em HS26 e 153:3, e outra no de D. Sebaslião
em 1565.

Este Codigo no sen plano e distribuiçãO gel'al das materias seg.ue o
systema adoptado no precedente, de quem se afasta já omiltindo os nomes
dos authores das Leis, já alteramlo a ordem da collocação elos titulos, e a
distribuição dos artigos ou paragrapho , e de tal forma que parecêo uma
nova legi lação e não compilação systematisada de lei' preceden tes.

Mas o furor de legislar ou codificar parece que invadio e. te secula, em
que tudo como que exigia reforma ou transformação. ]~ assim, reinando
D. Seba lião, mais uma codificação se levou á effeito, pa'ra consummar o
triumpho da Legislação do COrptbS JU?'is, e do absolutismo Heal. .

Não pouco con.:orrêo para esta effervescencia a reforma da Uruversi
dade de L:oimbra no reinado de D. João III, em 1537, ,que para e te fin:
fizera, como seus predecessores, convidar em outros Estados Professore'
de saber incontestado. Mas nesta epocha ainda predominavão na J'uris
pruelencia Romana as opiniões de Bartholo e Accursio, e a impor'lancia que
depois auqnirio a Escola Cujaciana ainda era desconbecida.

Anova compilação do reinado daquelle "El'incipe, que delJominaremos
Codigo Sébast'icmico, não teve o alcance das primeiras.

Duarte Nunes de Leão, Jurisconsulto de nomeada e Dezembargador 'da
Caza ela Snpplical)ão, encarregado desse trabalho, colligio e recopilou '-"-~

somente as Leis extravagantes posteriores ao Codigo l\'Ianoelino.
E'te trabalho, revisto pelo Regedor Lomenço da Silva e outros Juris

'onsullos, foi approv~do por A.lvará de '14 de I'evereiro de 1;)69, tendo
força de Lei. Foi o Cardeal D. Henrique, quando Regente do B.eino, que
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ordenára a compilação, sendo o pretexto invocado a existencia de muitas
Leis e Provi ões promulgadas depois do Codigo l\'Ianoelino, as im como
decisões da Caza da Supplicação, que abrião portas á muitas dnvidas e con
fu ões no Fôro. A sim o declara aquelle Alvará, e a dedical.oria do Reco
pilador.

Os acontecimentos de H>78 resolvidos pela batalha de Alcácerquibil'
collocarão .Portugal em nova situação poli tica, tendo-se extinguido ~
Dynastia de Aviz; pelo que subio ao t11l'ono Philippe II de Hespanha, suc
cessor á Corôa por differentes titulos, garantidos, no momento, pela COI'
mpção e pela força.

U~sde 1~80 até sua morte em '1~98 differentes e importantes aconte
c~U1entos tiverão lugar em Portugal em materia de Legislação, que pre
pararão a nova codificação realis~da em '1003, já no reinado de eu filho e
successor Philippu III de He panha, e II de Portugal.

Plldemo apontar entre muitos e copio 0S que forão os documentos que
deixou 'Philippe II do seu governo, a creação da Relação do rorto, os Re
gimentos da mesma Relação, da Caza da Supplicação, da Chancellaria, do
Dezembargo do Paço e a imp0l'tanlissima Lei dCL Refo1'mação da Ju.sl1·Çrb de
27 de Julho de 'I ~82, que 11e por si só um Codigo de P1'Ocesso Civil e Cri
minaI, alem dos novos Estatutos da Universidade de Coimbra promulgados
pouco antes de sua morte. ';

Mas parece que não foi G interesse de harmonisar a Legislação extrava
gante depois do reinado de D. M:ll1oel, com a nova situação politica da i\'Io
narchia, nem a pueril vaidade ou calculo politico de fazer esquecer a Le
gislação dos precedentes Yonarc11as, e obter a estima dos Portuguezes, o
que mais actuou no seu animo para levai' a efIeito a codificação, boje conhe-

~-~CJ''''CI'-t1, pu Codigo Pbilippino.
l.f" ..;" , ':' . A '''r. --lis poderoso que a isso obrigava o impulso da Rea-

-1'\ ••redominio no Estado, e os devoto do Direito Ro-

:oncilio de Trento, aceito e proclamado em Portugal
Leis do reinado de D. Sebastião. Essa aceitação dava
to Canonico, collocando-o quasi no ponto em que se
D. AfIonso H, em que se julgava de nenhum vigor a
e era advel'sa, sem declaração authentica.
.bsolutisffil Real, os Juristas Romanistas, virão com

I' 3 l'esulLaclo, e indispensavel era contraria-lo; ainda
oder Civil estava habituado á servir-se para vencer

causa da codificação das Ordenações Pbilippinas, c
Uvará de 5 de Junho de i;j9~, que mandou fazê-la;
em que a Realesa " sitana ousa revogar Leis-posto
as e orclenadas em ,JÔ·rtes.
~0 arriscado á clara luz do dia revogar as Leis de D.
ebimento do Concilio de Trento; facto tão recente, e
iado,podia impopularisar o novo '1onarcba,e coll ca;Jo
lacão com Roma.
d(ente de fabricar-se uma apocrypba e inepta GoneOl'

. Seba lião, pouco antes da sua partida para Africa, em
e desejava restabelecer nas novas Ordenações fo sem

), o principal recopilador das Ordenações, presume-se
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que fôra o instrumento ac1aptado para p.ssa empresa, já por ser Romanista
~~ltlY", e Guarda-1\lór da Torre do Tombo, de onde era Escrivãú Gaspar Al
vares de Louzada Machado, personagem -á quem se attribue a paternillade
de muitos trabalhos hi toricos apocryphos; <:endo ainda nota,'el que Ca
bêdo fosse o pr'imeiro escriptor que, trinta annos depois, désse noticia de
semelhante Concol'd(~ta que aliás nenhum contemporaneo recorda, sendo,
como devêra ser, acto (le Sllmma importancia e (la maior notoriedade.

Sabe-se que não são ediflcantes os exemplos de fé e lealdaue dado~ pelo
Poder Civil na ~1onarchia Lusitana,desde o, eu começo ;maxirne tratand - p

de relações er,tre o E~talio e a Igreja, As proprias Conc01'datas abu}lIlã
em exemplos,

Ahistoria recorda ainda o procedimento de D. AffonsQ Hen'riques. l'(lill
o seu Suzerano, o Rey de Leão depois do assadio de Guimarães: o ô

Affonso III, no cumprimento de seu juramento prestado aos enviado~

do Reino em França; a Lei Mental de D. JoãolI e de D. Duarte; e a pl'O
messa feita por D. Manoel no leito de morle de D..João II, em referencia
aos Mestrados das Ordens Militares.

A razão cl'Estado, como se entendia, era equivalente a desobriga do ju
ramento de fidelidade outorgada pelo Summos Pontifices em grandes cri-
ses dos Estados. '

Foi nessa epocha que se forjon o famoso documento intitulado Leis (nn
damentaes das CÔl'tes de Lc~mego do anilO de '1143, a que já alJudimos,
descoberto no. cartJl'io de Alcobaça, e tran~cl'Íplo por FI'. \.llLo·o l'un
dão na sua IIfona·}'chia Lusitana, em 1632; do Ijnal ante. lio .:ecnlo _. t

ninguem teve conhecimento em Portugal. Ma. I :d )j a forluna les' do
cumento apocrypbo, que sendo pela primeira vrz lr'lIliJrado I a 'ôr oe
16H por oc.casião de prodamar-se a legitimil,.de da D) n a ina,
teve mais séria applicação nas de 1G79 e '169',; e na Tei e 2~ ( Junho
de 1789 e de 31 de Janeiro de -1790, forão aqnella Lfll. uesiíTuad'l' COI o
Constituição r'l.lIndamentc~l do Reino.

Havia alem disto um exemplo á imitar. Nc urgal1lsa ·[0 tlas rden.. çõ's
Manoelinas tambem se estabelecêo a doutrin lla Ol'll. dó li", ~ 'it. ·8
sobl'e a acquisição de bens de raiz por parte da gr'eJa e )}o teir s; e alJi
se ousou dizer que a Lei repressiva sempre até aqnelle momenlo : , usdl' (.
1Jl'aliclÍ7'a, e gU(~l'rld't'(1, em Portugal: o qne era Illll' 1'1·'
asserção nilo repousa em ba e solida,visw C0Il10. ain J, .1I~1l11aúa

Concordala segunda do Rey D. Diniz, no ar . _, não diz o qu e 'pl'imio
aquella Ol'denação, e nem poderia tel' alaI.' IJe 4u Jhp, mpl 1011
dessá epocha em diante.

Se os J nristas elo Codigo Manoelino porlerão Ler a ueUél. liherdl.~\j~,

porque serião mais escl'upulosos os que se ach'l\:-o encar'rcgallos da or~alli
sação do Philippino?

OConcilio ele TI'ento, desll'nindo o effeito (1& 'lae~ prten a Cone"r
datas, desmancTlava o edificio levantado co'm tanln.tl':lh::l)!ln." Jj, chlade.

E as lutas que se travavão nessa epocha com o~ 'ol1eilol' 'úa 'anta S í

as Tempo}'alidades hrutaes empl'egaclas contra eII > l'('gulari ndll!'-na r'
Regiade21deJlIlhode·1617, pol'cau'sadessaOrde (1C- eueoull"l< 1~ _ •

sições de igual quilate, contrarias ao Direito Canol!' o, l- n ig,. p a l-i.

Reino, bem mostrão o espirito de ql1e estav:lo pos uidos os Reco-
piladol'es, e o interes:-e que nellas usufruia o Poder lemporal. .

Basta coofron~ar o Codigo de Philippe n com os ('scriptos de ,Jorgr, I> ')
Cabêdo, e do sen escolar Gabriel Pel'eira de Ca tro, pal'a se reconhecei' "
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mtemplados e definido os direitos do Fi co, c
l'eza.
pal'Licularmente com o proce so Civil, que l.e
em alguns pontos definidos nas Ordenações

ORD.4

. com o Dil'eito Canonico, e os intel'e ses da Igreja. E, com
JCl. f}"dw:çtio Ch1'onologica, e MeUo Freh'c na ua H istol'ia do

POl'tUglMz, por má fé ou deficiente critica ou arão declarar que
essa Compilaçã.o fôra um dos grandes attentados da Companhia de Jesus,
aliás tão pouco con idel'ada na Côrte daquelle Monarcha.

Pbilippe II não vil} terminar-se o Codigo que mandou organisar ; o que
veioá realisar-se em 1603, quando por Lei de seu filho Philippe III, de H
de Janeiro. do' mesmo anno, e mandou observar em toda a ~Ionarcbia

POI'tugueza, com a 'Ol'rlet~ações da Fazenda e Ât'ti1JOs das Si;;a.~, que não
forão !nc'lrpoql.dos..

ão .~ despenderão oito annos com esta Compilaç~o, que não obstante
os seus defeitos. e descuidos, 11e tl'abalho de merecimento superior ao
Codigo de D. Malloel, cujos Compiladores não tinhão, nem podião dispôr
de tantos recursos como os do Codigo Philippino.

Não o entenderão assim alguns escl'iptores do seculo passado, empe
nhados em desacredila.r a ultima compilação, cujos senões exageravão,
por. npporem obra daquella já notada Congregação Religiosa. AIg.uns do
pl'esente seculo repetirão em mór exame aquella apreciação. .

Uma da accusações ineptas que se faz aos Recopiladores do Codigo
.Phílippino foi.o preferirem na lição do Direito Romano a Esco ao Bartholillta ~

. CuJetciana ; por que no fim do seculo 16° apenas havia coQ'J'e ado a luta da
nova Escola com sua antecessôra : os Bartholista"s erão numerosos e acre
ditados, e Cttjas ou Cllja.us, .como diz Dupin, havia pouco tempo bai
:-:::'1'30 ao tumulo (H.i90) ; e posto que este Jurisconsulto tive se o merito
de vencer e.i .. , interpretes do Direito Romano; seus prede-
ce, m'es, não eu tempo lmpõr-se como autboridade á seu

-cõrrtelI1poran
As novàS dão telllpo pa se. inocularem najnlelligencia

e sómente o -conseguem depoi de lutas sus
01'.
o no melhodo e s)'stemati ação das maleria
ade das disposições deste eslão ali incorpo
lra extrahidas das reformas feitas durante
ados posteriores á D. Manoel, além do que
ndê em outras fonles.
ação, diz Coelho Sampaio, pP.J -I U"i\LlllBft'

de equidade; nella s a'lliÀi-iH~Q;iii'il

a Glosa, tem de melb ,'r'::ij~~~~;~~mento do }Iagi trallosí
s as allribuições, direitu. l,;

do Dezembargo do Paço, cujo Regiment.o,
lbo de 1582, não foi incol'porado nas Ordena
odo o cabimento no tit. 3°.
o definidas as relações entre a Igreja Catho

de que a mesmél.tlgreja oulr'ora gozava; a,
nstiluição, forão nullificados pelo art. 8° do
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lios liv~. .. o e 5°, como se mostra nos til., J17, .. 20 e
ultimo livro, .

Neste livro tambem se achava regulado o Direito sub.t
llevêra seguir em faHa de Lei Patria; o que depois foi re II

de 18 de Agosto de .J 76~.
Este livro he o que se occupa propriamente com as .ter'-"

como crimes.
O Livro qua1'tO comprehendia os .direitos das peSSÔ(/N . ti

ponto de vi ta GÍvel e commerciat, conforme a ('pocha pel'Jllilt'
Os contractos e testamentos são as materias ali mai. ·'Otll~~O.I:tJU.!t~.

Occupa- etambem com as Tutelas, di trilmição e fórós d
e cultivadas.

.\ materia penal tem o seu assento'no Li vro 1. ttbllto, so
poi ali estão tambem contempladas as -penas applica<
mas em cel'tos delictos.

Apenalidade em geral he asper:!,; mas no seculo em
e em çonfrontação com a de outras ações, maxime a Iilil::ez'l~

louva o Chanceller Fm'tescue, he muitissimo mais branda, •
melhoramento.

1\. pena de morte infelizmente abunda, e menos eri
?/wrJ'(t p01' ello fosse sempl'e entendido, segundo opinára o lk,~~a'llil)

como morte civil e não nat·umt.
l\fas a mutilação, a marca de ferro, o fogo, e a. pena

erão rarissimas. E das uHima~ já não conheceriamos n
existencia, se Pombal não no quize se dar hum IJecim.
horrores na l'epl'essão de conspiraçõe. que e ..
ginação.

O torm.ento ou lortw'a era huma bel'an""'_"".....,..
applicação se fazia em circumstancias espfcQ~~a,M

que em outras Legislações não acontecia.
Na applicação da pena de açoutes, he ceI'

com qqanlo sómente os Peões fossem á ella suoe'
la em hum Paiz onde havia tanta. abu

renles classes, em que toda a população do
de Cavalleiro, o numero dos que evlavão a
mui limitado.

Confrontada a Legisla~ão penal do Codig
pino, a de te leva grande vantagem; h<mve i

endo l S Ol'dAnações Manoelinas huma d
do Codigo Philippino, este conta ainda as
Côrtes, as Leis Geraes, as 'àIunicipaes (For
Consuetudinario, os Assentos das Cazas da
Codigo Affonsino.

. Como fontes externas considera-se o Codig
qual se comprehendem os additamentos po ten
dos Estyllos, o FueJ'o de Leon, as Leis da.ç PCbr
Romano, e o Canonico. em todos estes subsi
()o Codigo ·~1anoelino.

Posto que as teis de 5 de Junho de 1.595
não declinem os nomes dos Recopiladores,limit
rar que erão Dezembargadores do Paço e pess
pela Dedllcçcio Ch1'onologiâb, e por Meno Frei
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dimos,-que forão Pel1t'o Barbosa, cognominado o Insigne, Paulo AlIonso,
.Jorge de Cabêdo, e Damião de Aguiar; todos mui conspicuos por seu
sélber, e pelas posições elevadas que occupavão. .

C.omo já.notamos em outro trabalho de no sa lavra solJl'e o Di1'eito
Civil Ecclesiastico BI'ct::ileiro , o principal Compilador deste Codigo foi o
Cbanceller-mór do Reino Jorge de Cabêdo, que acompanhou-o até o üm
(;Um Damião de Aguiar, endo tambem o seu principal Revisor; trabalho
em que se empenhou, e de que dá testemunho o opusculo das E'/'ratets·que
llO mesmo anuo ~eu á estampa.

Nem Pedro Barbosa, nem Paulo Alfonso fi~urão na lista do Hevisores,
que, além de Cabêdo, ão 1felchior do Amaral, Diogo da Fonseca, Damião de
Agnial', e Henrique de ~)U~a. Donde parece concluir-se, que se primitiva
mente não forão estes Jurj consultos designados para a recopilação, o forão
pouco depois no reinado de l)bilippe II de Portugal, ou de 1598 Clll
diante; por quanto a na< nomeação de Hevisores olliciaes estabelece pre
'l1lupção favorarel no sentido do nos o asserto.

.Não poremos remale á este artigo sem tran creyermos aqui as opiniõe'
de dous celebres Jllriseon uHos desle seculo, sobre o estado da Jurispl'U
denciaPol'lugueza no fiw do Seclllo 16°, sem que aceitemos todas as iIla
ções deduzida pelos IDesmos Juriscon~ultos, muito eivados das doutrinas

.do pa sado sewlo, inauguradas por Pombal e sua e cola:
«Decahindo as Letra entre nó , diz YilIanova Portugal, no fim do

mesmo eeulo 16°, em, que mais fiore cêrão, e introduzida, e arreigada
profundamente na 1I0S a Universidade, e no FÔI'o a Escola Ba/,tholina,
estudaudo-se só COlll dB::>vélo oDil'eito Civil Romano-Justinianeo,com total
de.sprezo, e omi~ 'ão ~ Direito Patrio da Nação, e chegando pelos mesmo
Estatuto antigos Iiv. :lo til. 4-Iro-prin.ciIDo, a não poderem seI' admittido'

1;' tudanle ao acto de. Bachal'el em lu ti ficarem , e mo trarem por
fJu'e tinhão, os Legista Ba?'tholos, e os Canoni ta Aúúades, uJém

'T'le empre erão acompanhado da Glos a, com o que ó se
. roi forçoso seI' a Jurispeudencia de todos os tempos que se

10 as fontes, em que el'a bebida, e não se respeitarem no Fôro
I , ?U algum DiI'eito mais; sendo de lituido de quae quer

cllneuto aquelles, que no lllesmo Fôro. fazião uso da ua
palmenLe por e lhes impedirem todo o meios de o poderem

i nasceo insen ivel e nece~ ariamente o maior, e mais exce 
auLol'idade,a que ele facto chegou o me mo Direilo J u tinianeo,
ia, e mallife to abu o do que legitimamente e lhe concedeo.
'e~pre na 'obrediras Ordenaçõe•.
to veio a ucceder, que postas em tOlal de prezo, e esqueci
" Regias e Patrias, se rewrria gel'al e indistinctameate na'

. De~i õe " só ás Jmpel'ictes e Textos do Direito Oivil, e ao
~ os mterpl'etarâo : a ponto de e inlroduzir entre os Pragma
~Uas, e reputar ba 'lantemente authorisada pelo uso, e pratica
cele~re Regra, de que as Leis Palria, se de,'ião restringir e
ampliai' e alal'gal', confol'me fossem, ou correctorias do Direito
I.co~formes ao mesmo, e segundo as regras liradas dos Terotos
i)lrel Lo. »)

lia Rocha, no seu Ellsnio soúl'e'a historia do Governo eda Legis
/l'l u[Ju {, exLa épocha, no arl. 8, exprime-se por esta fórma :
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« Com o desenvolvimento das letréj.s, no seculo 16°,
toda a parte a face da .Turisprudencia.

« Os nossos JUl'isconsu1Los, munidos dos' subsidias das e1ntig
e recursos tia Critica, animarão-se a interpretar por si me mos :áit''{J!P,l~~

tos; e libertal'ão-se do impéÍ'i<rda Gtosa~ cujos erros e puer
em mnitos lugares patentearão.

« Destes se formou a Eschola chamada C'L~iac'iana, á qual
cem· tambem os Jurisconsu1Los Portuguezes immediato á' reCo!

« Entre elles costuma dar-se o primeiro lugar ao celebr
nio ele Gottvêa, conlemporaneo e emulo de Cujacio. Cllmpl'e por
fessar, que este distincto Jurisconsulto não pertence á Portuga.J)il!ll~~)IJ

pelo nascimento: a sua instrucção e vida litteraria foi toda da
sidades de França e Saboya. .

« Este e outros Juriscon uHos theoriw' do mesmo seculo uJ
escl'iptos cheg~rão á nós, applicarão-se sobretudo ao Direito Konf,(J
o qual fazia então o principal objecto da .Turisprudencia, po
commum da Europa, e por que sua vastidão, origem e anti<rui
lhe davão uma consideração extraordinaria.

« Os seus Commentarios são.Jlela maior parte escriptos (',
critica, e conhecimentos dos verdadeiros principios do mesmo Di1' il
quaes elIes fazem justa applicação as especies ordinarias.

« O Di?'eito Canonico foi igualmente cultivado com diligencia
mo naquelle sómente se achava favorecido o absoluti mo do Iml
re , neste o poder do Pontifice e as prerogativas do 'Clero; COIl
rão sobretudo para imprimir estes mesmos princi . s no Qov~rno'

ção, fazendo esquecer as antigas prerogativa~ ti:', .111' ~ da
« As Leis llatl'ias não erão ensinadas n . ,

consulto não curavão de descobrir DaS O/'cZenrLó<.v p :~~L .
tema I encaravão-nas menos como objocto principal, do que COI I

pIes applicação da JUl'isprudencia: ainda que os Praxistas, qu
vião os usos do Fôro, vião-se forçados não so a allega-Ias, m;lJllID-~~-ll

tas vezes á interpreta-las.
« os Tratados destes orrlinariamente domina o e pil'ito do

Romano,ou Canonico, de que seus authore e tavão embuidos; e pi .
a cada passo ressumbra na interpretação, mesmo daquelIas Le......... J.~._
tinhão por fonte os antigos costumes nacionaes, albeios ou con
torios com as Leis Romanas ou Canonicas.

« Apesar deste defeito, e da confusão oI'Clinaria nas obras d
xi tas daquelle seculo, á. ellas se deve ir procmar a historia· d
a noticia dos antigos ]~stabelecirnentos, e sobrot .. d~

e Estylos, que formarão uma e pecie de Jurisp"l ' alei ~

que se abusou no seculo seguinte, o 17°, mas d 'IJIlda !to i
mo uso em muita materias, em que não ha "~1, r{UI.-"'-'TTr-r
sas. »

v.

A Le~t81"ção Portu~ueza Ilepojs Ile 1603: 8U.U.~ ..uer.-e; ._.~'''''''__'''''
. a epoelaa da Ilulepelllleucia do Br..zil,

A codificação da Legislação Portllgueza em 1603. ~l'eOll urna ~o "
cha para a Jurisprudencia dessa nação, á que o BrazJl estava lIg
vinculos mui fortes.
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De 1603 a 1823, isto he, ;no espaço de 2':W anno~, podemo conside
r r quatro phases notaveis na marcha da Legislação. De 1603 a 1640,

1750, á 1778 ate 1823.
Np,sta, quatro epochas a Legi lação sotfrêo não poucas modifica 'ões, já

pulas grandes mudanças politicas havidas no Estado, já pelas novas idéa'
q .e se ião desenvohendo na sociedaue civili ada, depois do. abalo do

cúlo 16; e após a revolução de '1789, de que tauto POI'tugal como o
razi! ião re sentindo os efIeiLos.

He ()o que iremos, senão demonstrando, ueSCI'e\'endo neste artigo, e
l ndo os recurso. de que di pomos.

lJm díslincto Jurisconsulto do nos Oseculo, Villanova Portugal, a cuju
auxilio já reconemos, aprecia toda a Legislação Portugl1eza desde o princi

I da Monarchia nos seguintes termos;
« No principio da nossa Monarcbia, (\. Legislação era perfeita, o a Ju
rudencia toda era Feudal j e por tal conto Lodo o tempo uesde o prin

l' io até o reinado de D. João I, que eu reputo a epocba certa da ell~rada

do Direito Romano em Portugal: e nesta epocha considero o reinado de
. Diniz como o tempo medio que preparou a mudança; pois uma Legisla
() não II!uda sem que os costumes e a educação tragão circllm tancias
o dependão de novas Leis.
« Des e o tempo de D João J até El-Rey D. Manoel conto a segwnclcb
que supponbo o Di,l'eito RO/nlbno estabelecido no Fôro; porem como

a . ç:-o nova, que se entraul1ava com a Legislação nacional: e ne -
IlIpO auula 'I'I . brl o ',o<hgo de D. Alfonso V, e se não he cousa nova.,

. jwl '~ 'ão du u mandou fazer D. João I e D. Duarte.
'( { , racial' (] cha be o de um çombate e vacillação, que fazia o

.....-~_... .:;I!ql1' i.' ,lna , .\ ões-OOIl1r.al'ias, a l\omana e (l, Feudal, igualmente
'l ~?etuÜtl o a primeira na. Lei, a Roma.lU/, como primeira na

executore da Lei.
'r: epocha principiando no tempo do EI-Rey D. Manoel deve
~lOado de Senhor D. José, mas ne Le espaço divel'so caractere'
rso tempos da preparação para a po lerior.
:\ey D. Sebastião, o seu caracter he a vacillação das opiniõe ,.
o combate j o que fez necessaria a Escola de Bartholo, ú qual
linho mais seguro para a concordia. O re ultado he a JUl'i 
S A1'estos, que principiando em D. Seba lião durou muito

, a he melhor qne a autecedente, pois mostraudo aos olhos a
:ada, e lhe deve maior certeza. .

:10 l f i n do Senhor.D. João Y, em que o!' traball :
a pI' llt'gida : zéndo commoção nos e pV.os, fiz ,rão !Jl1d ar

·~~~liIitp q"PsLões da Ifistoria j porem qi' 01' um l;l)U 11'0
) _ .I'tl' ,fura, fizel'ão achar eutre elI . á i\ onte quieu. ti

1, I AlvA~' • .' á outro ,
~parou a epocha actual (lj/UU·tCb) desde o 'einatlu do 'eubOl'
rue o iJil'eito Pt~blico, e a Economia com o, eu' diverso ramo'
'ric~, Pol'bcia, etc., fizerão ao Direito Romano rnesmu .hoqu ,
na feito ao Feudal.
egi lação não podia repeutinamente entrar em y tema; cada
idr.a de um beIlo edificio, que por melhore cortes que tenha,
r lugal', sem que o risco in,teresse ao eélificio inteiro.
ou-se que o combate na cidu de L vboque era cansado pe lo
lano, e elle foi proscripto na Lei de 18 de Agosto de 1769: 'e-
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guio-se-lhe outro ainda maior pelo immenso "MUO que ficava no sy tema,
e elle lO/'ltOLb a SIJI.' euloptaclo BO E 'latutl)S da uiveL'sidade de Coimbra.

« Taes selo os caractéres de ta epocha, que e pel'amos dê lugar á outra
rle toda a perfeição no novo Co<ligo, etc, (1hbt(tVeIr-Se então em 17U t de um
novo Codigo Portuguez, que não e I'ealisou, como mais abaixo se l.llra), )

Aceitando com restriccões o juiso e divisão do illustre Juri ta, que
lanto se distinguio em nosso Paiz 110 go"erno do Estado, faremos sobre as
quatro epochas, que descriminamos, algumas cOllsi<leraçõBS.

lJe ,1603 ,á .. 640, ou á revolução que colLocnu no tb1'oOO a OynasLia Bra
ganlina, não houve deviação no espirito que dirigia a Legislação, que era
robustecer cada vez mais o' Poder Heal, pOlido-o em relevo em formula
mais pronuncia<la' ues e llesideralwn.

Nessa epocha temo a notar o empenho de executaI' a nova Legi tação,
á despeito uas reforma de Trento. Tendo a 'anta Sé representantes per
manentes no Paiz, sob u nome de Colleito/'es, l1e contrar e te que princi
palmente se dirigem todas as manifestações de despeito do lJoller invasor·
o qual, tendo todo o Cleró indigena amordaçado, revolLava-se contra.<I'
reclamações e resistencias estranhas.

He celebre esta epôcha pela abnndancia e abuso das tl'opelia cha
madas-Tempo1'alidaaes, ou torturas impostas au Clero a fim ue coagi-lo
a obedecer as Leis e as decisões dos "'Jagistraflos temporaes, contra
rias ao Direito CanolJico e as reformas do recenLis 'imo Concilio. O que
até entãu se praticava comI) uma irregularidade, e que o proprio PodeI'
que com ellas utilisava não ousava confessar, foi regulari ado por WIla
Lei, com vigor e andada execulada.

A~ 1empol'alidades abundarão nesta e.poch'a, como depois no dominiu
ue Pombal, mui inclinado a medidas de cruesa.

Ê para que as doutrinas do GONemo corres em parelllas com as da
Universidade, fez-se uma no\'a reforma nos respectivo E tatutos (1612),
quejá era a quarta uepois rle D. João UI em 1537.

A Legislação sobre as Tellllpo/'alüübcles !le mui alTagada pelos l\ega
.listas de todos os maLises, e reputaua como medida tle progl'esso, e de
liberdade do mais puro quilate.

'Oe 1640 á 1750 a Legislação e a Juri~prudencia o/Irerão á pl'jncipio
um pequeno retrocesso; pOl' que era uma reacção contra o detestado
dominio Castelhano, e ~eu duro regimen. Essas manife tações apparecerão
nas Côrte de 164.-) e Hl4.3, e ainda nas de 1668, 1674., 1679 e 169 7 ,

quando o Rey D. Pedro U procurava legitimar a rebellião que oJevou ,
throno, e assegurar a sorte de ua Dynastla, . ,

A linguagem dos ,Iuri tas desses tempo:;, de totla a ulLi01~metade 11
eculo 17° be inteóI'amenLe dilIel'ente das do pllincipio ... e do seculo ío~,

em que se reatou com duplo vigor a corrente do predomínio do PodeI'
Real.

Basta eonfrontar os escriptos de João Pinto Ribeiro, de Domingos Autu
ues POI'lugal de Francisco Velasco de Gouvêa, e de .\.ntonío ue Souza de
MaCêdo com os das epocbas que apontamo.. A liberdade de uns contr'l.'d:
com o servilismo dos outros.

A Revolução de 16'lO dava legitimo fundamento para uma rec~:::".~~-...:,,!

da Legislação, ou organisação de um novo Codigo compativel com as id~as
vencedoras naquelle gl'ande- acontecimento', Ma o bom senso, o tl~O

politico, OLl antes a fortuna do Poder Real inutilisou qualquer commetll-
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seis Conselheiros, na Magisl1'atnra allamente collocados: os Dl'S ..Tos· Ri
calde Pereira de Castro, Manoel Gomes Ferreira, Bartholomeu .José unes
Cal'dozo Giraldes de Andrade, Gonçalo José da Silveira Preto e João Pe
reira Ramos.

Osystema adoptado consistia no seguinte:
Lo-Exame das leis dispersas e extravagantes até então publicadas, e

o corpo da Ordenação do "Reino, que, diz o Decreto, não era da Real inten
ção abolir de todo,. constando da Ma aceitação, com que era recebida por
todos os vassallos. .

2.o-Exame das Leis antiquadas, e, pela mudança das cousas, inuteis pal'a
o presente e para o fl.1turo.

3.o-Idem, das Leis revogadas em todo, ou emparte.
4.o-Idem, das qne na pratica tem soffrido diver idade de opiniões na

_sua intelligencia, causando variedade no estylo de julgar.' '
D.o-Idem, das que pela experiencia pedião reforma, e innovação em

beneficio publico.
Otraballbo de organisação, compilação e exame foi distribuido da se

guinte fórma:
Do livro I, ao Dr. Luiz Estamislr.ío ela Silve~ Lobo, Dezembargador dos

Aggravos da Caza da Supplicação.
Do livro II, ao Bispo eleito de Faro D. João Teixei?'e~ de Ca?'valho, e ao

D,'. Estanisldo ela Ctmha Coelho, Dezembargador da Caza de Supplicação.
Do livro III, aos Drs. Marcellino Xavie?' da Fonseca P·into, e Brumo.

llfClJnoel jJfontei?'o, Dezembargadores das Cazas da Supplicação e do POl'tO.
Do livro IV até o til. 79, ao Dr. Dt~(lf/'teAlexand1'eHolbeche, Lentesub

tituto de Coimbra, e Dezembargador bonorario da Relação do Porto.
cc Para oque he necessal'Ío estabelecer, diz o De·creto, e deferir sobre os

Direitos mercantis, navegação, Cambias, Seguros, e Avarias, e parao mai
que respeita á Nautica e ao Commercio, que deve entrar no mesmo livro
IV, á Diogo Ca1'valho de Ltu;ena; Advogado da Caza da Supplicação,
e Deputado da Real .Tunta do Commel'(jo. »

Para orestante do livro referido na parte que trata dos Testamerltos,
Successões, Morgados e Tutelas aos Drs. Luiz Hebello Quintella, Juiz do
Feitos da Corõa e Fazenda.

O trabalbos do livro V farão confiados aos Dr . jlfanoel José ela Ganna·
e Olive'im e José de Ye~conceUos e SOL~za, um Deputado da Meza da Cons
~ienc!~ e_Ordens, e o outro Dezembargador dos Aggravos da Caza ela

rrl"'.
, o mesmo DeCl'eto os Compiladores devião apl'esental' os

'ue fossem successivamente preparando, ediscutindo-os em con-
e modo que funccionassem todos com tal methodo e ol'dem,

balhos fossem mutuamente conhecidos, e apl'eciados para que
'sem repetições e antinomias.
s primeiros resultados desta Jnnta foi o Decreto de i 7 de Julho
anno declarando e suspendendo provisoriamente a execução de

I eis elo ultimo Reinado até a conclusão do novo Codigo, o que infe
mnca se conseguio.
JalllOS de a Junta forão correndo com reaularidade, por isso que

I ,to de ,12 de .1 aneiro de -1784 foeão regulada as suas se sões,
)- e-lhe um Vice-Presidente.
'80 o trabalhos quanlo ao Direilo Publico, Commercial e Testa
estavão terminados; mandando-se revêr, examinar e censurar os

ORO. 5
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ensaios, por huma Commissão de cinco Revisoref' e Censores CLrJ, hoc no
meada; segundo se lê no Decreto de 3 de Fevereiro do mesmo anno.

Além da Commissão de Censore presidida pelo DI'. João Pel'eira Ra
mos de Azeredo Coutinho, cujas luzes. o Decreto muito encarece, havia a
Conferencia 8upe'I'io?' de approvação final presidida pelo Visconde Mor
domo-Mór, e na sua falta pelo Ministro do Reino J'osé de Seabra da Silva, e
de oito vogaes, Jurisconsultos de primeira cathegoria na alta. Iagistl'atura.
Aessa Conferencia assistião os Censores, e o authol' do trabalho approvado
na revisão e exame, sendo este omrjdo nos ponto contradictados.

Entretanto para resalvar a orthodoxia da doutrina, por Aviso de !) rle
Fevereiro do mesmo anno fôra o trabalho orgaoisado, remettido ~L reza ela
Commissão Gel'al da Censura dos Li, ros.

Dessa épocha em diante nada mais se sabe, qnanto ao resultado desse
projecto de Codigo, em que se libravão tantas esperanças ainda em i 7\)1,
segundo o que refere Vmanova Portugal, no trecho que acima copiamo,.

Parece que a molestia da Rainha (1792),e o acontecimento extraorelina
rios da FI'ança ennublando a sitnação politica da EUl'opa, não deixarão de
influir poderosamente em Portugal; e impedirão talvez que o trabalhos
execntados, e já tão adiantados, chegassem a termo. Entretanto não POUc.o
se trabalhou nesse exame e revisão, se attentarmos que o eminente Iii te
rato Portuguez, e não menos clistincto Jnrisconsnlto Antonio Ribeiro dOf;
Santos, filho das escolas de Humanidades dos Je uita. do Rio de Janeiro;
ó por sua parte escrevêo oiLo volumes em quarto de censura obre opro

jecto do Codigo, que aiuda existem ineditos ; conhecendo-se alguma consa
pelo corre impresso nos projectos de Mello Freire.

Não obstante no intervaUo entre 1780 á i 790, on poue.o depois Pas
choal José de Mello Freire, ja. vantajosamente conhecido pelos seus escrip··
tos juridicos, offerecêo proj eotos de um Codigo C?'imincLl, eou tI'O de Di?'eito
Publico; assegurando-se que o primeiro fôra organi ado por ordem da
Rainha. Esses trabalhos, que forão impressos depois da sua morte (1798), e
em nossos dias, o author recorda-os na in~roducção ao seu Di'feito C?"inúnnl;
lastimando que, no projecto do primeirà Codigo, não se legislasse sem
contemplação com a antiga Legislação e costumes. O seu ideal era um
Codigo ou Legislação mais philosophica.

Mello Freire era um espirito eminentemente innovador, e, se lhe dei
xassem as mão~ livres, faria na épocha taboa rasa na Legislação antiga
de Portugal.

Esquecida a obra do novo Codigo que tanto alvoroço excHou nas ulti
mas dezenas do seculo passado, e que sel'ia o mais bello producto ela 0,,
tentosa reforma elos Estudos de 1772, uma das glorias immarcesciveis CO:Il • ,

rrue arreião Pombal os seus devotos; tentou-se em 1802, por Decreto de
21 de Março, levar'a effeito hum Codigo Pena.l Jl1~'ilita1' ; e com esse propo
sito creou-se tambem uma Junta. Por Decreto ele 23 ele :Fevel'eiro ele 1804.
determinou-se que a mesma Junta, augmentada com alguns vogaes, ül'ga
nisasse o Codigo Milita?' da Man'inha.

Era membro dessa .funta o mesmo Antonio Ribeil'o dos Santos; e, in
cansavel trabalhador como era, compôz sobre essa mél,tel'ia differente
artgos que os curiosos podem consultar no JO/'nctl de Coimbl'ct, revbLcL
interessante á muitos respeitos'. Servia nelta de Secretario o eximio Juris
consulto Jtlanoel Borges Can'?Miro.

Portanto pouco ou nada se fez no espaço de 1778 á 1808 j toda a azá
fama que houve foi em pura perda. Parece que Q que mais abundava
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nesses tempos era a vacillação e a incel'teza, o desfallecimento e desgosto
por obras serias de Legislação, e comtudo bavião Juri consulto dignos de
ser aproveitados.,

Mas nessa epocha, como na que se lhe seguio, Portugal não teve Esta
distas; e o balouço da velha Europa, e dos tbronos carcomidos não lhe
deixavão momento para pensarem em assllmptos, que suppunhão poder
deixar reservados para melhores tempos.

Em 1807 a Côrte espavorida abandona as praias da Metropole, e
acolhe-se ao Brazil. Começava o anno de 1808.

Dessa epocba, que be memoravel nos fastos Brazileiros, porque he pre
cursora da de sua independencia, até 1822 j nenhum monumento de Le
gislação assignala a estada da Dynastia Bragantina. Nenhum Codigo se fez,
llem se projectou. Reinava em tndo o provisorio, com a incerteza, e a idéa
da volta á Portugal.

Os Estadistas que llesse periodo figuravão, erão mediocres, e mui
abaixo de sua missão, apenas se nota um ou outro recommendavel por sua
litteratura. ARealesa estava e vivia sÓ,ninguem, pode-se dizer, auxiliava-a.

Excluamos a creação de altos Tribunaes, á guisa dos de Portugal; orna
mentos indispensaveis á nova Côrte: nesse periodo em que tão grandes
consas podia rememorar a estada da Realesa Européa pela primeira vez
na America, apenas se clestacão dous actos de alto interesse pal'a o Bra
zil: o Decreto de 28 de Janeiro de 1808, e a Carta de Lei de 16 de Dezem
bro de 18HL Omais lle secundario.

O primeiro datado ela Bahia abre as portas do Brazil ao commercio es
trangeiro, e deve-s aos con elhos e pertinacia de José da Silva Lisbôa, que
morrêo Visconde de Cayrú. Por e sa grande medida ficou o Brazil logo
nessa parte equiparado á l'\fetropole, e em posição independente.

A segunda equiparou-nos completamente: não era já um Principado,
titnlo de uma Província da Metropole, era um Reino ligado pelo laço tão
somente do Governo, mas distinr.;to dos outro. O Pajz, a antiga Colonia
assim organisada, era um corpo polit:co, que facilmente se poderia desta
vaI' com todo os seus componentes dos dous á que se achava concatenado.
Dahi á completa inclependencia pouco clistava. Apenas decorrido um lus-
tro o facto consummou-se, como uma dedncção logica. •

Mas esta transcendente medida, via providencial para um grande acon
tecimento, não era o fmcto espontaoeo nem da Realeza, nem de seus Mi
ui tro , Em seu e treito, mas de culpavel patriotismo, não podião ter inte
'esse em quebrar a unidade da Monarchia, creando e constituindo mai

.Llm elemento de divisão, origem de futw'o de astre..,.
D!'lvemos a creação elo B.eino do Brazil, ou a organisação do nosso ter

l'itol'io em um corpo politico, enão á. vaidade do Monal'cha, por certo ao
despeito tlo 'eu~ H.epre entantes no Congresso de Vieuna j onde não podião
tel' assento, Gomo Liverão, porque Por~llgalnão era, e nem podia conside
ral'-:se ,qmltcle Potenc'ia, llgmando tão somen te o Lerritorio Ellropêo 01'
gaJ11sado, em Reiuo. POI' isso antes que aqui fosse promulgado o documen
to, que cllamos, já o Bl'azil fôra como Reino contemplado llaquelle Con
gresso, ,como se vê dos arts. 1.05, iOG e 107 do re pectivo Tratádo de 9 de
"'ln~o de 18'!t:, e do de Alliança ele 8 ele A.bril do mesmo anno j o que se con
seguJO depoi de previos ajustes particulares, em que officiosamente in
terveio a Grã-Bretanha.

OBrazil, p~rtanto, já e tava reconhecido Reino pelas grandes Potencias
ua Eurupa, 111l1lto antes clll. Carta Regia de ,16 de Dezembro de 1815.
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.Fól'a destes actos, os mais salientes, nada existe em Legislação que dê
realce á estada da Côrte Portugueza no Brazil, dmante quasi quatorze
annos, de 21 de Janeiro de 1808 á 26 de Abril de 1.821; '.quando retirou-se
para a Metropole forçada pela' Revolução .do Porto de 24· de Agosto de
1.820, promotôra de uma Constituição, que foi' aqui, á chntr'agosto, jurada
em 26 de Fevereir0 de 182'1.

-Não nos parece serio"' invocar neste lugar como serviça importanle
o Codigo Bmziliense, simples encadernação de actos do Governo impressos
em avulso na Omcina ou Imprensa Regia desde 1. 811, ad instar das CoBec
ções Josephinas do ultimo seculo. Era trabalho dos Empregados da Secre
taria do MiJiisterio do Reino, por ordem do Principe Regente. Mas o unico
esforço destes Funccionarios consistia no Ind'ice chronologico que pospunhão
ao rosto do tomo.

A' retirada, da Côrte Portugueza seguirão-se differentes acon tecimen tos
que aifrouxando cada vez mais o laço que nos prendia á Metropole, trouxe
em resultado a explosão" de 7 de Setembro de '1822 - bulependmwia otb

Mor'te, e a convocação de uma Assembléa Constituinte.
Um dos primeiros e mais importantes actos dessa Assembléa foi a Lei de

20 de Outubro de 1823, mandando vigorar no novo Imperio as ONlenaçõelj,
Leis. Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções promulgadas pelos Reys
de Portugal, e pelas quaes se governava oPaiz até o dia 25 de Abril de '182'1,
em quanto senão Qt'ganiscbvcb um novo Cocligo, ou não fossem especialmente
alteradas.

Tal he o documento que assegurou á antiga Legislação e, ao Codigo Phi
lippino, a vitalidade que tem fruido, ha ~.7 annos.

Como se vê a promessa de um novo Codigo,' he ainda mais antiga que
a da Constituição. "

Poremos aqui remate á este esboço 11istorico da nossa Legislação para
servir de introducção ao estudo do Codigo, que entendemos conveniente
editar e annotar.

VI.

COIlCltISão.

Ha cinco annos lembramo-nos de coordenar differentes notas que sobq
a Legislação Patria fomos reunindo, desde que começamos o estudo· .
nosso Direito Civil, e o fomos praticando. Erão notas com destin"
prio e privado estudo.

Amadurecendo a idéa, e animado por conselhos de caBei.
do mesmo Direito, tomamos a deliberação, talvez lemeraria,
aqueBes rascunhos, ainda que melhor trajados, ao coohecin:
blico, sob a forma de annotações ao Codigo Philippino, ou 01
Reino, additando-Ihe a Legislação extravagante em vigor, ql
oompilação tivesse inteira ou proxima connexão.

Tal 11e a obra que ousamos apresentar ao P.ublico, e offel'e I

dade estudiosa que cursa as Faculdades de Direi to ; n~o só com
de facilitar-lhe o conhecimento do nosso Direito Civil, mas
reembolso que fazemos a Patria pela instrucção que nos dü
nossa juventude.
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Se não resgatamos toda a divida, como desejaramos, sobrão-nos o
melhores e mais gratos desejos de fazê-lo.

Oque podemos assegurar he, que o pouco que ofTertamos custou-no
agro labor, e não raras vigilias. Ousariamos mais se a Providencia fos e
comnosco menos parca, e nos acha se dignos de mais elevada mi ão.

Não sabemos qual o acolhimento que fará o Publico a trabalho tão im
perfeito; mas qualquer que seja nos sujeitamos ao verdict, com a con 
ciencia tl'anquilla de que emprehendemos esta obra sob o pensamento de
sua utilidade pratica, suppondo ter bem interpretado e satisfeito senão
uma nece&sidade publica, ao menos academica.

Se infelizmente nos enganamos, fica aberta a senda para outros mais
denodados, e não tão desfavorecidos de dotes de espirita e de solida cuL
tura. Oassumpto não nos parece abaixo dos maL robu tos talentos, as
sim como das mais prendadas inteIligencias.

Se assim acontecer não nos arrependemos do labo1' imp'l'obu8 com que
arcamos; e não podendo alcançar a meta que nos enlevava a mente, con
sola-nos a recotdação de que, por amôr da causa publica, outros melhor
inspirados, o conseguirão. He um beIlo certamen em que a,Patria Com
mum, que todos idolatramos, colherá maior proveito.

l

Taes são os votos do Editor.

CANDIDO MENDES UE ALMEIDA.

Rio de Janeiro, l0 de Ferereiro d. 1 iO.

lOC
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Frú llcisco Corr8a em 1570; agora nova·-

ente impress<t pfJr ordem chronologica., e
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para deseobri-la temos feito em Livrarias publieas c
parti.ula,'e." e moderoameote na lIealBibliotheca Pu
blica desta CÔrte (LisbÔ3), e oa do mesme Real Mos
teiro de S. Viccot" de Fõra; oode, mais que em uenhu
ma on1ra, era de esperar se C!lCoutrassc, se realmente
existira.•

E conclue eIplicando a eausa do erro ou eogaoo ne
ar I. de lolio das Regras oa Bibl. LI/S.

Parece que no mesmo erro collio Ionocencio, pois
ainda a coutempla como existent.,.

tO.-Iáem.-Lisbôa oriental, no 11eal
Mosteiro tle S. Vicente dos Conegos negu
lares de S. Agostinho com as licenca~ ne-
cessarias. •

Pela PatriarclJal Officina da Musica, anno
de 1727. 6 vol. em 16. 5" Ediçãu.

l1e a quarta Picentina. No froo!'''ricie lê-se:

« Ordenações e Leys do Beyno tlc POI'
tugal conlirmadas c estabelecidas pelo Sen
hor Rey D. João IV, e agora impressas
POI' m~nda(lo do muito alto e poderoso Rey
D. Joao V. »

Cumpre oolar que eslas Or~enações, poslo que im
pressas em formalo tão reduzido,e nllmeração separada
em eado um des livros, tem nm sô frootespicio.

Inoocellcio 00 Di«. Bibl. diz que são trez os volu
mes.

gu.nda. de Decretos ê Cartas; e a /erceirfl.
de AssClntos da Caza da Supplicac1io e Re-
lação do Porto. • •

« Por mandado do muito allo e pode
roso Rey D. João V, n osso Senhor. »

Inooeeoeio 00 Dico. Dibl. diz o seguiote :
II: Esla he n que mais geralmente se conhece com o

uome de Vicentina. maodado fazer eom todo o luxo e
magni6cencia ror El-Rey D. João V.

• Foi dirigida pelo Ad vogado leronymo da Silua,
que lhe aj uotou as Leis extrauagantes publieadas desde
1.603 at~ t i47, eollo.cando-as sel;undo o lugar dos
livros e htulo3 que mal5 accolllOlodados lhe parecerão,
no que não fei muito f"liz, além de lhe escaparem
algumas Leis, COIllO refere Francisco Coelho de SOUZR
Sampaio na. P/'mcçiles de Direito Putrio, parI. 2 pog.
15e li.

c Ajulltl')u mais o RcpertCirio das materia.s cm d"us
lamas, e ainda hum Appendice com as Leis promulga.
das de J7'ti em diaote, acompauhado aiodo de hum
Supplem.cAlo, em que inseria as que havião escapado
(1I'io todas) nas antecedentes eompilaçães. Veja-se as
observações e reparos appreseulados á este respeito
pelo Dr. Viceule 10'ó F~rreira Cardo.o na suo Compi
lação systcmatica das Leis Extravagantes de Po rtllgal
(Discurso prelimiuar) impressa em 1799, de pago 6 a I t.

II Esta ~ :íOão compõe-se ao todo) com o Repertorio c
Appendiee, de seis tomos. Quaodo falta o Appeudiee o
éxcmplares diminuem consideravelmente de "alor.•

Nesta edição alterou·se toda a liuguagem antiquada
da primeira.

12.-/demo Coimbra na Real imprensa da
Universidade, 1789.3 vol. em 8°. Setimu
Edição.

O privilegie do Mosteiro de S. Viee:lle de Fóra ees
sou cem o Alvará de t6 de Dezembro de 1'73 pas
saodo para a Universidade de Coimbra. Parede que
pela Resolução de 2 de Setembro de 1.86 foi de novo
garantido â Uni\'cr3idadc, o mesmo privilegio.

O Alv. ,Ie ti1a, que não vem Das CoUccções. acom
paoha as edições de Coimbra, logo no priocipio.

Esta edição, a primeira de Coimbra, foi a 6el repro
ducçiio da ultima Viceutina de fi.n.

n.-Idem. Coimbra, na Real imprensa
da Universidade,1806. 3 vol. em 8°. O'i/ava
Edição.

Está nas condições do precedeu!e, cam fraca. 'alie·
rações,

14.-Idem. Coimbra, na Real imprensa
rIa Universidade, 182/~. 3 vol. em 8°. Nona
Edição.

Esta edição, segundo se diz no res,'eetiva Prefaa,.o
foi feita sobre a primoira de 1189, COOrrO'lIl'HIa. e ·ex~
pnrgada pela orlgioal de tli03. De toda ,
~sta por sem iuvidn a melhor, e fi que 101
Juuetamenle com a primeira 11e 1603.

Innoceneio uo DI:ee. Dibl. ado Orde
guio!e :

H.-Idem.-LisMa, 1747 e 17qS. No
Mosteil'o de S. Vicente de Fóra, Camarll
Real de Sua l\1ageslade. Com as licenças ne
cessarias, e privilegIO Hea\. 3 vol. em
folio. 6" Edição.

I1e esLa a quioto e ultima edição Vicentina, e, a co
mo tal, as.im geralmente eonheeida.

Tem u S"liuinLe iuscripção:

« Ordenacões e Leis do Reino de Por
tugal confil'lnadas e estabelecidas pelo Sen
1101' ll.ey D. João IV; novamenle impres
sas, e accrescentadas com trez collecções:
a primeira de Leis Extravaganles; a se-

• Ne presente secule forãe as Ol'dcll
"arias ,'ezes reimpressas cm Coimbra,
Universidade, e no formatj de 4' (
.!lendo a pt'irnCil'8 destas reilllpresaões (II.
meLtida ao euidado do DI'. José Carl
i\Iorato, Leute Subslituto de Leis, e p~

petente (diz Ferreira Gordo); o 'Iue o,
fi edição sahisse com mais erros do qUI

de slIa eXRctidão. "
O juizo de lonoeencio he demasiado

este trabalho.
Nesta edição conservou-se) quanto J I J 'J,

edição da primeira.

15.- Idellt. Coimbl'a, "1813
Edição. 3 vol. ell: 8°.

IIe reimpressão da precedente sem alleraçilo.

.. '
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Ne.ta, COOlO na precedento, se declara quc he feita
segundo a nona de Coimbra.

16.- Idem. Coimbra, i850. Duodecima
Edição. 3 vols. in 8°.

Como a precedente.

17.- Idem. Coimbra, i8'~7. Undecima
Edição. 3 vols.

18.-1dem. Coimbra, 1865. Decima ler
ceú'a Edição. 3 vol. in 8°.

Como a preeedenle. Dilfere no lrpo que he mais
peqneno, e por tanto o corpo dos volumes he menor,
ainda que o formalo seja igual.

19.-0rdenacões da India do Senh01' Rey
D. _~fanoel. Lisbôa, i539 e 1807.1 vol. em
16.

Deslas Ordenações apenas sahirão duas ediçõ.." a
primeira em 1539, impressa por Luiz Rodrigues, e a
se:;unda em 1801, lendo por Edilor Anlonio Lourenço
Caminha.

Se fossem eompendiadas todas as Leis e actos do Go
verno sobre a India Porlugllcza dp-sde a epocha da

. desroberla seria obra importaute. Vide Innocencio
Diee. Uib!. neste arl.

Enlretanlo a Carla da Lei dc lo de Janeiro de
1114 no § 3 chamou Codigo Indiouo as Leis e ordens
sobre o regulameoto da lndia desde o anno de 1762,
em que se estabeleceu a Junla da Fazenda. Mas
nunca se formou compilação.

20.-Collecção chronologica de Leis extra
vagan tes, posteriores á nom CompilaçãlJ das
Ordenações do Reino pubhcadas em 1603,
desde esse anno alé o de 176'1. Coimbra
1819.6 volumes em 8°.

Esta compilação lambem se deve ao Dr. Joaquim
Ignacio de Freitas, de quem já acima tratamos no n. ·4.

liesta compilação sómenle se publicou uma ediCiio.

21.-Collecção chronologica dos Assentos
daCaziL da SlIppl.icação e do CiveL Coimbra,
na imprensa da Universidade; 179l.1 vol.
em 8° grande.

A lembrança da publicação desles Assentos deva-se
a D. }',·anci.co Rapbael de Cãstro, Principal da Pa
lriarchai de Li,bóa, e Rui lar da Uni versidade db
Coimbra.

A seguoda edição publicada em 1811 deve-se aos
cuidados do Dr. Joaquim 19nacio de Freilas, que além
de emendar e revêr a primeira, ullgmenlou-a com mais
31 Assentos.

A terceira ediçãe fez-se em t8'2, comprebendendo
ciuco Appendices. Não se sabe quem organiscu·a.

A quarta e ultima edição publicada em 1852 com
quanto fiel reproducção da precedente, está melhor
orfcnisada.

u nosso Auxiliar Juridico inscrevemo8 todas estas
D cisões desde o anno de 1523.

"22. Collecção de Leis, Alva1'ás, e Deeretas
do Senhor Rey D. José I, e da Senhora D.
111 aria l.

Era trabalho dos que reunião os impressos avnlsos
das Lei, publicadas na IlJ1pren.a Real, de que depois

.0 impressor Galhardo fazia imprimir os rostos eln
dices, segundo diz lnnocencio.

São collecções incompletas, e que de todo perderão
a Importaocia com a publicação da collecçãe do Dez.
Antonio Delgado da Silva.

. 23.-Estatulos da Universidade de Caim
•.éG compiladus debaixo da immediala e
~uprema inspecção de El-Rey D. José I,
n~sso se!"hor, pela Junta da Provide/lci'1
Lttterana c·reada pelo me.mo Senhor
para restal~ração das Scien~ias, e Artes Li
beraes nestes Ileinos, e todos seus do mmios
t~l/.imamente roborados por Sua Alagesta~
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de na sua Lei de 28 de Agosto d~Rte presente
anno (t772). Lisbôa, na Regia Officina ty
pogt'a(}hica, 1772. 3 vol. em l~o.

Innocencio no Diee. Bibl. diz o seguinte.
• Diversa. opiniões se manifestarão acerca de qnem

fossem os collaboradores destes Estalutos.
• Se devemos porem dar peso ao testemnnho do P.

Antooio Pereira de Figueiredo, que ninguem deixará
de suppõr bem informado, foi delles seu principal coor
denador o Dez. João Pereira Ramos de Azeredo Cou
tinho Icoadjnvado,disem natros, per seu irmão D. Fran
cisco de Lemo de Faria) com excepção da parte, que
diz respeito ás Scienrias Naturaes, li qual foi exclu
sivnmente compilada por José Monteiro da Rocha, Je
,nita do ColleglO da Bahia, para cuja cidade viern ain
da na infancia, cursando nlli os estudos Ol' respecli\·o
Collegio, alé a expulsão dos mesmos Padres em t159 ou
1760.•

2l~.-Syslemaou Collecção dos Regimentos
Reaes; contem os Regimentos pertencentes
á adminlstl'Ucão da Fazenda Real. Dado á
luz por José "Roberto Monteiro de Campos
Coelho de Souza. LisbOa, 1783. 6 volu-
mes em {olio. .

No principio do seeulo 18 entre 1118 e 1724, o im
pressor Aotenio Manescal publicou outra obra com o
mesmo Dome, em dous \'olum~s, mui defeituosa.

25. -Collecção da Legislllção Portugueza
desde a tlltima compilação das Ordenações,
redigida pelo Dez. Antonio Delgado da
Silva. Lisbôa, i825 a 1830. 6 volumes em
folio.

Comprebende o espaço de 1150 á1820.

26.-S1tpplernento á Collecção da Legisla
ÇãOP01'lugueza, pelo mesmo Dez. Delegado.
lisbôa,184,2 á 181,7, 3 volumes em fO/l:o.

COOlprchende o lToesmo espaço de tempo.
O Dez. Delgado depois da instauração do regimen

Con.tilucional em Portugal foi encarregado pelo Go
verno de conlinnar slla collecção depois do anno de
1820,!'Ob o titulo de CollecÇão da Legi.lação POTtugut:a;
trabalho qlle depois da sua morte cm 29 de Ago.to de
1850, foi con6ado ao Dr. José Maximo de Caslro Neto
Leite e Vasconcellos, Juiz da Relação de Lisbõa.

27.-Collecção chronologica da Legislação
Portugueza, compilada e annota-ia desde
1603,por José Justino de Andrade e Silva,
Bacharel em Dil'eito pela Universidade de
Coimbra, e Tabellião de otas em Lisbôa,
etc. LisMa, 1854. 10 vols. em folio.

Por ora tem publicado dez volumes até 1700,e infdiz
mente não tem continuado.

Não obslante os bens serviços que presta esta collec
ção he ainda deficien le.

28.-Codigo Braziliense, ou Colleção das
Leis, Alva'rás, Decretos, Carias Regtas, etc.
promulgadas desde a feliz chegada do Prin
cipe lIegente Nosso Senhor á esles Es:ados
em 1808, alé o anno de 1837. Rio de Janeiro,
i811 á 1836. i2 volumes em {alio.

Esla Collecção principiou li orgaoisar-se no anno de
1811, por ordem do l'roncipe Regent., conformo se IG
no rosto dos primeiros volumes. Começa de t808.

Erão encarregado. de.te lrabnlbo o. Omciae. da Se
crelaria d 'E.tado do Ministerio do Reino, que fadão
enca.leroar os elemplares a"ulsos das Leia, Alvar's e
Decretos que se publicnvão na Imprensa Regia; tendo
somente e trabalho de addicionarem um Indice cbro
nelogico. E ..sim continuou até 1gal.

A compilação era mui imperfeita, e sem methodo al
gum organisada.

ORO. 6
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o Regulamento n. L-do I de-Janeiro rle 1838 póz
lbe felizmentu termo, creando a Collecfão dO$ L.,.. do
Impel'io do Bra:il, di"idida cm doas partcs: uma con·
tcndo.os Aclos rio Poder Legi,lati\'o Gcral, c outra dos
do Poder Executi\'o, a saber: DecrelOSeAYisos, cm for
mato de quarlo, "ulgarmente conhccido por oital'o.

29.-Collecção de Leis do lmperio do Bm
zil desde 1834 á 1868. Rio de Janeiro, na
Typographia Nacional. 54 vol. em 80

••

Esta Col/ecção chamada Naeiollal começou em 1838,
quando se expedio o Dec. n. I-de I de Janeiro de
mesmo anoo, e supplantoo todas as paI ticular"s quo
existião, em razão do privilegio que lhe fl1i conferido
pelo arl. 35 da Lei n. 309-de 18 de Setelabro de 18~5,

corroborado pelo Dec. II. H91-de 30 de Setembro do
1859.

Esta compilação apezar de prioil.giad. hc illsuni
ciente. por que muitas das collecções não são completas.
Acercsce qne o Go"erno mandando fazcr a compilação
de 18J8 para traz apenas chegou a 1831" e parou nesse
onno j de modo que os inconvenient 5 com que se lula·
va ainda subltistem.

Como já "imos no precedenle arligo, csla Coll.eçeio suc
cedêo no Codigo Bra.:iUense, mns ~tlm outro me
Ihodo e distribniç.io de malerias, c autheoticidade.

TIe ~en compilador o Adminislrador ria Tl'pographia
~ Nacional sob a fiscslisação das dilferenles Secrelarias

de Estado.
Os Indicu são organisados de conformidade com o

art, 12 de Decreto ou Reg. cilada,

30.-Colleccão chronolog ica syslematica de
Leg'íslação de Fazenda no 1II1perio Braztlien
se,offe7'ecida aos t'erdadeiros amigo~ da pros
peridade e engr'tndecimento glorioso do
mesmo lmperio; por José Paulo de Flgueiràa
Nabuco de Araujo. Rio de Janeiro, 1830.
2 vaI. em 4n •

I1e trabalbo rclativo sómenle li Legislação Fiscal. O au
tbor obteve para esta obra privilegio portO anoos,que lhe
foi conferido por Decreto de 29 dc Dezambro de 1830
de conformidade com a Lei de 28 do Agosto do !Uesmo
anno.

31.-Colleccão das Leis e Decretos do
I mpel'io do n;'azil, desde a (eli::: epoqha da
sua InJepelldencia, obra dedicada á Assem
bléa Geral Legislaliva, pl'ecedida de mn
discurso prelúnina7', etc. por ~I. i\'I. ....
Rio de Jantliro, na typogr-aphm de Plan
cher-Seignot & ca, 1M27 a 184,4.. 18 vol.
em quarto grande.

He a Coll.ccciO conhecida pelo nome de Plancher-S.ig
no', que não 'coutinuou depois do nnDO de. 18'$.5, es·
lando já na direcção d, mesma tl'pograplllo os suc
ce..ores de Planeher-Seignol, Juuius Villeneul'e & C-.

Esta Collecção começa em 8 de Setembro de t 822
com a proclamação do Principe Regenle I? Pedro,
após. declaração da Indepcndencl' do BraZlI.

No pro'peelo da o~ra compromette-se Planc!ler-Sui
gnol, impre.sor-livrel~ode S. ~L. 1. ~ org~nlSar este
trabalho debaixo das "lStas de pessóas IOtelhgentes em
sem.lb,ntes malerias, dividindo a C,)llecção cm duas
epoehas: a primeira desde I ~ d,e Oulul1ro de 182~" dia
da proclamação da Independene.a do Braztl,. até. a IUS'

tallação da p'·imeir. Assembléa Geral LeglSlat,,'a: a
segunda depois desla epocba.

Não temos noticia de qucm seja o Sr. iII. iII .••• au·
tbor do discurso preliminar desta Collecção, 'I qual
criticando a eulleeção do Codigo Bra:iliense e outr~s
que Botão cxisLHio, assegura,v8 que a !lua ?~raera s~
mente destinada nos llislorlBdords e POhlICO:5, Cnao
aos Jurisconsultos, por que não ti:lhão os seus textos,
autbenticidade.

Tem esta collecção algum merecimento por_ canter
di"ersos documentos, que ao outraoCollecçõeo nao com-

pilarão. . d d' - d .
Cumpre notar que O proprietarlO a e lçaO epolo

da publicação da Co\lec:ção. Nab~co, tambem sua pro
priedade, destruio os prlmClros elOco tomos ,desta Col-

leção, a fim de que o toml) GO e' c::cguintes serVi1l~COl lle
continuação ri (Ie Nabuco.

nojo SilO muj raros os primeiro~ cinco tomos.

3Z.-Legislação Brazileil'a ou Collecção
Chl'OflologiclI das Leis, Decreto,;, /I esola,
çoes de Cons!tlta, Provisões, elc. do /lIIpe
rio do Brazil desde o anno de 1808 até 1831
inclusiue,co/llendo; além do que se acha pu
blicado ?las /Ilelhol'es eollecções, parJ mais
de duas mil peças inedilus, c,)lIigidas pHlo
Conselhtliro José Paulo de Figueiràa Na
buco de Aralljo.Riode Janeiro,1836 á 184A.
7 vaI. em (olio.

l1e um trabalbo importante e que honl'a a memo
ria ucsla Jurisconsulto Drnzileiro J natural ela Proyin
cia do Grão-l1ará ; como outros que dcLtou impressoi\.
Infelizmente falta·lhe o Indico, O que lira :i obra
grande parte de seu merecimento, torn:tndo-se I'ara
muitos 11m livro fechado.

Esta Collecçiio \'~io substituir 09 primeiros cinco lo
DloS da Collecção Plancher-Seignol.

33.-Colleccâo das Le'is 8razileiras desde
a chega,da ela' t;ôrlr. (tlé á epocha da lnde
pendencia, etc. Ouro Prelo, na typographia
:io Silva, 1834 á 18U. 15 vaI. em 8u.

Esla Collecção he n. denominadacle Ouro Preto, a mais
imporLante depois da Nacional.

O Compilador era Luiz Maria da Sil\'a Pinlo, ha
pouco fallecido. e pooo da mesma typographia.

ComprehP.ndc o espaço decorritlo desde I~OS á 18.0.
O Dec. n. I-de I de Janeiro de 1838 póz termo ao

trabalbo deste e de ou Iras Com piladores.

34. -R epe7·tol'io dos cinquo l'iuro,< das Or
denações do Senhor /ley D. Manoel com ad
dição das Leis extmvagantes.

Dirigido ao muito illuslre Senhor O.
Francisco Coutinho, Conde do Redondo,
lleg-edor da Juslit.;a deste Ileino pelo Licen
ciado Duarte Nunes de Leão, Procurador da
Caza da Sopricação. Coimbra, 1820. 2' Edi
ção. 1 vaI. em 80 •

A primeira edição desta obra publicou-se em 1500,
na tl'Pograpbia de João Blavio de Colonia, em LisbOa.

35.--11epertorio das Ordenações da Rei
no de Portugal novamenle 7'ecopilada.~, com
as 7'emissões dos Dotttores lodos do Reino,
que as declarão, e concordia ':tas Leis de
Partida de Castella, compos ta pelo Licencia
do Manoel Mendes de Castro. Coimbra, i6f'9.
3a edição. 1 vol. em (olio. ...-

Esta ho a edição que possuimo., c a terceira 50b a
direcção do filbo do anthor o Licenciado Afurtim AI
"ares de Castro.

Desle trabalho houve cm ,'ida do author as edições
de 1601, c t ti08: c sob a direcção de seu lilho 011 cm sea
nome as edições de 1623 c 1Oti I, 1699 c 1123.

As notas são a margem c mui resumidas.
Parece que Mendes de C ,oiro aproveitoll para cota

obra todo" trabalho de Duarle NUlles de Leão.

36.-lIepertorio das Ordenações e Leis do
Reino de Portllgal novamente correclo: a c- ...
crescentado com muitas conclusãe. lira"'•••
das Ordenacães, e com um novo index no
fim delle dâs materias das Collecções, que
se ajuntarão aos I!vros da Ordenaç~o nova
mente impressa: lllustrado co~ coplOsas re-~
missões dos Ooutores,concordla das Ordena-

.,



Franllisco Silveira da !\Iotta, Bacharel em
Direito. Paris, 1865.1 vol. em8° grande.

He um Iimitodo Repertario de Legislação, qne não
deixa de ter utilidade.

•

•

çàes, Leis extravaganles, Decretos Reaes, e
Assentos da Relação, que se tem cxpedid.:> c
feit(l desde a nova compilação das Ordena·
ções; .e com muita.s no las de casos praclicos
e Areslos, qlb deixarão apontarlos nas suas
Ordenações algun~ Io"{ranctes Ministros desle
Reino Lisbàa, I74ge 175~.2vol.emfol-io.

7" Edição.
Foi Jeronyolo du ,il\'u' Pereira, o editor e reforma

dor desla Edição COlllO se vI! 00 6nal'rlo t0111020; por que
rcz nesla obra uma compl~ta transformação, sobre lucia
apro\'eilanuo as eloellentes nolas praticas dos Dezs. do
Paço-Diogo Marchão Th')l11urlo, Muooel Lopes dI! Oli
veira, Lopo 'l'a,'arc:s tle Araujo, l\Ianoel da Cunha
Sardinha, 'l'homó Pinheiro du Veiga, c Q:Jlros j como
mui bem diz o Edilor na sua adlJcrtencia do tomo pri
meiro.

Com quanto possuamos esta edição,e a coosultasscmos
não he ella a que seguimos nas notas lÍ este Codi~o,
roas a oitava edição, publicada cm Coimbra em 1795,
na ímprcD~a da Unhll'rsidade sob o tilulo- Rcpcrlorio,
das Ordenaç6es e Leú do Reino de Portugal, cm 4- \'01.

Publicou-se po... teriormenle oolra edição cm t851 J

lambem cm Coimbra, que !Iorá a nona, O talvez n. ultim:;.
deste trabalho.

Malto Freire na SU1 /listaria do Direito Ci"il Purtug!lc~
§ 100 scholio, trata muito mal ao erlitor deste n.perlvrio,
chamaoclo-o não Jurisconsulto, mas Ltgu!eio. Asse
gura que suas melhores notas r.,rão cxtrahidas das edi·
ções de ~rnnoel Mondes de Ca tro, sendo as de sua la
VI'U illfcrioros, corebrinas e confusas.E aponta e.templos
e':ll que ::ão contraria:s aI) espirita e palJVrll do L·J·
gll"lador.

Coe-Iho da Ror.ha no !!ClI Ensaio ,obrc a lJi.storia do
Govt1'no e Legislação de POl'wyal.acolllpnnl.1a no § 2h3·
ii, (lIIe Ojuizo de Mello Freire.

Apesar dos seus defeitos lem sido eota obra de grande
utllid3de aos que culti\'ão o 00550 Direito,

37.-/leperturio Gerul on fndice alphaúe
Uco das Leis e.clTal1agafltes du Reino de for
tugal, pILbliwdas depois das Ordenaçõe.ç,
cOlllpreltendendo lambem algt~nra,s all/.eriores
IfILe se achão em ob 'errallcio : ordena,lo pelo
DeztJmbargador Manoel Fernan:les Thomaz.
Coimbra,na imprensa da Universidade,184,3.
2 vol. em quarto. 2- Edição.

A primeira edição ll~ste iLuportantc aUliliar do Di
reito PaLrio, anterior á iodcpendencia do Drazil, sahil)
.. luzem l81Se 1819.

38.-ReperturioGeral OU [I/dice alphaúe
l'ico das Le.is do Jl/lperio do Rrazil, publica
das desde o começo do a11110 . de Hl08 até o I
presente em seguimellto ao /lepertorio Geral
do Dezelllbu1"gador Ji1 anoel Fernandes Tho
?/lã.:; : comprellelldenuo tudos os Alvarás,
Apostillas, Assentos, Avisos,Carlas de Lei,
Cartas Ré~ias, C.0ndiliões, Convenções, De
crelos, Edltae ,Estallllos, Instrucções, Leis,
Obl'igações,Officios, Orden , Purlarias, Pro
visões, Regimentos, /lp.gulamenlos, Reso
luções e Tratados: ordenado por FI'Jncisco
l\'laria de Souza Ful'lado de Mendonça, Dou
tor em sciencias juridicas e ot;iaes, e
Lente subslituto ás Cadeiras da Academia
de S. Paulo. Riu de Janeiro, na livravria
tIé\i"er al de E. e fi. Lacmmert, 184,7 a
1lSl:iO. 4 vaI. em quarlo.
. Ele sem duvida um trabalho de muito fllereeimealo

mas ainda deficieut~. Precisa de nova l'e\'isão o de me~
lhor melhodo .

Este Repertorio supplanton touos 00 qn~ loaviáo.

39.-.1 pOli lalltell tos Jl!1"idiclJs,p'-'r 19nacio
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ftO.-Synops'is chrlJ7tologica de sl~bsidios

aincla os ma is raros para (! historia e e.ç
tudo crilico da Legislação POl'tugneza:
mandada publicar pela Academia /leal das
Sciencias de Li~Ma, e ordenaria p:n' lo ii
Anastacio dp, Figueiredu, etc. Li Ma, -1799.
2 vols. em 8°.

Esta obra he llluitO interessante para o estuuo lia
Legilllnção PorLugueza I anterior aos Codigos I pni:s
contém o transumpto de L.is desde o aono de t I·~:J

até 1603.
João Pedro Ribeiro fcz nO anno de 1829 importantes

additamenlos C retoques á csla t)braJ quo convém con·
sultar.

4,i. -Indice Chronolugiw 'remissivo da
Legislação PortngtLeZu, posterior (Í, pllblica
ção do Codigo Philippino,com WIl append-icc
até 1820: (:oorrlen'lflo pelo Dezembargarlor
João Pedro Ribeiro. Lisboa, de 1805 ii
1830. 6 vol. em 8.°

Esta obra que de,ia acompanhar a precedente (Sy·
t10psis C!l:~o.nolo(jica) por ser n. sua conliouaf;iio, não deixa
de ler ullI,dade; podendu preslar maior se fosse e~a
borada com outro ",ethodo, menos confusamente.

4,2. -/lem issiio das Leis nOlllinaes, Decre
tos, Avisos, e mais di~posições, que se pro·
!1lulgarãonosTeinudusdeD. JO'é f,e cu
meco de D. Jl!'tna T : com as Onlenacões
re,;ogada ,refurmadas, limitadas, amplia
das, declararias, e recommendadas, e da
mesma forma as Leis extra"agantes, com
todos cs As entos da Caza da upplicaçào;
por José/lol.Jerto 1\'Ionleiro de Campos Coe
lho e SOUZ3.. Lisboa, i 778. 1 vol. em 8° .

Esla obm he feita em ordem :tlphahelica, e niio deixa
de ter algum mel'ccimento.

43. -Mappa chro1/0logico das Leise //lais
d'isposições do lJire'ito Portugttez publica
das desde 1603 a·lé 1817, por Manoel DOI'·
ges Carneiro. Lisboa, 18'18. 1 vol. em 8°.

Era nm aperfeiçoamento do Iudice de João Pedro
llihciro.

4,4. -/lesWIJO cMonologico das Lei. mais
uteis no Fôro e usu da l:ida civ'il, conlendo
Leis alé 1660. Pelo mesmo. LisbJa, 1820.
3 rol. em 8°.

4.5.--Extracto das Leis,Avisos,P/'Il'Visõe.~,

A sentos e Editaes publicados nas Cartes de
Lisboa e ll-io de Janeiro, desde a epocha da
pa rtid(~ de EI-Rey 110 ·so Senhor pa1'(JJ o
Bra.:;il em 1807, alé J'UIM de '1816. Pelo
mesmo. Lisbôa, 1816. i vo1. em 8°,

4.6.-Appendice ao Extmcto das Leis,
Auisos, elc, puúlicados desde 1807 até Ju
lho de 1816. Lisbôa, 18'16.:l vol. em 8° .

47.-Additamento geral das Leis, Reso
Luções, AVISOS, elc., desdd603 alii o pre
sente. Idem. Lisbõa, 1817. t vol. em 8°.

4.8,-Segtllldoaddilamento geraldas Leis,
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Resolttções, etc.,desde i603 até 1817. Idem.
Lisbôa, 1817. 1 vol. em 8°.

4.9.-Resumo chronologico de varios ar
tigos da Legislação Patj'ia, que para sup
plemento da Synopsis, e lndices cbronolo
gicos, do Extracto, seu Appendice, e Ad
ditamentos geraes das Leis, etc., orrerece
aos estudiosos da Jurispmdencia e IlIs
toria Portugueza, AntonioJoaquim de Gou
veia Pinlo, elc. Lisbôa, 1818. 1 vol. em 8°.

Alem deslas obras exislem os additameolos 'l.ue fez
Joaqoim José Caelaoo Pereira c Sooza nas Pruneiras
Linhas do Processo Criminal e do Civil.

50. -C01l1pilcu;n.o systematica das LeIS ex
travagantes de P01·t1lgal orrerecida ao Pl'in
cipe Regente nosso Senhor, pelo Dr. Vicen
te José Ferreira Cardoso da Costa. Lisbôa
1806. 1 vol. em quarto.

E,la compilação que rromeUia o celehre J uriscon
suIto Cardo,o, ficou sómente 00 t vaI. que traz sl'sle
maUsada a Legislação Militar olé a epocha da impres
são.

Virissimo Antooio Ferreira da Cosla conliouou soh
ootra forma e,le trabalho, puhlicaodo cm 1816 a Col
luçõo .yslematica das Leis Mililare. d. Portugal, dedi
cada ao Priocipe R.genle, e por ordem desle puhli.
cada. Li.hoa, 4,'o\. em 80.

He obra que, como a precedente, tem hoje pouca uli
hdade.

51.-Repertorio da Legislação Militar
actualmente em vigor no Exercito e Arma
da do [mperio do Brazil; compilado por
Raymundo José da Cunha Maltos. Rio de
Janeiro, 184,ô. 3 vaI. em 8°.

Esle Irahalbo hoje he moi deficicote, necessita"a ser
reorganisado 8 revisto.

O filho do author o Cooselheiro Lihanio Auguslo da
Cuoha Maltas, coolinuou esta obra 00 opuscuJo-lJr••e
lndice alphabeticc da LegislaçãO Bra:ileira, cujo cOllheci·
1nlnto 1na'"s interessa aos Empregados da Repartição da
Guerra, co,nprrMnd.ndo as disposiçoes impressas desde
1837 olé 1860. Rio de Janeiro, 1864.1 vaI. em 80.

52.-Esboço de um Diccionario JUl'i
CD, theoretico e pratico, ?'ernisstvo ás Le is
compiladas e extravagantes: por Joaquim
José Caetano Pereira eSouza. Lisbôa) 1827.
2 vaI. em {olio. .

E.te trabalho sahio poslhomo,por diligeocias do lilho
do aothor. Hoje he mui deficiente. •

53.- Diccionario Juridico-Commercial,
pOl' José Ferreira Borges. Lisbôa, 1839. 1
vol. em 8°.

He trabalho superior ao precedenle, aioda 00 melhodo
e coordenação das materias.

54..--0 Sacrosanto eEcmnenico Concilio de
Trento en Latim e P01·tuguet. Dedicado ao
Episcopado da Igr'eja Lusitana por João Bap
tista Heycend. Lisbôa, 1785 e 1807.2 vaI.
em 8°.

Diz Innocencio no DiOG. Dibl. que esta traducção he
com pooca alteração a que do mesmo Coocilio lizéra no
secuJo 17 Fraocisco Ferreira da Silva, reformada na

disposição e mais correcta na pltraze.
Reycend era um Livreiro IIlleralo da particular ami

sade do Arcehispo D. ·Fr. Caelano Brandão.

55.- Constituições primetms do Arcebis
pado da Bahia, feitas e ordenadas pelo Illm.
e Revm. Sr. D. Sebastião ltfonteiro da IIide,
50. A1'cebi~po do dilo A'rcebispado, e do Con
selho de S'ua 1I1agestade j propostas e allcei
las em o Synodo Diocesano, que o dita se-

nhor celebrou em 12 de Junho do anno de
'1707. Lisbôa, 1719 e Coimbra 1720. 1 vaI.
em (olio .

Na Proviocia de S. Paulo fez-se oulra edição,impn.sa
com nitidez no anno de 1833, sendn editor o Cooego Dr.
I1defooso Xavier Ferreira,Leole de Theologia Dogmatica.

O Conego Joaquim Cajueiro de Campos puhlicou 00
Oahia em t 8·11 um r06umo de"as Constiluições sob O ti·
lula: Doutrina. da Consli",içõo Synodal do Arcebispado
da Dahia, rcdusida á un~ Tratado de Moral casuistico ;0[1;::
recido ao faBecido Arcehispo, Marquez do Soola Cruz.

Nesta obra Iiolita-se o Rulhor a resumir o que Das
Consliluições se acha em vigor, supprimiodo o restaote.

56. - Copilação em Indice alphabetico das
disposições das Leis Civis Braz:ileiras qtte re
gem ma/eria Canonica pelo paure Dr. Anlo
nio da Rocha Viana, Lente de Direilo Ca
nonico do Seminario Arcbiepiscopal, Parro
cho colJado e Dezembargador da Relacão
Metropoli tana. Bahia, 1867. l vaI. em 8°.

57. - Reg'irnento das AIel'Cê~, e Direitos
l'elativos: pelo Dez. José Paulo de Figueirõa
[ abu<lo de Araujo. Rio de Janeiro, 1826. 1
vaI. em 8°.

Esta obra foi puhlicada em anonl'mo.

58-Digesto Brazüeiro, ou ex/mio e COIll
mentarios das Ordenações e leis posteriores
até o presente: tercei ra edição corrigida, me
Ihol'ada e harmonisada com a Legislação até
apre 'enle,por Luizda ilva Alve de Azam
buja Suzano. Bio de Janeiro, 1866. ~ vaI.
em 8°.

No calalogo das obras de J urisprudeocia de Laemmcrl
lê·se o seguin le sohre esla obra:

• Esla primorosa compilaçãu contem Iodas as leis e dis
posições dos livros 1,3 e ~ da. Ordenações que ainda se
achão em vigor 00 Brnzil ; e juslamente toda. as leis poso
teriormenle promulgadas, que de algllma sorte as e,
plicão ou ampliiio. ,

59.-fJi1·eito OivilEcclesia.'tico 8razileiro
etc.elc. (obra do author).Riode Janeiro,1866
1° tom. em 8°. dividido em trez parles.Edi
lor B. L. Garnier.

60.-Regimentos do Santo OlJic'io da 1n
qu.isição dos Reinos de P01'/ugal; tanto o de22
de Outubro de 1640, comi) o do 1° de e
tembro de 1770 impresso em Lisbõa, na
oflicina de Miguel l'IIanescal. 2 vaI. em 8.°

Esles dons R.gim.nlos oão se encooLTão 08S CoUec·
ções, mas nchão-se na Obra- Narrati.a da. perseglliçãO
de flyppolyto Joseph da. Costa Poreir. Furtada d. llen·
donçB, natrlral da Calunia do Sac,"a.mento, no Rio da
Praia, preso e proce..ndo e Lisbóa pelo pretenso éri
me de Fra·j[açon, ou Pedreiro li.... Londres, 1811.
2 vai. em Soo

61-Conslllfor Juridico uu Manual de
aponlamentos,na (órmu. de D'iccionalio sobre
var'iados pontos de Direito Pro tico, etc.
por J. M. P. ue Vasconcellos. Rio de Ja
neil'o, 1861. 1 vaI. em 8°.

62.-I'lldice pelas ma/erias, civil,criminàl,
ol'phnnologica ede financas. elc, por Domin
gos Alves Branco Moniz Barrelo. Bio~
Janeiro, 18'15. 1 vaI. em folio.

63. - Ind·ice alphabelico das Lei do
B/'azil em cont-inuaçao ao Reper/01'io geral
de Ma/wel FeTnande Thomat, por Alberlo
Antonio de Moraes Carvalho. Rio de Ja-'
neiro 184.0. '1 vaI. em {o/io.
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6/f..-Repertorio alphabetico da-s Leis do Idos Senadores, e Deputados que nella lo
Brazil promulgl1,das de de i829 até o fim marão pm'/e, pelo "Bacharel .Antomo Ma·
do amw de 1840, em continuação du Reper- DoeI Fernandes Junior. ictheroy, e Rio
torio geral de Manoel Fer'Tl(JJndes Thomaz, de Janeiro, 18~9 a 1851. 4 vol. em folio.
e ao lndice alphabetico do Bacharel Alberto . ..
An/onio de Moraes Carvalho. Por HH 66.-Indtee de matertas as quau tem ap-
Advogado Brazileiro. Rio de Janeiro,i8r&. plicação ~LegislaçãoP!!.triaconcenllmte aos
1 vol em folio. annos 18tH, 1852, e 1853, coordenado lJelo

65 ' I d' h l' l" Dr. João Joaquim da Silva. "Bahia, 1859. 1.- n lce c 7'ono ogwo, e:x;p ~cattvo e vol em 80
7·emi.çsivo, da Legi lação Brazilei1"a desde . .
1822 até 18M.. precedido cada 00110, além E:xislem diCferenles pequenos Reportorio. dos Codigos
do reinado, que á eUe presidio dos nome. Criminal, do Processo, Coromerciol, da COll6tituição e

outras Leis,oõ quaas com os precedentes forão oup-
dos Ministros que dirigirão as respectiva plantados pelos dou. grandes Reportaria. de Fernande
Repartições, e cada Legislatura dos nomes Thomaz e de Fartado.

Historia do Direito RODlano, Feudal e Portuguez.

•

L - Histoire du Droit Romain, suivie
de l'histoi1'e de Cujas, par Mr. J. Berryat
Saint-Prix. Pariz, 1821. 1 \'01. em 8.°

'2.-Precis historique du Droit Romain
depuis Romulus jusqu'a nos jours, par Mr.
Du pin ainé. Pari , 1835. 1. vo1. em 8°.

Acba-se no Manual dos Estudant.. de Direito, do
mesmo autor.

3.-Resumé de l'histoire de la L egi.olation
Romaine, suivi de l'explication historique
des Institutes de Ju tinien, avec le texte, la.
traduction en regard, et les explication8 sous
chaque pamgraphe, comprenant la Legisla
tion SUl' les personl'1 es et SIJ1' les choses ; par
Mr. Ortolan. Pariz,1.863. 7a edição. 3 vaIs.
em 8°.

• Esla obra, diz Dopin, em qoe o aotor le faz bislo
riador para er melhor J oriscoosolto, bel"ica de sciencia.

• Orlolan apreseola á mocidade om pla.oo de esludos
inteiramente novo .•

4.-Histoire du Droit Romain à l'nsoge
des éleves en Droit I par Mr. L. A. War
krenig. Bruxelles, -1836. i \'01. em 8°.

5.-E.<prit des Lois, par Monle quieu.
Pariz, 18i9. 1 vol. em 16.

6.-8 istoire de Ju linien, par 1\11'. Isam
bert. Pariz, 1856. '2 vols. em 8° .

7. - Historice Juris Civilis LlJsitani.
Jiber singularis: auetore Pascbalio Josepho
~ellio Freirio. Lisbôa, 1.78 e 1806. 1 "01.
em 8°.

8.-rEnsaw sobre a hi toria do Governo
e da Legislação de Portugal, para servir de
introducção ao estudo do Di7'eito Patrio,
por Manoel Antonio Coelho da Rocha,
Lente na Faculdade dA Direito na Universi
dade de Coimbra. Coimbra, i86L 4a edição.
i vol. em 0.

9.-Historia de Portugal, por Alexandre
Hel·culauo. Lisbôa, t864. 3a edição. 4 vol.
em 8°.

10.- Curso de Direito Civil B1'azileiro
(parte geral), pelo Dr. Antonio JoaqUlm
Ribas. ~io de Janeiro, 1865. 2 vols. em 8°.

Ue um dos mais bem elaborados trabalhos qoe tam
poblicado Joriscoosoll05 Brazileiros•

H.- Compendio historico do estado da
Ulliversidade de Coimbra, no lempo da
invasão dos denominados Jesuitas, e dos
estragos (P.ilos na$ Sciencias e nos Profes·
sores e Directores que a região pelas maqu'
nações e publicações dos novos Estatutos
por elles fabricados, acompanhado de nm
Appendice. LisMa,i77'2.1 vol.em4°,eem °

Ue o trabalho do Junta chamada da Pro.uJ.,u:ia
Litteraria, ereada pela Carla Regia de 23 do Dezembro
de 1170, a qoalse come0uba de seis"o aas, e nmPresi
dente, o BISpo de Beja, Fr. ManDe do Cenacolo.

NeIla 6gnrarão os dousirmãosDr. Francisco de Lemos
dc Faria, depois Bispo de Coimbra, e o Dr. João 1'".
reira Ramos de Azeredo Cootinbo, os l'rineipaes 1U1

tborC5 da obra, 'egondo Inooceneio no IJi",. Bibl.

12.-Deducção Chronologica e analylica,
dividida em duas par'tes com as re$'pectiva
Provas: dada á luz pelo Dr. Jo é de eabra
da -ilva. Lisbôa, 1767 e 17 .3 vol . em {o
e 5 vols. em 8°.

E,ta obra be um Iibello Iaoçado contra os Je!Dllas
para apressar a sua extincção no ser.ulo passado. Ma.;;
contém moilos factos interessante á hi.tDr.ia do Di
reito Patrio, que em outro logar não se enconuaria.

José de Seabra da ilva fignra como author, masllar
bo.a Cnnaas declara que este Joriscommllo, teodo-oe
desbarmonisado cum Pombal negâra ua Babia, na ,alta
do seo deslerro, a paternidade da obra.

O Padre Aotonio Pereira de Figueiredo llSSllgura em
ama de soas Cnrtas aos seos confrade. de 66a, que a
obra era da la",a de PoIcl>al, talvez para lisongear o
Minislru.

O que aos parece mais aeertado be qoe a obra fôra
trabalbo de muitos, islolle, do Dircolo J1lllSenis lle
que Pombal nna rodeado no tempo do seu domínio.

1.3. - Prelecções de Direito Patrio, Pu
blico e particular offerecidos ao sereni 'l1W

Senhor D. João, Principe do Brazil, e com
postas por Francisco Coelho de ouza e
Sampaio, LenLe de Historia de Direito Ro
mano-Patrio ema Universidade de Coimbra.
Coimbra, i793. 2 vol. eDJ 8.°

14.- lntroducção ao novo Codigo ou
Dissertaeão critica sobre a principal cau a
da obscúridade. do nos o Codigo aulhenticCJ,
por Jos Virissimo Alnres da illra, P ro
fe sor emeri to de Philosophia. Lisbôa,
1780. i vol. em 8.°

tã.-Discurso sobre os deliclo e penag,
e qual (oi a 1LU proporção nas differer-
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tes epor,has da nossa Jurisprudencia: prÍ71ci
pa.l;, ente nos tre:! seculos prim.eiros da lIfo
lIarchia Pol'ingt~eza; por Francisco Freire
de Mello, Licenciado em Direito, pela Uni
versidade de Coimbra, em 1786. Londres,
18t6, e Lisbàa, t822. 1 vol. em 8. o

Era ,obrlnbo de Pascboal Jo.é de Mello Freire; e
quem orgaoisou o Indico de suas obra., melhorando as
edições respectil'a,.

A edição de Lisboa lIe preferil'el á do Londres por
sor mais correcla o annolada peloaulor. A de Londres
foi foila por José Liberalo Freire do Carvalho, a podido
do anlor.

16.-Demet7·io lIfod~rno ou O Bibliographo
Ju7'idico Portugue:!; O qnnl em u III a breve
dissertação historica e critica p1'Opõe, e dá
uma clara e distinctaidéade todas as precio
sas 'reliquias,eauthenticos monument·,s anti
gos e modernos da Legislação Portugueza,
etc. Lisbôa, 1781. 1 vol. em 8. o

O autor de.ta obra, Antonio Barnabé de Elescano,
quo se não annuncia no rosto della, as!igna-se na de
dicaloria.lnnocencio no Dic<. Bibt. diz que o seu nomo
era Anlonio Barnabé de Elescano Barrelo e Aragão,
Bacharel formado em Diroilo.

lie Irabalho de fraco merecimenlo.
Tambom escrevou o puhlicou em 1711 uma Historia

da lurisprudencía Natural desde a sua origem até os
seus progressos, perfeição e estado actllal, considerada
como 11ccessaria e 1ltilissima á .scicncia. TIe um opusculo
de algumas dezenas de paginll8.

i7.-lIfeTl,07·ias sob1'e a {ó1'Ina de Gover-

I
no, e dos Povos que habitarão o terreno LlL
sitano, desde os prir,teú'os tempos conheci
dos, até ao eftabelecimento da 'blonar
chia POl'tugueza; por Antonio Caetano do
Amaral.

O aulor desse intere.sanle lrabalho era formado om
Canones, e occupen grandes posições em Portugal.

Infelizmente a obra não pôde concluir-se por haver
fallecido em 1819.

Quatro Memorias achão-se no. lomos. I, 2, 6 e 7
da eoUeção denomiuada-Memoria. de Ljttoratura Por
luguez:a: a quinta que devêra ser imporlnotissima, por
Iratar da influencia da Lei das Partidas em Porlugal,não
foi terminada; mas, o que pôde escrever, se acha n08
to. ti p. 2 e to. 7 das Memorias da Aeademia Real de
Seieneias de Li.bàa.

i8.-Memoria: sobre CL o'rigem dos nossos
Juizes de Fóra, por José Anastacio de Fi
gueiredo.

Acha-se no lo. I das Memorias de Litteratura.
Do mesmo aulor exisle!ll tombem as seguinles na

mesma Collecção.

19. -Memoria: sobre qual seja o verda
deiro sentido da palav7'a-Façanhas, que
expressCLmente i'e achão 7'evogadas em al
gumas Leis eCartas de doação. (no to. 1).

20.- Memoria: pa·ra dar uma idéa justa
do que erão as Behetrias, e em que d-ifferião
dos Coutoç e Hon·rns. (Idem).

2L-Memoria: sobre qual foi a épocha
exacta da introducção do Direito de Jus
tinia.no em Portugal, modo da sua 'int7'0
d1Lcção,egráos de autoridade qne entre nós
a4quirio. Pur cu:iaoccasião se tmta todaaim
portante 'materia da Ord. [iv.3Iit. 64.(idem).

22.-l\Iemoria: sobre as fontes do Cod'i
go Philippino, p.or João Pedro Ribeiro.

Esta interessante Memoria. encontra-se no lo. 4 da.
collecção-J[ernoria.s de Litleratura, assim como as se·
guioles desle laborio.o e sabio J uriscon.ulto.

23.-Memoria: sobre as 8ehetrias, Hon
7'as, Co·utos, e sua differença. (no to. 2) .

24.- Memoria: so1)7'e o Direito de C07'
reição usado nos antigos tempos, e nos mo
dernos, eqtLal seja a sua naturesa. (Idem).

25.-Memoria sobre o programma: Q-ual
seja a epocha da intl'od'ucção do Direilu das
Decretaes em Portugal, e o influxo que o
mesmo teve na Legislação Portugueza.
(no to. 6).

26.- Memoria: sobre os inconvenientes
e vantagens dos Praros, com 1'elação á
agricult-nra de Portugal. (no to. 7).

27.- Memoria: sub7'e a economia de
Ju.izes deprimeim instanciano nosso Reino
desde u governo dos Reys de Leão.

Esta ~femoria eocootra·se no to. 5 das Di..erta·
çõe. ehronologica. do auUlOr.

28.- Memoria: sobre a divisão das COl'
nições no reinado do Senhor Rey D.
João 111, e cadastl'o das Provin()'ias, á que
se procedeu no '11íeslllo Reinado.

Foi publicada no n. 25 do lo mal de Coimbra de 181~
e lambem nas Reflexõe. histurieas do mesmo aulhOr'
!egundo reIere lnoocencio no Dic<. Bibl. •

29.. - Memoria ao programma: Qual foi
a ongem, quaes os progressos e as vm'ia
ções da Jurisprudencia dos Morgados em
Portugat? por Til.omaz An tonio de Villa
nova Portugal.

Esta Mentor·ia com a seguinto da mesma impor.
taneio, se encontrão nas Memorias da Litteraeura. to.
a e 4.

30.- Memoria ao programma: Q!~al seja
a epocha fixa da introducção do Direito R0
mano 8m Portugal, e o se!~ gráo de autori
dade em diversos tempos. (idem).

31.-Memoria: sobre a forma dos Juizos
nos primeiros seou.los da lt1onm'chia Por
tuguera, por José Virissimo Alves da
Silva.

Aeha-se esla Mentoria do aulhor da rutroduCfôo 40
/lODO Codigo 110 to. 6 das JlIelllOrias de Litteracura.

32.-1n{luencia do conhecimento das no~
sus Léis antigas em os estudos do Jurista
Portugue:::, por Vicente José Ferreira Car
doso da Costa.

lie nma ,Uemoria pnblicada no lo. 6 das de Liuera·
lura. A esle Irabllho pod~r·se·ia junlar o Dileur••
preliminar da Collecção syslemaliea de Leis deste lu
risconsulto, e que nolamos no n. 50 á pago 44. •

33.- Memoria: sobre a origem e il~ris-



dicção dos Corregedores das Comarcas, por
José Antonio de Sá.

Está publicada no to. 1 das Jlfemorias de Litteratura.

34..-Memoria: sobre a Ccm.ara Cerrada,
pelo Dr. Levy \faria Jordã'.1. I

Esta Memoria se acha na collecção denominada /Ii.
toria. 8 Memorias do Academia Real de Sciencios, to. 2
da nova Serie, parte 2.
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35.-Prim.eú·o Ens~to sobre a 111:storia lit
teraria de p01·tugal, desde asua mai nlllota
oriqe11l até o presente tempo, seguido de
dilTerenles opusculos, q'le ser·vem para sua
maior iU,!-"stmção, e olTereC'ido aos amado
1'es da Ltltemtura Portugv.eza em todas as
Nações; por Francisl o Freire de Carvalho.
Lisbôa, 1845. 1 vaI. em 8°.

TRATADISTAS E ~RAXISTAS

•

SECULO XVI (i).

1. - eatnl..ha (Gregorio Martins).
Forma de Libellos, e Allegacões; e {o/'ma,
de proceder '/'lO Juizo Sec·ulaír, () Ecclesias
lico, e dos Contraclos com suas Glossas, e
Cotas de DÚ'eito. Coimbra, 1549. 1 vol.
em 4°.

Esta obra ape.ar da süaantiguidade:aioda h 'ie tem
merecimento, depois da organi.ação e notas que lhe
juntou João Martins da Costa.

2.-G....'a (Antonio da). T1'aclat1H de
Sacrame:nris prmstandis ultimo su,pplicio
damnatis,de eo/'um testame:ntis,anatomia,. et
de sepult1wis. Lisboa,1554. 1 vol. e~ {olt~.

Decisiones Su.p1'emi Senatus R,egm L,USt.-.
tanil1l, centurim I V,omnib',Ls Juns Pont'lficu
et Cmsarei P'ro{esRoribus, Ju.diciblts, et Advo
cati.ç perutiles et necessa1'im ad cas/ts W11t .Ca.
nonicos,tum civiles,{eudales quoque et c-rUlH'

minales plene cognoscendlJs. Lisboa, 1578.
1 vol. em (olio.

Esta obra teve muitas ediçõe., sendo a ultima J'm
na5, e, posto que cscripta tendo em vista o Codigo
Manoelino, pode-.e, e de feito se.',!pr~ se com.prrh!lnde~
o author, como interprete do Ph,hppmo, cUJa, d..poSl
çlies, cm geral, erão ideuticas ás daquelle. .

3.-Valal!leo(Alvaro). Pmxis Pm·tilio
num et Collationum inter hreredes. Coim
bra, 1605. 1 voI. em folio,

Qumstion1tm !lu'is Emphytettlici. Lisbôa,
1591. 1 vol. em {olio ..

Consultationu11t et Decisionum, ac 7'erum
. jud'icatanun. Lisboa, 1588. t vol. em (olio.

Valasco passa pelo prime;ro Jurisconsulto Porlu
guez do 'seculQ decimo ..xto , tania na exposição. da
doutrina, como na elcgancia de linguagem j e por lb50
segundo Mello Freire, perleuce ~ classe ~o.s ~ue mais
se .pproximão da escola de CUjas ou CUJACIO.

Notamos tão sómante as suas primeiras e~içoes. ten
do os seus trabalhos merecido outras em Portugal,e em
ditr.rentes Paizes.

(I) Contemplamo. nesta Bibliographia algumas obras
de anlores deste seculo, porque tratarão de materias
similare. às da Ord. Philippina, e a sen eslu!!o aproo
veitarão.

4. -Caldlls(Francisco de ... Pereira de
Castro). Commenlarius analyticus ad Le
gem-si C1JIra.t01·em habens, Cod. de in in
tegrum 'l'estitutione-m minomm, Lisbt>a,
1583 .. 1. vol. em folio.

SyntagTlla univel'si Juris Emphylelltici,
Lisbôa, 1585 e 1604. 2 vol. em folio.

Sl)lemnis et analyt'ica releclio tit1tli Ins
litutlB- de ino{ficiuso testame1lto. Lyâo,
1670. 1 vol. em folio.

Receplarum senlentiarwn sive qurestio
num Forensium. FranckfoI:t, 1.672. 1 vol.
em folio,

Analylicus cammentarius, sive ad Typmn
instrnmenti, EIhplionis et Venditionis l1'(1C
tatus. Lisbôa, 1615. 1 vol. em {olio.

Cml·sil'ia in quibus varii casus ad Pra
xim Forensem perut'iles enodantur, et re
'/'umjudicala1'um in Sltp1'emo Lusilanire Se
natui aucto/'itale cO'/lfi1'ln~ntll1', Lisboa,
1593. 1 vol. em {olio.

Relectia nova ad D'iocletia1ti et Maxim'ia
ni fmperatomln Augustissimorum deci
sionem ln legem unicam Cad. ex delicto de
{ttncti in quantum hmredes cOlweniantur.
Franckforl, 1630. 1 yol. em {olio.

5.-Vaz (Thomé Valasco ou). Allegatio
nes super va1'ias matel'ias. Porto, '1612.
1 voI. em (olio.

Lowpletlssimre et utilissirnre explol'alio
nes in novam Justitire 1'e{ormationem ma,gna
/Joctorum auctoriWle, et juris 01"11ame-nto
condewralre. Lisbôa, 1.656. 1 vo1. em folio.

Com quauto as obras desleJurisconsulto fo.sem publi
cadas no Seculo 110, pertencem ao anterior em que elle
vi véo c escrev60.

6.-Ca')ê.lo (Jorge de). Errata da '/lOta
1'ecopilação das Leis e Ordenações deste Rei
no de Portu.gal : com algllma~ OUl1'UR adver
tencias necess(Jjria~ e substanciaes. Lisbôa,
1G03. 1 vol. em {olio.

H.e um opnsculo do formato da primeira edição das
Ordenaço... e que de ordinario vem com ellas enca
dernado.

José Anastacio de Figueiredo rcimprimio-o no lo, 2
da Synop.i. Chrollologica a pago 291.
Em 1825 os Editores da nona edição das Ordenações
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derão destas Brratas uma edição, com algumas breves
oolas' como disem oa resp<ctiva PI·efacção.
Eot~etaolo lllOoeeocio 00 Diu. Ribl. parece ioe1i,

nar-se á opioião de que esla ulterior edição foi obra do
Dr. Joaquim Igoaeio de Freitas.

De Pa/JronatiblLs Ecclesim'um Regi(JJ Co
1'once Regni L1Ls'itanire. Lisboa, 1603. 1voI.
em foLio.

PraticanLm observationum, seu Dec'isio
num S'lIpnmi Lusitani(JJ Senatus. Lisboa,
1604:. 2 voi. em {alio.

7.-Gollçl..lves. (Ruy ..... da Grã).
P1"iviLegios e prerogativas que o genero
{eminino tem pm' Direito Commum, Or
denações do Reino, mais que o yenero mas
cuLino. LisbOa, 1557. 1 vol. em 8°.

Houve outra edição em t 185 do mestria formato.

Tratado sobre a expedição dos perdões
que concedem os Reys de Port·ugal, Lisboa,
15, ,. 1 voi. em 4°.

SECULO XVI{ ,

8. -Pet'elra (GabrieL ..... de Castro).
Decisiones Sup1'emi eminentissimique Sena
tus Pm·tugallice. Lisboa, 1621. 1. voi. em {alio,

De Manu Regia Tmctalus, in quu expLi
cantu1' omnes Leges Regi(JJ Regni Lusitanire,
in quibus Regi cognoscend'i de materiis Ee
elesiastieis potestas t,'ib1Litwr. LisbOa, 1.622.
2 vol. em {alio,

Esta obra eslá 00 Indiee Romano.

IIIonomaehia sobre as ConeQ1'dias que fite
1'ão os Reys com. os P1'elcLJos de Portngal,
nas duvidas de I1wisdieeã,o, EeeLesinstica e
lem.romL. Lishôa, 1738. 1. vol. em folio.

"Publicou-se pela primeira vez no reioado de D.João V,
mas distribuirão-se poncos eleOlplnre~: os curiosos
podem lê-Ia 00 oosso Direito CioiZ Ecelesia.stica Rra:i
leiTo, to. 1 primeira part.e.

9.-Cl\stro (Nlanoel Mendes de). Pm
tiea L'lI.sitana olitnibll.S utroque Fo1'o ve1',
santibus, utiliçsima et neeessa1'ia. Lisboa,
16i9, 2 vol. em {alio,

Foi a primeira e mais importaote obra de Praxe Fo
rense que se publicou cm Portugal, após a promulgação
das Ordenações Philippinas. ~lello Freire elogia-a oa
sua TIist. Jur. Cio. Lus.

No seculo 18 Fdicrano da Cunba Fraoça fez,lhe dif
ferentes addições.

Mendes de Castro he lambem autor do primeiro Re
pertaria da. mesmas Ordenações de que já demos no
ticia á pago 4·2 0,35,

iO.-Cl..rdoso (Antonio ... do Amaral).
Snmrna, Setl. Pmxis Judiellln et A ivoeato
1'1.1111 à sae'ris Canónibus ded'ueta, et ipsismet
eonfi.'I'1n.ata. LisbOa, '1610. 2 vol. em (ulio.

EstaPraxe foi organisada em fúrma de Dicciouario,

o(1.-Re-Ylloso(Miguel de), Obsel'·vatio
nes p'ratir-re i110 qnibu3 multa, qure in eont·ro
t'ersiam in fm'ensibn.ç Judieits addlLeantur,
feLiei stylo pe'r/Jraetantlw. Lisboa, 1625. 1
vol. em {aLio.

Loureoço de Sá Souto-maior deu desta obra uma

edição em 1637 com addicçãe. de sua larra, que o
Demetrio Moderno trata com, se,·eridade.

12.-Pllwbo OU FelJos (Belchior
ou ,\Jlelchior), Deeisiones Sena/tl·s Regni
Lusit(/lnire, LisbOa, 1616 e 1625. 2 vol.
em folio. .

o Dez. José dos San(os Palma [Jublicou em 1113
uma edição cnm alguns additarnentas.

13.-Bat'bosa (Nlanoel). Remissiones
Doeto'1'Um ad eontTaetus, ultimas vo!untn
tes et deLieta speeta.ntes 111 l·ib1'Ís I V et V
Constit/Ltionum Regim'um Lusitan·i(JJ. LisbOa
1618. i vol. em folio.

Remissiones DoetoTUm Oflieiis publicis,jl~

1'isdietione ~t Q1'dine judieim'io in ea1''U'l7t
dem Lib. t, II et ln, enm eonco'l'da,ntiis
ut1'iusqne JUTis, ,Legem PaTtitm'um, Oordi
nam~nti, ae novrn Reeopilationis Hispano
nun, Aeeessere eastigationes et additamenta
ad Remissiones p1'redietas Lib. IV et V. Lis
bOa, 1.620, 1 vol. em folio.

o Dr. Agostioho Barbosa, filho du autor, que de
pois foi Bispo de Ugbeuto, em Napoles, accrescenlou
nessa épocha diversas - Casagatiolles, et additamenta,
que se achãu no fim das edições posteriores,

Em 1130 o Dr. Manoel Moreira de Souza fez-lhe dif
ferenles annolações com a concordaneia das Ordena
ções em vigor com as Manoelinas. recopilando as que
penllião de Concordatas, com os privilegias dos CapeI,
lães~móre5.

Em 1132 O Dr. Francisco Xavicr dos Santos da Fun
seca fez-lhe na ultima edição oulros addilamentos,

Manoel Barbosa foi o primeiro annolador das Orde
nações que levou á cabo n empreZR, c, não obstante os
elogios que lhe fez Gabriel Pereira de Castro, a obro
era e ainda be mui deficiente.

14,-Co!!lta (João Marlinsda). Tmtado
da {01'lM dos Libellos e allegaeões j11.dieia
q'ias; do P1'oeesso do Juizo seeúlm' e Eeele
siastieo, e dos contractos com suas glossas,
1'e{0l'mado de novo com addieções e annota
ções copiosas ás Ordenações do Reino, Leis
de CasteILa, e modernas, e O/Ltras formas de
Libellos, petições, allega.çõesjudieial"ias com
a eon{ereneia das Ordenações antigas e
modernas, e Processo do TribunaL do Santo
Oflieio, Legacia e Revistas. LisbOa, 1608.
1 vol. em folio.

E,ta obra teve muilas edições, sendo a ullima de
1824, em Coimbra, oa imprensa da Uoiversidade. O
editor he João Antonio dos R,·ys, Reitor de Veilm.

Esta não he meociooada por Ionocencio no Di... Bibl., r
O seu formalo he em 80.

O J uriseoosulto J. n. Corrêa Telles deu á esta obra
em 180\.1 oulra organisação,

Dornus Supplieat-iouis CWl'i(JJ Lusitanire
Stylique SUp1'elll~ SenatuseonsuLta. LisbOa,
1608 e 1622. 1 vol. em {aLio.

~o""e em 1145 segunda edição desta obra, á que se
addttou outra.do Dez. Leonel de Parada Ta\'ares, ill
litulada-Pratica, sive 'JlodttS procedendi in Dtlegat-io·
nibus criminalibus, vulgo-Alçadas.

1õ.-1Uacedo (Antonio de Souza de),
Deeisiones Supremi Senatlls J IIstiti(JJ Lusi
tani(JJ et S'lIprlJflt'L Coneil·ii Fisei. Lisbõa,
1660. 1 vol, em {alio.

Lusita.nia Libe·rala. Londres, i643, o( vol.
em {alio,



Per{ec/iUs docto?' in q~LaCUll1qu.e ~~ientia,
llULxime in Jure Ganomco et GWl.I'L SU?n
morum auctol'lLmcircinis, tineis, col01'ibus,
et peniciU-is ,ligumtus.Londres, 1653, t vol.
em {otio.

Foi esteJuri,eonsulto um dos prineipaes )Iinislros do
infeliz D, Alfonso VI, C que com ~\le foi supplantado,

16. -Tl1.elluldo (Manoel ... -:. ~a
Fonseca), Decisiones Senatus Arclnep'Ls
copalis Ulyssiponensl:s. LisMa, 16113. IHOI.
em {ol'io, encadernados em dous.

Ue importante em matarias ecclp.siaslico - civis;
mas esta obra esta no Tndiee Romano desde 18 d.e De
zembro de 16\6, com a bencvola formula- donee cor
rigantur.

17,-Al'ouea (António Nlendes). AUe
gationes JU1'is, in qlLibtlS qlLamplul'iml1l:
et valde uliles qurestiones in Lusitanim T?'i
bunalibus discept1ltm p?'opontLntw', et j'llitta
{acti co?tingenliam pro adv1)cationi.s mlL
nere enucleantm'. LisbOa, ,1690, 1 vol. em
(alio.

Adnotationes pl'al-icre ad libnL1n fere pri
!num PandectartlJ!n Juris G'l:vilis, in· qui
bus pel' singulos texto , et versicuJos ea
tantum, qlLOd pro {or'i exercilio et Lusita
?úre advocationis mW1ere utilia visa sunt,
etc. Lisbôa, 1.701 e 1702. 2 vol. em folio.

18.-Velasco ele Go(u'ca (Fran
cisco), Justa acclamação do Sel'enissww
Rey de P01'tugal n. João IV: tratado
amalytico di'vidido em tl'er pa'1'tes, ol'denado
e divulgado em no me do mesmo Reino, em
justificação dt su.as acções, Lisboa, 161j,4"
1 vol. em folio.

lIa mais uma segunda edição em 80 do anno
de 1846.

19.-Pillto Riheii'o (João). Obras
vOIl'ias sobre varias casos, c011! t?'er 1'elações
de Di1'eito e lustre do De~embOll'go do

-Paço, as eleições, perdões e pertenças, e sua
jurisdicçãlJ. Coimbra, 1729. 1 vol. em (olio.

He este Juriscoasulto o João das Regras da Re
volução de 1640,

20.-0U"a (Feliciano de .... eSouza).
tJe Fôro Ecclesi/I; /.I'acla/us, matC?'iam

• lLt1'ir~sqlle potestatis, spi1'ünalis scilicet et
lemp01'allis, 1'e piciens, Pars I, II et III.
Coi mbra, 16!~8. i vol. em (olio.

He trabalba que ainda hoje dá proveito á quem o con
sulta; ainda que a abra por suas doutrinas quasi Gal
licanas foi lançada no Index Romana pnr Decreto de
14 de Abril de 1682, com a formula benevola - DOllee
cor-r-igafll.'llr.

21.-PinlleiI'o (Francisco). De Censu
et Emphyleusi. Coimbra, 1655. 1 vol. em
{alio.

TIa uma recopilllÇão dos trabalhos de Caldas e Ve
la,eo sobre esta matoria.

Tl'oc/atus de Testament-is. Coimbra, 1681.
1 vol. em folio,

N...ta materia he o Jurista maIs completo e minu
cioso que eliste,

XLIX.

22-Pol·tugal (Domingos AnLune ).
Tl'actatus de Don'Llio1l'ibus Regiis, !lLl'ium
et bOIlOnl1ll Regire GOl'onm, Lisboa, 1683.
3 vol. em {olio.

Sobre o antigo Direito Publico de Portugal he
mui importaate abra. E toacorre vantajosameale
com as de Macedo o Velaseo de Gouvlla,

23.-0Iiveh'a (Simão de ..... ', da
CosLa). De munere Pl'oviso'1'is; p'1'aticlL1I1
compendium. Li boa, 1670. 1 volo em folio.

24,.-oSOI'io (Bento Cardoso). P1'axis
de f'l1tronatu Regia et seculari. Lisboa,
1726. 1 vol. em folio.

Esta obra he de não pequeno merecimento, mas
deve-se ler com cuidado, pois sallio a luz posthuma
por occasiiío das lutas de D. João V com a Saota
Sé. E mesmo não podemos saber, se com elfeito o
manu.eriqto foi respeitado.

25,-Pereira ele Sousa (Ignacio).
Tmctalus de Revisionibus. Lisboa, 1768.
1 vo1. em folio.

Apesar dos elogios que lhe fez Portugal, esta obra,
sobre as aatigas Reuista., hoje não pode ter utilidade.

26, -Negl'eit'08 (Manoel Figueira
deI. lnl'1'oductio ad ultimas 'lIo/unlates
coí./inens omnianecessal'ia ad con(eclionem
Testamenti, Lisboa, 1613. 1 vol. em foI-ia.

.Ile trabalho de fraco merito.

27,-Neto (Manoel Ribeiro), Gommen
/aria in Jus Givile tn quibus universa 11,1
timal'um voLtLnta/um matel'iam, tam spe
cula tive quam pmtice explicatu1·. Lisboa,
i 678. 1 vol. em folio,

28 ,-Cal' "alllo (João de). I\OVUS et
methodicus tmclatus de una et aUem
QUQ1'ta deducendas, vel non legitima
Falcid'icl, et Trebeltia'llica earu1llqlle Ílil
putatione, ad Cap. Reynaldus de Testa
melltis, in qualu01' partes divisus

ln quo elucidatul' uni versa ma Leria suc
qessionum fiJiol'um tam legiLimorum, quam
naturalium, guam etiam spnriorum, de
nobilitatc et ailenatione prohibiLa per con
fractum j de inl'enLario, de bonorum pos
sessionibus, et de imputaLonibus. Coimbra
1631. 1. vol. em falio.

Ue obra hoje pouco coosullada, e parece que sua
imporlancia baixou com a publicação da de Pinheiro
sobre Testamentos.

29. -Rodrigues (Amador). 7'mcla
tus de modo et (01' ma ,:idendi et examinandi
pl'ocessum in callsis C'Ívilibus, vin ordinaria,
i-n prima ins/ant·ia intentatis. Madrid,16(19.
1 vol, em (alio,

Traclatus de executi011e sententire et
eOl'um qlLre pam/aln habe.t executionem, ~ia
drid, 1613. 1 vol. em {alio

Tracta!tLs de r,onCt~I'SU et pl'ivilegiis cl'e
ditomm in banis debitoris, et de p,.relatiO'lli
bus eorum, alque de O1'dL1l e et gradu qu.o
,~olutio {ie,.i debet. Madrid, 1616. 1 vol.
em (alio.

Mello Freire elogia muito estes trabalhos.
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30. -Leitão (Antonio Lopes). Pmxis
de il'dicio filli1l111 ,·egnndorum. Lisbôa,
i6540.

O Demelrio Moderno jul~a mui imporlanlo esta obra
pela sua erudição.

31.- Deute Pel'eirR. Promptua
rium jU1'id'icum,quod sci/icet inp"ompt'u ex
hibebil rite, ac diligente1' qw:erentibus omlles
resolutiones circa wnit'ersum Jns Pontifi
cium, lmperiale,ac Regiwn,secundum quod
in Tribunalibus Lusilaniro causro decidi so
lento Evora, 1690. 1 vol. em (olio.

He um resumo dos Irabalho. dos Praxistas desde
Gama até Macedo, disposlo em ordem alpbabeHca.

Era Jesuila, mais couhecidocomo aulor da ProlOdia,
e de ou Iras obras de Lillcratora.

32.-GiI Oll EgitliO (Benlo). Trac
tatus de jure, el; p1'ivilegiis hone'lalis, ele.
Lisbôa, 1618. 1 vol. em folio.

lJi,·ecloriu'l7I. Advocalomn , et de privile
giis eor1lln. Lisbôa, i 613. i vo1. em 80

•

Releclio in Leg. Titice, iOO Dig. de eon
dict. et demonst. Lisbôa, i608. i vo1. em
folio.

Gontllle;tt. in Leg. e.'V !toc JUI'P., Dig. de
Just. et Jure: hoc est, de universa Gonlmc
luummaleria. Lisbôa, 1696. 1 vol. em folio.

Eslo celebre Jurisconsu1lo be um dos I)'pos do per
feilo Ad,'ogado,

Eserevco aioda ou Iras obras, commenlando d,O'ereo
tes leis Romaoas.

33-DiR8 (Manoel). Prol/lptna1'imn ln
,·is. Lisbôa, 1764. 1 vol. em (olio.

Eslo Juriscoosullo eraJesuila, para cuja cougregação
entrou na Dnhiá, depoi~ 1e e1\tudar cm suns cscolas,sen
do no fim de sua "ida Reilor do CoUegio do Rio de
Jaoeiro.

Além do Promptnarium anoolou as obras dos Juris
consullos Barbosa, Tbemudo, e Pógas.

34.- LeUão(Manoel Rodrigues). Tra
tado analyticn e apologetieo sobre os P'/'Olli
mento~ da Gor6a de Portugal. Lisbôa 1715
e 1750. i yol. em (olio.

}'oi esta obra publicada depois da morle do aulhor,
quando a Côrle deLisbõa,oo lempo de n. João V,estava
em lula com a Santa Sé. Esla 00 caso de oulras publi
cadas nesta epoeha, e com Ó mesmo filO.

315. - Pê';l\!!! (Manoel Alvares). Gom
fllelltaria ad Ordi1lUtiones Regni Porluga,l
liro. Lisbôa, de 1669 a i703 e 1759. 15 vol.
em (olio.

Oslomos 13 e 14 forão publieação poslhuma organisada
pelo Iilho do aulhor Luiz Pêgas e Déja, que os fez im
primir em 1103. O lomo 15 se acba nas mesmll8 eircums·
taoci.., pois foi impre so em 1759 por diligencia de
nenrique da Silva e Araujo.

Com esle addilnmenlo os COnto de Pegas alcanção o
lil, 45 do liv, a.

Resoluliones Forenses, pra.ticabiles inqui
bus multaqlLro in ut'roque Foro controversa
quotidie venanll/h'1IbeQ"l'úlla legum, et Docto
1'UIII allegati011e ,·esolvuntu1'. Lisboa, 1668.
7 vol. em folio.

Os trez primeiros "olnmes desla obra forão impressos
durante a ,-irIa do anlor; os ontro, d 'poi. do son fall'-

cimenlo, sob a direcção do livreiro Domingos Gon
çalves.

Tl'aetatlls dc COlllpetenliis Í'l7tCl' /1?'chiepis
ropos, Episcopos et Nmlliwn ApOSlolicUIll,
C/tIIl potestatc Legal'i à Icblere. Lyão 1675,
Lisbôa, 1728. i vol. em (o lia .

Nesta obra "em reunida oulra: Opusculum de alterlla
tira Beuefaciorum, Prooisiu118 sede Papali plena. Li bôa,
1697.

Tl·acta·lus de exclusione, illClus'ione, suc
cessione,el. erecliolle Majomtus. Lisbôa,1686.
5 voI. em (DUO.

No 5° "olume desta oLra se acha contemplado o Iro la
do de SplIriis, obra posthumR do aulor, que IIc um
amplo co.... da Ord. do liv. 4 lil. 93.

Alem destasobras,qne são as mais importnnlcs,cscre·
'ICU e publicou Pf'g.a muitas Allegaçõts Juridieas, que os
curiosos podem "er na Bibliothcca LII:;talla de Barbosa
Macbado.

Pa{;as he o mais fecundo dos J uriscollsullo. Porlu
goezes, c, como tal, he a figura mais proeminente do
secula em que l'i\'cu.

Devemo, lastimar quo. elle fallece..e ain~n moço, sem
poder ultimar a obra dos Com. a. Orrlenaçõe•.

Del'e-se li Manoel Alvares SolaDO cio Y,dle os copio
sos ftlc/ices que fez destas obras.

Joaquim da Silva Pereira fez o resumo ou Index dus
Ah!nrás, Cartas, Decrelo~) ló'lorac;) T~eisJ priYi1egios,
l)ro"isõe.s e Regimc!tlOs, ele.) de que faz menção P~gas
DO obra dos CD"'. Esle trabalho foi publioarlo o.lll
Coimbra, em t 786. I vol. em 16.

SECULO XVIIi.

36.-Guel"'eh'o (Diogo.. .. Cama
cho de Aboym). De lIlwnel'e JU'licis Ol'pha.
'lOl'WIl opus. obra di I'idida em cinco Tra-.
tados: l-de lmlentario: II-de Divisio'lli
bus: lU-de dalione et obligatillne Tutor·u,m.
et Glwalomm: IV-de "aliunibtLS l'cdrlelldis,
distm!tendisgne: V-de Pl'ocessu civili el
cl'im·inali. Coimbra e Lisbôa, i699 a i735.
5 vol. em (olio.

Os dous primeiros Trnlados forão publicados em sua
"ida, e os onlros depois de fallecer.

De pl'i-vilegiis Familia1'imn SanctO'! 1n
qllisitionis. Coimbra, 1699. 1 rol. em
(olio.

T,'aclalus de Recttsationibus OllllliWIl
Jndícullt, oflicialiwllque, elc. Coimbra, 1699.
1 vol. em (olio.

Declsiones el qurostione.ç FO"ellses ub
amplissimo integer'l'imoque pOI'/'/Lcn. i Sena-'
tni decisce, pa,l'time:l:U1'ulce, parlim colleellf'.
Lisbôa, 1738. i vol. em (olio.

O llldice geral dos cinco Tratados orphaoologicos
desle Jul'Ísconslllto foi organisado por lIlanoel Alvares
Solano do Valle.

37.- ~IorRe8 (Sill'estre Gomes dl').
T"actatus de execntioniblLs ill.~tr1tmenl()rlLm

I:t sentenlial'um. Lisbõa, i706. 3 vol. em
folio.

A obra deste Juriseoosulto, tão reclo quão digno
Ad"ogado, ho uma das mais imporlanles que se pu61i
cárão neste scculo ; e anteriormente não ha nnda que,
no ponlo por eUe escolhido, so lhe avantaje.

38.- Fel'l'eira (Manoel Alvares).
Dr. n01)OrUm operwn If'difica tionibll.ç, eo-



rnmque nuntiat·ionibus, ct ad'verslls cons
truere 'volenles ex alterius prrojud-iciu.m
Opus in sex libros distributlwl.. Porlo,
i74.9. 2 vol. em (olio.

39.- COI'alei.'o (João Hollrigues).
DuJntationes in Fôro (req/tenle , modo j/t
rid'ieo disputcaro, et .~ecundtbm jus 710stnult
resolulm ct -in mnllis (ortasse nova '!lUu'
intelligenl·ia.Opus in quatuor partes divisim:
[-de Testa·mentis: H-de Nal1u'alinm SI/C'
()eSSiOlle: UI-de jU7'e Emphyteultco: IV
-de lnlerdictis. Coimbra, 1.713. 1 vol. em
(olio.

o lJellletrio Moderno lie serero no jnizo que fez desle
Irabalho, que não deixa de ter merecimeuto, não ohs
laute as subtilezas e argucias de sua argumentação.

40. -BeuI it'erreirll(Agostinho de).
~ltlltllla da lnstitulu com !'emissões ao Di
reito, de que 'e deduz as Ordenaçiies com
que se con('ll'ma, e doutrina' pralicas. Lis
Ma, 1739. !~ 1'01. em 8. 0

Esta obra leve depois ero 1746 oulra erli'ião em
2 vols. em folio, mais correcla e addicionada pelo
author.

O Demetrio Modep'llo, em geral, tão aspara e parcial
nos g~Ug juizog, bc nosl'J caso favora\'cl, elogiando a
lraducção.

li1 .-SOhtIlO (Manoel AI vares .
tio Vali e) . COI/I'IIlenl.arirl ar}, Fodúta·ru.11I re
gimen, 'in !{uibus, qure de (odinis necessar'ia,
alque lItil-ia S'Ltlt ad eonl.l'over 'as (uren
ses, decidendas plane discuti1bll tnr, m ul
taqlte alia obilel' e.1'plananlw·, pl'ontElen
ChlbS llIalericbrwn, eorlblnque Gnomologlcb
indicant. Lisbôa, 1739. 'l vol. em (olio.

Cogilcttiones juridicw, Cttqlw Forel1 'CS,
iI~ qwiblls mltl!cb, qllw ii. utroque FOl'O co'l),
troversa qlwt'idie vers(t/"i pOSSltnt, miro 01'

dine absolltta apparent. Lisboa, 1739. 1.
vol. em (ol·io.

Sobre oulros trabalhos desle Jnl'isconsu!lo. "ide
supra os os. 3G e 36.

42.- Fl'lUIÇ;t (Feliciano da. Cunha).
Additio/les . ive a'llnot'.lliones ad Emlllct
/I&tebis Irendes de Castro Pra.Licwlt Lu 'i-

• lallum. Lisbôa, 1755.2 \'01. cm (olio.
Esta obra pouco melhorou o trabalho de nleedes de

Caslro. . •

43. -Fel'reh'a (Manoel Lopes). Pra
tica. cl'l:mina! expe'ndl:da na (orllla da prC/$e
ob.'P.I·vada ne le noss? Reino de Portugal,
e tilustrada com mUttas Ordenações, Leis
extral;agmtleS, Regimentos e DOlttores. Lis
bOa, 1730. 4 yol. cm (olio.

Esla obro, opezar rle 50r seID melhodo, e Ului eou
fusa,obleve uulra ediçã', el11 1767 no Porlo segundo
affirrna fODocencio no Dict.lJibl. I

As primeiras linha.s do P.rocesso Criminal de Pereira
Souza, a inutili~arão. )

44.- GOllles (Alexandre Caetano).
Manual Pratico Judicial, Civ'il e Criminal,
elll qlte se descrevem os mews de processar

LI

em um e Olttro Juizo, etc. Lisboa, 174,s.
1 vol. em 4.°

Apezar de ser U1ui deficiente esta obro, teve não
poncss edições, e a n!lima que conhecemos tero a dala
de 1863, com as nolas do Dez. Joaqnim Raphael do
VulIe. O juizo de MelIo Freire hesel·erissilllO.

Disserlaçõe' JUl'idicas soúre n inlelliyen
()ir.t de algumas Orde1tações do Reino. Lis
bOa, 1.756. t vol. em 8.°

O juizo du lJemetrio Moderno he roais faroravl'l li esla
lrabalbo, preferindo·o COlll razão ao Manual.

45.-Lillla (Antonio Telles Leit,io de).
COlllmentaria ad (trtícnlos Gabellal'lolb
(SiZ:l5),ac regilllenincapilationltllt (Enca
beçamentos) Regn'il'ortltgailúv, etc. Lisboa,
1759. 1 vol. em (olio.

46.-BI'euleu (Antonio CárIes). Uni
'verso JU1'l:dico, Olb Jurisp1'!bdencia. univer
sal Canon'ica e Gesa'l'ea 1'egulada pelas dis
posições de amúos os D'ireitos COlltlllltlll,
e Patrio, ele. LisbOa, 1749. 1 vol. el1l
(olio.

Nao Ile obra de grandc merll~imento, e bem orga
nisada.

47. -PlIiva e Pona (Anlonio de).
Orpha,nrlogia Pratica, elll que se descreve
ludo o qlte 1'espeila aos úWf.1tlurios, parti
lhas e mCbis dependencias de pu.pillos. Lis
Ma, 17i3. f \'01. em 8.°

Depois da obra de Car\'lllho o pequeno roerito deste
trabalho acabou. Todavia no secnlo passado teve duas
edj'iues,uma lllll t759,com annotugues de.lllanoe.1 Anlonio
Monteiro de Cámpos, c ontmem 1761 plllo !ilho do ati
thur Jos6 de Darros Poi"" Moroes Pona.

Sua linguagem he reputada clossica.

4.8.-V;l.n~Uel've ( ntonio .
Cabral). P'l'Cbt'ica hldiciat 7JIIlilo IItil e ne
cessaricb para os que principião os oflicios de
julgar e advogar,e pCbra todos que soLiicilâo
.;ausos em um e outro Fôro. Lisboa, 1712
e 1.727.1 vol. em (olio.

Esta obra dividida elO sele partus., oble"e opezar
de sua inr~rioridtlde, seis ..,cdições sendo a nllima ue
18\3.

Mello Freire colIoca esta obra na OIesma posição que
a de Gome•.

49. -Canll'O!! (Manoel Antonio de.. , .
Coelho da Costa Fr3nco). Tmctado pratico
jltridico, civil e crilllinal, dividido em
tre:t purles. Lisbôa, 1763 e 1768. 2 vol. em
(olio.

Ue trabalho lOa\ orgaoisado, por falta de methodo
e digestão das malerias.

50.-SilvR Pea'eirlt (Jel'onymo da).
Virle Slbpra os arts. 11 e 36 á pags. 4.0 e 1~2.

51.-Leitão(l\'latheus Homem). DeJw'e
Lusilano in lns 7'mctatus. 1- de Gra
vaminibus: II -de Secwrilat'ibus: TIL-da
/71quisilionibus. Coimbra, 164.5. 1 vol. em
(olio.
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Sobastião de Magalhães Brandão publicou em 1749
addiçõe, ou notas á esla obra; trabalbo do q"O sómonte
apresentou um volumo, promoUondo dous.

52.-SiIva(Manoel Gonçalves da). Gom
mentaTia ad Ordinatio'lles Regni P07·ttLgaUice
in quibus, dilueide singulce leges expla
nantul', ac enucleantur secu.ndwn JU1'is, ae
Praxis in Ull'oque (01'0 laico, et Ecc/.esias
tieo lheoricam, continuando scilicet exlibro
III t·it. 13 ad per{iciendu1n opus Gommen
taTiorwm ab Emmanuele Alvares Pegas cdi
tum, usque ad tit. 12 lib. 3. Lisbõa, 1731
á 174:0. 4 voI. em 4:. 0

Silva ho o conLinuador do Pêgas nos Com. ás Orde
nações, c posLo que inferior á este na elegancia do
e'I/'lo, fecundidade, e vasta erudição gosão seus tra
ba hos de jusla apreciação.

JlIello Freire no § t 18 scholio da sua Historia de Di
reito Civit Portugue, diz: quo ainda que Silva não sc
po,sa comparar á 1'êgas uo conhccimcnto do Direito
1'atrio c Romano, iguala-o quanto ao dos casosjlllgados
o ouLras cousas, sendo muitissimo superior aos seus
continuadores l'8utaleão do Araujo Neto c Guorra,
c Amaro Luiz dc Lima.

Silva morrêo quasi na mesma idade que P6gas: os
seus Com. não pa,são do liv." til. 35 pr.

53.-Gue....a (Pantaleão de Araujo
leto e).Gommentm·ia ad Ordinal'iones Por

tugalUre Regni libri IV, in quibus omnia
dihlcidantur, l'esolvunlur, et pxplanantm·.

Tomus primus : Út qlw t'factatwr de em
pt'ione, el vendilione, de I1TOClt1'atoribus, de
(aclis sub arrhis contract-ibus, de consuelu
dine, et ejus l'equisilis, de arbitns, et ar
bitmtoribus, et laudi l'educlione, hypothecis
expressis, el tacil'is, de excussione debito
/'Um, et {ideijussorum, de dote, et ejus pTivi
legiis, prcesc-riptionibtls, al-iisque qllcestioni·
bus vOlriis. Coimbra, 174.0. 1 vaI. em (olio.

l'arece que a morte do author, ou onlra circums
Laucia notavel impedio qne e,la obra continuasse.

Os seus Com., que JlIello Freire colloca muito abaixo
dos de Silvs, não pas,'io do Iiv." Lil. 3 § 1.

54.-LiJua (Amaro Luiz de). Gommen
tar'ia ad OrdiMliones Regni Porlugal!iO),
in qltibus dilucide sillgulre Leges explanan
tu,r, secundum Juris, ac. P'l'axis in ut'/'oque
fú'/'o laico, et Eeclesiastico theoricum, con
tinuando scilicet ex lib. IV til. 36 ad per
{iciendWIn opus Gommenta7'iol'um ad Emrna
nuele Gonçal'ves da Silva, editoru711 usque
ad til. 35 lib. IV. Lisbôa, 1761. '1 vol.
em (olio.

EsLes Con,. so alcançarão ao tiL. ;9 § 3 do liv. 1V. e
o author não pôde continua-lo" lalvez por haver dc
pois faUecido.

Tanto i\le\lo Freire como o Dametrio Modema Ihcs são
desfavoraveis em suas apreciações.

55.-Sanches (Luiz " ... de Mello).
l"ructatus in Induciis debitontm à eredi
toribus sltis, aliisque personis concedendis
vel non; ad J'Ustinianum GreSal'em in libro
ultimo Cod. qwi nobis cede'l'e possint, et mu
n'ieipales leges Regni Gastellre, at Lusitanice.
Malaga, 16402. '1 vol. em 4:°.

56. -Quhatella (lgnacio da Cosla).
Bibtiotheca Juriseonsultorum Lusilanormll,
in qlJa canti'llentur illustriu17I Pro(essorullt
Gonimbl'icel1simn scholia, Tractattts, el com
mentana. ad hls Civ-ile, r:anonicmn et Re
gium, quce ad Gommenta7'iorulll norma11l
redigltntlt7', el notis accural'issimis illu tran
tur. Lisbôa, 1770. 1 voI. em (olio.

O tiLulo promeUe não ponco, mas o fra\lalho ficou
moito abaixo, e razão teve cm sua apreciação~o Deme
trio Moderno.

57 .-IUonteiJ'o de (')01111_08 (José
Roberto Coelho 'e Sousa). Vide
supra os ns. 24 e 42 [\ pags. 41 e 43.

58.-No/o;ueil'a Coelho (Felippc
José) . Principios do Direito Divino, Na
turai, Pttbl'ico univer. aI e das Gentes adop
tados pelas Ordenações e te'is lwv'issimus,
etc. Lisboa, i7i3 e 1777. 1 vol.em 8°.

Esta obra não desempenha o tilulo, e teve no uI limo
secnlo duas edições.

Compõe-,e de axiolllas de Direito, e brooardos extra
hido, das mesmas Ordenaçõcs e Leis publicadas alé 0
quella data.

59.-AllIlei.h. (Francisco de .
Jordão). Arte legal para estudar a Ju
r'isprudencia, com a exposição dos titttll'ls
da Institula do Impelador Justiniano,
pelo l'icenciado Franci~co Bennudez de
Pedraça, tmduzida da l-ingua Ca telhana,
e ctccrescentada co m varias addições til ilis
simas, e um 710VO Append'ix da. origem.
da,s leis de Porttlgal. Lisbôa, '1737. '1 vo1.
em 4°.

Posto que não seja mui Ii,ongeiro o juizo que faz
desta obra o D8Inetrio Moderno} be mui favoravel a apre
ciação de iIlello "rcire, e a ao Dr. AbranchC! na Ri
bliotheca do Adoagado, Íl que subscreve lnnocencio.

60. CI'UZ (José Feli ppe da). Disserta.ção
sob7'e os deveres dos JU'izes, com um cam
pend'ioso Tmtado das 'l:iolencias Jlublica.s
e pal·ticutans. Li_bôa,i898. i vol. em 8°.

61.-f:OI'I'Cl' dA Sih'a (Luiz Joa-
quim). Vide sltpm n. '1 ápag. 39. (

62. -lUAttos (FranCISco Xavier de üli·
veira ). Vide supra n. 2 á pag. 39.

63.-Coelllo Sallll_aio (Francis-
co de Souza e ) Vide sttpm o
n. '13á pago 115.

6~.-RRlllO!l (João Pereira de
Azet'erio Coutinho). 'Vide supra I)S ns 23,
11 e 12 á pags. 4'1 e 45.

65.-Lelu08 (D. Francisco de .... "
ue Faria Pereira Coutinhoj. Vide supra os
ns. 23,11 e i2 á pags. 4.1 e 4:5.

66.- RebeIJo (Bartholomeu Coel1Jo
Neves ..... ). D'isc/lrso sobre a inut'il'idade
dos esponsaes dos filhos, celebrados, sem

,t



o consen timenlo dos país. Lisboa, i 773. 1
voI. em 8.°

67.- SeR''''R (José de..... da Silva).
Vide supra o n. i2 à pago q5.

68.- Vh'iS!!!IiolO (José .... Alvares
da Silva). Vide sttpra n. 14: á pago q,5.

69. - Eleseano (Antonio Barnabé
de Ba eto e Aragão). Vide supra
n. 16 ii. pago q,6.

70.-ltleIl0 F.l'eil'e (Paschoal José
de dos Reys). Distorire J'm'is Cívüis
Ltl itllni. liber sl:ngularis. 11sMa, 1788. 1
voI. em q,.o

o que he singular nesta lIisloria, he que boa parle
das apreciações de MeUo Freire são bebidas na Com
pendia Historico, na DeduCl;ào Chronologica, e DO Deme·
trio moderno.

!nst'itutionwn J u.ris C"iminalis Lusitani.
liber s-mgularis. Lisboa, 1719. 1 vaI.
em 4:. o

Tanlo a liisloria do Dire"o, c"mo as InsliluiçCe. de
iUello Freire forão mandadas adoplar como Compe"dio
na Universidade de Coimbra pnr Ah·ará de IG de Ja
neiro de I80S, muito depnis de sua morle.

O Dr. Basilio Alberto de Sousa Pinto em suns prelec
ções de Direi'o Criminal dos annos dP. 18+4 e ~S naqnelJa
Universidade, adaptou-a. ao Compendio do MelJo Freire.

Tnstilutionum Juri Civilis Lusilani.
cum publici, tum privali. Li boa, -1.789 à
1794. li, vol. em 8°.

Esta obra conlem quatro livros assim distribuidos:
f- de Jure Publico: II-de Jure perso"aru". : III-de
J"r~ Rerum: IV-de obligationibus ee. actiunibus.

As Irez obras nas dilTerenles edições que olé hoju lem
lido formão um corpo do 3, 5 e 6 volumes.

MelJo Froire publicou ou Iras obuns, e deixou impor
tuntes manuscriptos, CUjOSi titulos pode-se ver no nosso
Auxiliar Juridico á pago 781 e seguintes.

EsleJurisconsulto he o príncipe da sua olasse entre
os l)ortuguezes, ntuime os do seu sceuIo, não obstante
as opiniões que professára em Religião e em Politica.

No presente suas opiniões são recebidas com e.lr~mo
respeito.

Na obra a que oos referimos poderr.·se I~r os juizos
de differenles escriptores á seu respeilo.

O seu sobrinbo Francisco Freire de MeUo deu em
ISOfe em 1816 duas edições das obr.. supra menci·ma

.Jas, acompanhadas de um Indice alpbabetico, e do E1en
cho dos respeclivos tilulos, capitulos e ~§; alem de uma
Taboa de concordancia das Ordenações Philippinas, Ma
n?elinas, e A,lTonsinas, e do elogio do aulhor, por Fran
CISCO de Borla Garção Stookler. Iraduzido em Lalim.

.MeIlo Fr~lre he o u!limo J~risconsullo que adoptou a
LlIlgua Lalma nos seus escrtplos, e o fez com summa
elegancia. .

Proounciando·se em 8uas obras como exlremado Janse
nista e Gallicano, farão pO!llas no TndtJ: Romano por
Decreto de 7 de Janeiro de 1836 as r"sliluições d. Direito
Civil.

Seguindo eslas illSliluiçlles publicarão-se duas im
porta~tes obras. No Brazil o Dr. T.onrenço Trigo de
Loorelfo. Em }'ortugal o Dr. Antonio Ribeiro de Liz
Teixeira.

.Manoel de Almeida e Souza publicou em 181S Notas
cr~tJ~as a?s.lrez primeiros livros destas ['1!tittdçõcs do
DJ.rctto Cu,.,l; como se verá DO artigo respectivo 80 mes
mo Jurisconsullo.

Eslas mesmas lnstiluiçãP.s farão traduzida. no BraziJ
pelos Bachareis Francisco Pereira Freire Manoel Cor
rea Lima, e José Nicolau Regueira Cosla.

LlII

SECULO XIX.

71.-Alluu'al (Antonio Ca&tano do).
Vide upra n. 17 á pago 46.

72.-Ca.l'.101!l0 tia Costa (Vicente
José Ferreira). Vide sllp"a n. 32 á pag. 46.

Elementa Jwrig Emphyteut\ci. Coimbra,
1789, 1 "01. em 8°.

Allaty~e das theses de Direito Emplliteu
tico, que se defende7'ão na Universidade de
Coimbra, ele. Coimbra, 1816. i vol. em
8°. .

1Ilemoria sobre a avaliaCl'io dos bens dc
l'mzo. Lisbôa, 180:2. i voi. em 4°.

Que he o Codigo Civil? Lisbba, 1822, e
Rio de Janeiro, 1828. t voI. em 4,0.

Explicação da wrvore que representa o
Codigo Civil Portuguer, etc. Lisbôa, 1822.
1 vol. em 4°.

JIIemoTia J ';7'idicCL sobre a applicacão do
disposto nas Ordenações do liv. 2 tit. 35 §19,
aos bens -vagos, quando S. M. delles fúz
mercê antes de se7'emna Cm'Oa incorpol'a
dos, 7'eal ou verbalmente. LisMa, 1820. 1
vol. em 4°.

Obsel'1Jações sobre a intelligencia das Or
denações do l-il'7'O V. em que se lê-l\1orte,
-morte nat ral para sempre, m'Jrra pllr
ello, e morra por i 50. Lisboa, 1801. 1 vol.
em 4°, de 17 paginas.

Não conbecemos esle opusculo que menciona 10110
cencio no Dicc. Bibl. no art. respectivo.

1I1emona obre L·icilações. Lisboa, 180!•.
Não po~emos examinar esle trabalho do auelor, que

o Cataloóo do Gabinele Porlugue:; enumera.

73.-Riheh'o (hão Pedro). Vide su
pra ns. 22 á 27 á pags. /.6.

n.-FI'eitas (Joaquim Ignacio de).
Vide supra ns. 4,20 e ~l á pags. 39 e 41.

75.-FiJ!;ueh'...10 (José Anasl.acio de).
Vide supra ns. 18 à 21 á pags. 46.

76.-ltI0I'ato (José Corrêa de Azeve
do). Vide supra n. 1:1, á pags.40.

77.-VillRno,ra PorCIl~1\1 (TIJo
maz Antonio de). Vide supra ns. 29 e 30 à
pags. 46.

78.-Delgutlo (Antolliú .... da Silva).
Vide supra ns. 25 e 26 á pago 1~1. \

79.-Pel'eh'a e Sousa (Joaquim Jo
sé Caetallo). P-rimeiras Linhas sobre o
Processo Criminal. Lisbôa 1785. 1 vol.
em 8°.

Mello Freire, que he tão parco em elogio., não duvidou
leol!l-os uo prologo do aeu DireilO Crimi"al á Pereira
e ouzai cUJo obra antecede á de Mello Freire de Irez
anDO! •

O antigo Direito Criminal Porluguez he nas suas ri·
cas notas copiosameote desen"olvido I· e moslra que na
quella epocba estava esle Juriscoosu to mui sellhor da
sciencia Criminal da Europa culta. .

Alem de um importante j ndi.ce alphabelico, Ju~tou_o
aplbor o Reperto"o chronologlco de toda a LoglSlaçao
j'orlugueza sobre maleriuCrimioaJ desde o uono 1143
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aló \818, e outro Inuice alphabetico dos Regimentos
promul"ado. pelos Reys de Portugal.

A meYhor edição ue.la obra he a quarta de 183 1,01'
ganisada por seu IiIhoo Dr. ]<'ranei.eo Joaquim Pereira
c Souza. Lisbõa, 1802. I vol. cm 80.

Classes de C?'imes. Lisbôa, 1802. 1 1'01.
em~. •

Pode·se consiuerar esla obra, COll10 appendice da pre
cedenle. A melhor ediçãu he ue 1839.

Primeira Unlws sobre o Proc.e so Civil.
Li~1Jó3, 18... 4 vol. em 8°.

Appendice á mesma obra. Lisboa, "M21~

it 1829. 4 1'01. em 80.
N!'.ta obra ol'ganisada 'pelo filho do author ja referi

do, se nchão compiladRs lOflas a:; Leis, Aharâs, Decre
tos, Provisões ele. citarias Ilas Primeiras ~iltha$, de 1362
a I76·i .

Ue esta producção a que mais honra lhe faz; e qne
ainda hoje gosa de graoue estimação tanto em I'orlugal,
como DO Brnzil.

Não se sabe a erocha em que publicou a primeira
euição.

ViJe supra o n. 5~ a ral;o .~ ; e o que di.semos sobre
esle Jurisconsulto no At(~«alia.r JI(J'idico.

8O.-,<\.lmehla e SOIll!la(\lanoellle).
Notas de uso pratico e (;ritir.as, addições e
remissõe (a imilação das de Muller á Stru
vio), súbre todos os tit,tdos dos livros 1, 2 e
3 das Instituições do Di1'eilo G-ivil L-nsi
tono do DI'. J'oschoal José de Jl1ello Frei
re. Lisbôa, I8Úlã i824., lJ, 1'01. em 8°,

A obras de Almeida c Souza, vulgarmente conhecido
pur Lobão, umas publicadas cm sua vida e ou lras depois
de sua morte, formão 11m corpo) com O Tndice C O Diree
lotio de 30 "alumes em 8.°) e alguns grossos.

Almeida e Souza he o Pêga. moderno cm fecundidade
c ticicocia do Direito.

No nosso Auxiliar Juridico (em os leilore~ uma am
pla C :ielalhada nolicia dI, suas obras) assim como de
l;uas import3ntissimas Dissertações.

81.- No'Voe8 (Joaquim de Ald:ei
da... e Sousa). lndice gl!l'al das obras de
illanoel de Almeida e Son 'a, de Lobão. Lis
Ma, 1829. 1 1'01. em 8°.

,"ra filh~ do prccuuente, c o editor desvelauo de
suas ouras.

82,-Flllot"llo Gaivão (Luiz Gui
lhet'me Peres). Director'io das obras de
ll/anoel de Alllleida e Sousa, de Lobão,
Lisbt'Ja, 1837. 2 vol. em 8°.

83.-1Uellezel!l (Alberto Carlos de), Pra
tica dus Juizos Divisarias, uH formula rios
dos inventm'ios, pa'rlilhas, conlas, ?IJal'C!t
cões, tom~JOs, e outros pl'ocessos wmmal'ios.
tisMa, 1819. '1 vol. em 8°.

Esta obra tem lido varias edições, seudo a\ultima em
~9, com varianle no titulo.

Pratica dos Tombos e medições, ?lIal'
cações dos bens da Coroa, Fa::cnda Real,
bens das Ordens jJJ-ilitQ7'es, ou C01nmen
das, Morgados, Capella. ,elc, Lisbt'Ja, 1819,
1 vol. em 8°.

E.ta obra tem mais nma edição em 18~3, eom va,
riaote no titulo. lIe coosiderada segunda parte da
precedente,

Plano de reforma de Foraes, Vi1'eitos ba
lIaes, {mtdadu tln lfl/l novo systema em-

phyteut'ico dos bens d~ Curôi!" de ,Corpora
ções, e de outros 8enhonos s~ngulares.

LisMa. t825. 11'01. em 8°.
8g,. -Nunes Franklin (Flancis

colo 111ellloric, pan[ serv-ir de vlld-ice dos
FOHtes das terras do Reino de po?'tugal,
e seus dOllli?úos. Lisboa, i825. 1 \'01.
em lJ,0.

85.-Gotl vê" Pinto (Antouio Joa
quim de). Tralado ?'egular e prat·ico deTes
tamentos, esuccessões, ouct)mpend'io melho
dieo das prillcipa,es regl"os e pl'incipios que
se podem deduzir das Leis lesta.mentar-ias,
tanto patrias, corno ubs'idia?'ias, illus
t1'adas e acelaradas com as competente.
notas. Lisbôa, 18l3. 1 vol em 8°.

Sobre a materio, cm P~rtuguez, he o trabalho mais
importante (Ine po..uimos.

No Brazil tem-.e feito dessa obra duas edições: uma
pelo Dr. }'rancisco i\Iario de Souza Furtado de i\len
donça (editor.s ", & II La.,nm.rtli e outra pelo Dr. Thu·
maz José Pinto de Cerqueira (editor A. (} GIli,,"'r•••) ,
a. quaes aodão cm mão dos e.lndiosos.

!lanual dp. Appellações e Aggl"avos, o-u de··
dncção syslelllatica de prlnc'ipios ma'is so
lidos e necessariús nlal'ivos cí sua ?lIaleria,
fundamentada nas Leis do Reino de Portu
gal, ele. Lisbõa, '18l3. t 1'01. cm 8°.

E.t. obra lambem te."e no Brazil uma edição, que he
a t.erceira) consid~1"avelmclllc Rccrescenlada com toda a
Legislação Brazileira, por um Bacharel Formado (.dito
ros " & H. La.",m.rt) elll \ 84 ti.

J1JemOl"'iaS09re Operdadeil"o d'ireito epm
t-ica das Licilações. LisbOa, 1821. 1 1'01.
em 8°,

Exame cril.ico e h'istorica sobre os direito
estabelecidos pela. Legislação antiga, e ?na
demo, lanto patrirt como subsidiaria, e das
Nacões ma-is visinhas e cullas, relaliva?llCIL
le cíos E-&postos ou Engeitados para servil'
de base cí mn Ilegulamenlo gp.ral admi11·is
wativo, a faval' dos mesmos. LisbOa, 1828.
1 voI. em 8°.

Ne.te gene1'0 he o melhor trabalho qne possuimos.

jJfemoria historiea Otl catalogo chronolo
g-ico dos Escl'ivâes da PUl'-idade e Secreta
?'ios do Rey ou Estados, qlte conste terem
SB?"v·ido nos dif{erentes I! legit'imos ?·einaÍl.os
da Jl1 O1larchia Porlugl,eza. LisbOa, 1833. ,..
1 vol. em 80 •

86.-Peloeho'l- e SOlllila (Francisco
Joaquim). Tratado sobre a Aposentadoria,
cí que se ajuntão as Leis ?·especlivas. LisbOa
i818. 1 vol. em 8°.

Era filho uo graode Juriscousullo ]'.r.ira. Sousa;
mas o seu yerdadeiro rnerito consiste em h(n'er publi
cado edições correctas das obras de seu Pai, c do. ma
nuscriptos que deiIau.

,"m razão deste interesse filial .ahirão ii luz o A.pp",
dt·ce as Linhas CiYis) e o Esboço do Diccionario Juridico.

Sua memoria he pois grata ao. Juristas. .

87.-Gorllo (Joaquim José Ferreira).
Fontes proximas da Compilação Philippi
na.; 0'1' lnd'ice das 01"denações do Codigo
AIanuel-i1w e Leis extravagantes, de que pro-



ximlt'l1lente se derivou. -ele" Lisbba, ,1792 e
1829.

Todo o trabalho deste Jurisr.ousulto, conhecido .p~r
Mousenhor Gordo se acha contemplado nesta edlçao
por hauo de eadn'§ das Ordenatões,

88,- \.110 11YlllO . Synopsi~ do ~o

d'igo do Pt'ocesso C'ivil conforme ctS LeL~ e
estylos act1Utes do Fôro Portuguez . Pans,
i825.1vol em12,

89,- Pelllz (José Ignacio da Ro
cha). Elementos dé P'ratica Otl .breves en
saios sobre ct praxe do F.)rn Port'ugllez,
escriptos no anno lectivode 1807 para 1808.
LisMa, :1.816. 1 vaI. em °

o trabalho que deixou Peniz sobre o uos~o Processo
Civil he incompleto; mas o pouco que possulmo. revela
o talento e sciencia daqueUe JuriscollSull~.

Deve·se a publicação desla e da seguinte obra ~os
cuidados de seu irmão Vicente Igo:lcio da Coda PCDIZ.

Breve hisloria critica n.a qual se 7ll0Sf1'a
como e qltando os lleys de Portugal a,~qui
"irão a p1'erogativIL de nomearem nL~pOS

de seus Reinos, lisbOa, 1813. 1 vaI. em 8,.
Este Irabalho ,ahio impresso no 10rnal de Coimbra

n.13.

90.-SIIVl\ Lisboa (José da), Prin
cipios de Direito Jlfercanfil e L eis da jJfa
rinha, para uso da moci~ade .P?r~!lglteza.,
dedica.da CtO Comrnercwj dw~d~dns el1l
oito Tratados elementares, contendo a l'e.~

pectiva Legislação Patria" e indicando , ~s
ronte,~ originaes dos Regltlamentos manh
mos das p1'incipaes p1'aças de EU1'opa, ele,
LisMa, '1801 a ~818. 2 vol. em (olw.

Depois dos irmãos Azeredos Coutin,hos he Si"'a ~is.
bôa o primeiro Brazileiro, que ,se, aSSlgn,ala no CUltl v,o
da JnrlSprudencia: e na especlaltdade a que se dedi
cou, 8Ó leve por prcd'eccssor á Pedro de S'wtarem, CO~
nhccido n. J nrisprudeucia por Pc~ro Sanlc'l'I1a, sendo
sua obrs a primeira quc se pubhco~ em_ Porluguez.

Muito de,'e o Braúl a este grando cldadao, qne mor
reu tilular :- Viscondc dc Cayrú.

Sobre o merecimento de sua obra. e sua importau
cio e actualidade limitamo-nos a citar o que dIZ lnuo
cencio no Dicc, Bibl. uo arl, que lhe respeita, e arlui co-
piamos: ,

• Se nas primeiras cinco partes da obra (dIZ nm bom
enteodedor) pouco haveria ainda agora q~e accresce,n·
tar, não assim nas ultima:\ trez, em que as ClrCllmstancI8S
va-:,iaodo Dota"clmeulc ne então para ca, tOem tornado
auliqnadas cerlas ópiniões do aalhor, que elle abando-

" Dnria de certo, se em tempos mais rccenle~ houvesse
de rever o seu trabalho,

.Nota·se·lhe lambem o silcncio absoluto que guardou
na materia de quebras e bancas-rôlas.

• Entretanto, e a apesar dessas faltas e defeitos, a
obra ho um deposito de todos os principio; o uoçõcs de
Direito ~Icrcantil, principias noções que conservão na
actualidade o mesmo inleresso que lograra na epocha da
sua plIblicaçiío j e sCl'á sempre Ilcccasaria para consulta
e estudos de lorlos os qne procurão interessar-se na Ju
ri.prudeacia Commercial.

• Ue um monumento txtraordinario de erudição Ju
ridica e pbilanlropica, que inscrev~O o nomo do aulhor
uo livro de ouro deslinado a immortalidade.

Regra,s dct Praça on bases do Rl'gllla
'mento Commercial confol'me a,os lLOVOS
Codigos de Commercio de França e Hespa
'Ilha, e á Legislação paf1'ia" etc., pelo Vis
conde de Cayrú (José da Sil'va, Lisboa),
llio de Janeiro, tB32 , 1 vol. em 8. °

LI'

91.-,-Fel.·1·eia·l\ Bor~ell (José). JlI
1'ispntdencia do contracto mercarll.il de So
ciedllde segnndo a· Legi loção, e a1'estos dos
Codigos e Tribnnaes das Nações mais cul
las da El~ropa, Londres,1830. 1 vol. em 8.°

Synops'is )lLridicú do COIl!t'acto de Cam
bio maritimo, vltlgarmente denominado
Contracto de Risc/}. Lonelres, :1.820, i YOI.
em 8°

itlstituicões de DÚ'eito Cambial Por/li"
guez coln ·,'e(erenC'ia ás Leis, Orden.açõe$ e
Costttme~ das principaes praças da Em'opa
acerca de Letras de Cctmbio. Londres, 1825.
t vaI. em 8°.

Com melltarios sob)'e a, Legislação POI'fn
glLe:;a acerca 1e Avarias. Londres, t.825.
t vai. em 8°.

COllllllentO'l'ios sobre a Legisl"ção POl'flt
guez!L ace'rca e Seguros ma1'itimos. Lisbba,
18'~1, 1 I'o\. em 85 •

Allegacão J'11rid'ico-Commercial sobre a
claumla~livre de li vat'ia no contracto de
1'isco; na causa e (i (aoor de Manoel José
de Olweira contra Isid01'o de Aloteida e
filhos; publicado por um amigo do Com
mercio, Lisbba, 1828. 1 vol. em 8° .

Vide supra O n. 53 a pag, 4...
Este graade J u risconsullo Commercialista ho o au

lor do Codigo do Commeroio Portu/\,nez.

92,-Ca.·vl\lho (José Pereira de). P,ri
meims Linhas sobl'e o Processo O1'pha.nolo
gico. LisMa, 1816. 2a ediçào.1 vol. em 8°.

Iguoramos a data da primeira edição. Possuimos a
terceira de 1833 palo au tor ainda organisada, e a
sexta corrigida, melhorada e augmeutadn com fi Le
gislação orphaoologica do Brazil, pelo Dr. José Maria
Frellerico de Souza Pinlo, pllblicada em 1851.

.Eilas Primeira" Linho!, diz o mesmo Doulor tão c~do

roubado ás letras, siio de classica reputação nos Tri
bunaes, e cnl"e o. Jurisconsullos do Drazil e de Porl.uÇ"al,
constituindo umA obru prima no seu gcncro, o rl\'n
lisando com as Primeiras Linhas sobre o Processo CilJil
por Pcrdra c Souza. Jl

93.-Borges Ca.·lleiro (Manoel).
Direito Civil de Pórtllga,l cor.tendo tre:: li
vros: I -das pessoas: H -das cousas: lU
-das obrigações e acçõe. LisbOa, 1828 e
:l.8~. ~ vaI. em 8°.

o. trez primeiros volumes desta obra, quc iufeliz
mente uão foi terminada, se publicarão entre 1826 e
1828. O 1,0 volume sahio a luz posthumo, em 1847,
graças ao zelo de Emygdio da Costa, da Associapio dos
.4dvogados de Lisbóa.

De;t" obra houvc outra edição em 181i8, ell. I, lomos
em .u

Borges Cal'neiro he um dos mais proeminentes Ju
riscoOl!Ultos Porluguczzcs deste secu 10.

Vide supra os ns. 43 á 48 a l'ag, 43,

9!k-C01"."êl' Telles (José Homem).
1'heo1'ia da il1terp1'etação das Leis, ~ m1s~ios

ScJbt'e a ll·atureza do Ce'liso r.OllSlg11O/IVO,
Lisboa, 1815, 1 vaI. em 8°.

Coutem piamos este trabalho no nosso Auei/iar lu·
ridico, dando delle uma no"a edi~ão.

DOIlf1'inct das Acções, accomodada ao Fô
t·o de POl'ttlgal. LislJOa, 18'.1,5. 1 vol. em 8°.

E.ta obra tere em Portugal lrcz edições, e no Brazil
n1l0 manos do trez, com t,IilTorenl~s adrlitarpenlos.
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Du.s sob a direcção do Dr. José Maria Fredorico de
ouza Pinto no intervallo de 1846 a \865, e • terceira

ou sexta nesse anno sob a direcção do Dr. Joaquim
José Pereira da Silva Ramos.

Addicções ct Dotttrina dcts Acções com selt
I},ppelld'ice coMendo diversas 7'egras do Di
I'eito Oivil por ordem alphabetica, e notas
eis Leis do Regist7'0 hypotheca7'io, Coimbra,
18'15. 1 vol. em 8°,

Commellta,rio critico Ct Lei da. boa mzào
elll data de 18 de Agúst,o de ,1769; e discu1'
so sobre a equ'idade, pClJl'a servi1' de su,pple
mento ao prectmbulo desta lei, Lisbôa, 1824,
1 voI. em 8°,

Cootemplamos este opusculo no nosso Auxiliar Ju
ridico, daudo um. nova edição, que com as de Portugal
he lerceira. AlIi adtlicionamos tambem as Reyras da
inr"'pretaÇ<io dos Contractos de Pothier, pelo aulor tr.
duzidas.

Malltt41 do Tabellião ou e'llsaio de JU7'is
prudeltlia eltrematica" contendo a collecção
de '/fi inutas dus cont'ractos, instrumentos
mais USltacS, etc, Lisboa, 1819. 1 vol.
em 8°,

E.la obra leve depois cm Portugal differcolcs
edições,

No Bralil o Sr . José Ma.rcellioo Pereira de Vascoo
cellos, rerazeudo este trab.lho seguodo as necessi
d.dos do oosso Fóro,publicon em 186'> nma nova ed i·
ção do Manual de Corrêa Telles, denominando O seu
nor:iuimo.

O Calalogo de Laemmert aponta um opuscu!o intilu
lado-Addiçõ.. ao Manual do Tabel/ião, por F, V. da
S, B., que não conhecemos.

Digesto P07't'l1,gucz ou tratado dos di1'ei
I,os e obrigações civis accommodado as
Leis e costumes da NctCào Portugueza,
Lisbôa, 1835, 3 vol. em '8°,

Desta obra tem havido em Portugal quatro edições.

jl!anual do Processo CÍllil: supplemento
ao Digesto Portuguet, Lisbôa, 1842. 1 vol.
em 8°,

Desta obra publicarão-se trez edições. No Brazi! tem
ella prestado pouca ulilidade,

F~I'tIlul~1'i.o d~ Libellos e pet·ições Sttlll
manas ct tlnttacao do F01'lltuletl'io de Gl'e
gorio Ma7'lins' Cetminha accommodado á
nova 7'e{07'met de 21 de Maio de 1851. Co
imbra, 1843. 1 vol, em 8°,

Est. obra tambem tem tido em Portugel mais de
nma edição, Elia rai incluiria na ultima edição da
Doulrina dos Acções, aqui publicada.

Tmtado das obrigações pessoaes e 'I'ecipl'o
cas nos petctos, cont7'actos, c01nenções, ele.
que se {atem á respeito de fazendas, de di
7lhei7'os, segundo as 7'egras do {ÔI'O da cons
ciellcia e do {ôro externo, por llIr. Púlllier.
Traduzido da edicão de l\'Ir. Bernardi, com
as addiçõllS da Legis1aç;io Portugueza feita
pelo lI'aductor. Lisbôa, 1835, 2 vol. em 8°.

Desta obra Só exide uma edição,

Questões e wrias 7'esfJlucões de fJi7'eito
emphyteut-ico: obra posthúma e manJada
publicar por sua filha, com um indice al
phabetico ~las materias por José Ribeiro
Ilosado, Coimbra, 18tH, t vol. em 4°.

95.-Fel'lu\.ntleM ThoU1RZ (Ma
noe1), Observa,õçes sob·re o disC1l7'SO que es
C7'eVelt JIfa.noelde Almeida eSousa em favor
dos 0i7'eitos domillicaes da C07,ôa., Von(/,
tm'ios e pcwticula7'es. Coimbra, 1814.1 vol.
em 4.. "

Vide supra Oo. 31 a pago 43.

96.-Coelho da Rocha (l\1anoel
Antonio). Instituições de DireUIICivil Por
tu.guez PCWCt liSO de seus d'isciplllos, Coim
bra, 184-8,2 vo1. em 8°,

IIe um dos mais bellos trabalhos que neste seculo
se tem publicado .obre o no..o Direito Civil. Aqui
se encontra concisão e elegancia na exposição J ela·
Tela e senso jurídico.

A superioridade do I1l1thor nesta obra, desapparece no
seu Ensaio IIistorico, qne fica nolado no n. 8 á pag, /o 5.

97. - Ca.. ,'alllo (Bernardo José de).
T1'ala,do the01'ico epratico obre os Tombos,
modo de se levallta7' as planlets, ouccwtCtS
topogmph'icas de terrenos sem maior a,p..
pÇ/lrato de Engenha1'ia, Coimbra, 1S27. I
vol. em 8°. grand';),

98:-Ljz Teixeh'll. (Antonio Ribeiro
de). Cu'rso de Di7'eito Civil P01'tttgtlez, ou
COlltlllentcL1'io ás lnstituicões do Sr, Pas
choal José de Jlfello F1'eií'e sobre o mesmo
Direito. Coimbra, 184,5 e 184-8. 3 vol. em
8°. ia, e 2a. ediçào,

Re trabalho importante, mas inferior ao de Coelho
da Rocha.

99.-LoJlftto (Raymundo Felippe),
P1'incip'ios Otl p7'imeims noções de Di7'e/:to
fositi'vo, Maranhão, '1828. 1 vol. em 8°.

O autor desta obra era nalural do Maranhão, e ral
leeeu nezembargador da respectiva Relação.

iOO. - NaZl\ret:ll (Francisco José
Duarte). Elemenlos do P1'ocesso Crim.i1w.l,
pa7'UUSO de seus discipulós, Coimbra, 181!'~.
i yol. em 8'>.

Ele,,.,entos do P7'ocesso Civil pam uso
de sells d'iscipulos. Coimbra, 1850. t vol.
em 8°,

't01.-Sousa Pinto (Basilio Albllrlo
de). Lições ele Di7'Cito Crim'inal {eitas-no
anno lectivo de 1844, e 18"'5 e adaptada.
ás lnstitu'icões de Di7'eito C7'iminal Po'r
tuguez do S7'. Paschoal José de 11/ello F1'ei
re, redigidas pOl' Francisco de Albuquer
que Couto e Lopo José Dt:as de Ca7'va,lho,
estudetntes do 5° a-nno de Di1'Cito, Coimbra,
1850. 1 vol. em 8°,

Possui mos a edição de Pernambuco de 1841, que se
diz mais correcta que a de Coim~ra.

102.-SaI'ajva de CaI'valllo (Ovi
dio, .. e Silva). C01tsidemções sobre aLegi 
lacão Civil e Oriminetl d" Tmperio elo !J7'(I
z-iÍ, etc. Rio de Janeiro, 1837.2 vo1. em 8".

Este Jnri,con5u1ta era oatu"l de Piauhy, e não rio
Rio de Janeiro como supp;e Innocencio.

103,-Anony...o. Pecul'l:o de autos e



termos civeis e crimes, formalidades de se
extrahi~'em do Processo sentenças, cartas e
q'l(blquel' outro titulo ju,d-icial ; orgemiscbção
do autos em. acção civel ardina ria, e em
livmmell tos crimes. Lisbja, 1822. i vaI.
em 4.°

to4.-Col'te Real (A. X. de Barro ).
Colleccão do Accordãos que contém materia.
legislátiva prof ridos pelo Supremo Triútt
nal de Jtbs/iça, desde a epocha da sua ins
tallebção. Lisboa, 1.859. :2 vol. em 8.°

Tambem concorreu para essa compilação J. M.
Cardoso Caslello-Branco.

105.-11Ioraes Clu'va1l1o (Alberto
Antonio de). Pra.re Forense ou Di?'ect01'io
Pratico do P·rocesso Civil Brazilei1'o confo'r
me a act1bal Leg1'slação do lmperio. Rio de
Janeiro, 1850, 2 vol. em 8.° grande.

Foi a primeira obra de Pralicade merecimento, que
se publicou no Brazil.

Observações sobre a primeira parte do
projedo do Co1.igo Civil Portugllez do EXI/l.

S·,.. Conselheiro Antonio Lui;; de Seabra.
Li Ma, 1857. t vol. em 8°. grande.

Resposta á primeircL Apos/illa do Sr. An
tonio Luiz de Seabra. Lisboa, 186L 1 voI.
em 8°.

Resposta á segunda. Apostilla dI) S1·. An
tonio Luir de Sp.(bbm. Li bOil, 1863. t vol.
em 8°.

O aulor fui oulr'ora Adv0li'ddo nesta Côrle, e publi
cou tambem em 184\ um Ind ..o alpl\abelico das Lei~ do
Bra:;il cm. contin.uação ao Reportaria geral de lIanoel
Fernandes Thoma:, hoje inteiramente esquecido pelo
do Dr. Furlado.

Vida supra o. 63 li pago II.

106.-Sollza Pinto (José Maria Fre
derico de). Primeims L'inhas sobre o P'ro
cesso Civil 8razileiro, Rio de Janeiro,
1855. 5 vol. em 8,°

o .ulor, dislinclo Advogado como era, publicou
além desle lrabalho, qne he Imporhnte, duas edições
da obra de José Pereira de Carvalho sobre o Processo
Orphaoologico, c lambem duas da Doutrina das A"l'ões
de Corrêa Telles.

Escravêo lambem um Curso do Diroito Cambial Bra:-i
loiro, seguodo O aclual Codigo Commercial, de que oão
dalnos mais detalhada nolicia por ser maleria estranha
li esle trabalho.

10í.-Soal'es (Caetano Alberto). Ate
moria sob~'e o casamento como cont?'ucto
civil, formação, e es'tabil'idade e di?'eitos
deb familia. Rio de Janeiro, 18~8, 1 vol.
em 8°, grande.

O autor, que era Ecclesiastico, fez no nosso FÔro
ligura proemineole, Infelizmenle pouco dOo ao prelo.

108-Esteves de f:al'v"lho (Vi
cente Antonio). Observações histo?'ica e
critica sobre a nossa Legislação ag?'(I.?'ia
hamada comlllununentc das Sesma?'ias.

Lisboa, t8i5. 1 vol. em 8.0
P?'og?'essos da Ernphyteuse, e sua in-
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fl1bencia sobre a agricultw'u em Pm'tugal,
Lisboa, j8ll~. 1. vol. em 8°.

f09.-Julião ela Costl\ (AnlonÍ'J).
Systema da lei Jobl'e Segwl'os 111M'i/imos
ele. pelo Juiz Allan Pa?'ck. Traduzido do
Inglez da setima edição. Liverpool, i822,
2 \'01. em 8°.

HO.-B"ptistaPel'eJI'I\(José Ber-
nardino de Almeida). Dissel'tação
analyt-ica sobre a Legislação p,'atica 01'
phanologica, Rio de Janeiro, 182!~. 1 vol.
em 4,0

111.-A1.'ollche (José ..... ,' deTo
ledo Rendon). Elementos de P?'ocesso Ciml,
precedidos de instl'ucções para os 11lizes .111'
nicipaes com annotações ?'emissivas, eexpli
cativas acompanhadas da Legislação B?'a
zileira novissima sob?'e a matel'ia. S, Pau
lo, 1850. i vaI. em 8° (opusculo).

Trabalbo pouco succuJento.

112.-Pel'eil'a Freh'e (Francisco),
Instituições do Direito Ci1Jil Lu itano, tanto
puúlico como particular, P01' Paschoal José
de Mello Fnil'e, t'raduzidas do Latim pelu
Bacharel etc, Pernambuco, 1834, 1 vol.
em 8.°

Esta Iraducção alcauçou sómenie os Iinos .egundo e
terceiro; mas não coocluio este, pois oão passou do IiI.
8 § 18.

Em Pernambuco houve ouira edição em 1848, oe·
crescentada com algumas nolas. Mas esta oão passou do
Iiyrosegundo. Ignora-se quem seja o aotor desaaaoola.,

i13.-COl'1.'êa Lhna (Manoel). ln 
titltições do Direito C'ivil Lusitano, tanto
pltblico como pa?'ticular, por Paschoal
José de !tIello F?'ei're, traduzidas do La,tim,
pelo estudante do !~o anno da Academia de
Olinda, etc. Pernambuco, 1839.1 vol. em 8. o

Esta traducção he cootinuação da precedente ,. e co
meçando do li v. 3 til. 8 § I I, acaba no fim do iv.';'.
lit.5.

O traductor omillio no aeu lrabalho o. lils. 9 e j 0,
que lralão dos Morgados e CapelllU, por eotender que
erão inuleis em cooseqnencia da publicação da Lei de
6 de Outubro de 1835, que appressou a morle daquel
las instituições.

H4.-Reglleh·a Costa (José i
colãu). Instituições de Di'reito Ciril Lusi
tano, tanto publico como particula?', pOI'
Pasohoal José de Mello F?'eire, tl'aduzida.ç
do Latim pelo 8acha?'el Formado, etc.
Pernambuco, 1839. i vol. em 8,°

He contiouação da precedeole a preaeule traducção.
Começa no lil. 6 do Iiv. 40 e '-ai até O fim das Ina
tituições de Direilo Civil do famoso Jurisconsulto Por
tuguez.

H5.-'l'rJgo de Loul'eJro (Lou
renço), Instituições de Direito Civ'il Bra
zileiro extmhidas das 1nslituicões de Di7'ei
t'/ Civil Lusita,no do eximio -Juriscrnsulto
Portugue: Paschoal José de 1Jfello Frei?'e,
na parte compativel com as institu.ições da
nossa Cidade, e augmentadas nos I1tgares

0110, 8
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competentes com aSl/.bstancia. das Leis Bra
zileims. Pernambuco, 185 L. 2 vaI. em 8.°

Esta obra, sem du,-id:L de reconhecid:L utilidade, e
quc muito honra o autor, já obtove mais duas edições
em 1857 e em 1861; mas o autor fazeodo-Ihe grandes
melhoramentos, alterou o titulo, limitaudo·o tão só·
mente-as Instituições de Direito Civil Brazileiro.

Elementos da theuria e pmtica do P'I'O
cesso. Pernambuco, i850. 1 vaI. em 8.°

11.6.-l'tlaia (José Antonio da Silva).
Apontamentos de Legislação, pam uso dos
Procwl'adol'es da Cor6f! e Fazenda Na ..
cional. Hio de Janeiro, 1850. 1 vaI.
em 12.

Mellloria da origem., prog1'essos e deca
dencia do qlJ,into do ouro na Provincia
de Alinas-Ceracs, Hio de Janeiro, 1827. 1
vaI. em 8,0

O autor que foi pur longos annos Procurador d:L
Coróa no Brazil publicoll outros trabalhos sobre Le
gislação moderna financeira que, por não inleressarem
á esta obra, deixamos de aqui contemplar,

117.- Pn,ulll. BRlttil!lta (Francisco).
Compendio da 'J'heoria e Pl'rLtica do Proce.s
so Civil para uso das Faculdades de Direito
do ['lnperio. Rio de Janeiro, 1.857. i vol.
em 8°.

Não conheccmos a primeira edição, que provavelo
mente foi impressa em Pernambuco.

H8.-Valle (Joaquim Hapbael do). Ad
dicionamenlo ao lllannal Pratico, em que se
apontão as nlUda?lçaS introduzidas pela Le
gislação e prat'ica actltal. Lisbôa, -184.5. i
vaI. em 8°.

Não conheccmos este trabalho, o o notamos somen
te para completar esta Dibliooraphia de Direito Civil
Patrio; pllsto que, pelo que indica o titulo,esta produc
çüo aproveitaria mais II Portugal do que II nós.

Este autbor tambcm publicou em 18~2 uma Cla..',.·
CO~ãO gerol rio Legislação Portuguesa do.de o Codigo Phi·
lippino: diuidida em. reinados,,.amo$ legi!latillos J 1noterias
e artigos

J
com var'ias observações.

11.9.-Vaseollcellos (José l\IarcelJi
no Pereira de), Manual do Leigo em male
ria civil e criminal, 01/ apontamentos sobre
legislação, e assumptos {orenses. Rio de
Janeiro, 1855. 1 ,"aI, em 8°.

Arlenova de l'eque?'el' em Jui:to, conten
do uma grande e preciusa copia de {ormas
de petições para 111 ais dc cento e cincoen/a
ca~os diversos, civeis e crimes, seguid(~ de
fm'mularios de despachos e sente'l1ças, etc.
}lia de Janeiro, 1855. 1 vaI. em 8.°

Livro das ter'l'aS 01~ collecção de Leis,
regulamelltos e o?'dens, expedidas á ?'espei
to desta mnteria até o presente, etc. Hio de
Janeiro, i856. 1 vaI. em 8°.

Publicou nova edição em 1860.

. Guia pmlica do Pow no {61'0 civil e cri
me Brazi!eil'o,' contendo o p?'imeiro um for
mulario de libellos e petições summal"ias, á
imitação do {onnulm'io de Camil1ha; e o se
gundo um peculio de autos e termos civi.~ e
criminaes, etc. elc. Rio de Janeiro, i857.
2 vaI. em 8°.

Nova Guia lheorica e pratica dos Juizes
iJltmicipacs e de Orphaõs, ou Compendio o

mais perfeito, clal'O e importnnle de todas
a·s altrtbuições que eslão a cargo destas au
toridades, c/c. elc. Rio de Janeiro, 1859.
2 vaI. em 80 •

Canhenho dos Depositarios Publicos, ou
Collecção dus Atvw'ás,Leis, Avisos, e Regu
lamentos publicados á cerca das oJ1'Ígacões
deste- {wncciona·rios. Victoria, 1.862. 'i vaI.
em i6 (ópusculo).

Regimentu das Ct~St(LS J ILdiciarias : edicão
correcta com todos os Avisos, Leis e Ôr
dens que tem explicado a materia até o
prtlsente (Agosto de 1862), Rio de Janeiro,
1862. 1 vaI. em 80 (opl/sculo).

Nomssim01l1anual dos Tabclliâes ou Col
leccão dos 'leias, allribuicõcs d1'1:ersas desles
Flíncciunarios, contendo u colleccâo das
minlLtas de contractos e tns~ru1l1énlOs os
ma'is usuaes, das cautelas mais precisas nos
Contractos, tcstalllentos,ctc. LHo dtl Janeiro,
1864.. 1 vaI. em 80 •

Vide "upra o n, 61 a pago >\.4.

O au/hor destas obras, Ad vogado provisionado da
Provincia do Espiritn Santo, he hum dos mais fecuados
escriptores de Jurisprudencia que temos tido de 20
annos rara cai principalmente em mnteria euremn
tica e ãe pratica, a que se tem dedicado.

Não meuoionamos as outras obras que tem produ.
zido, por que nüo dizem re.peito á esta publicação.

i20.- Gnlvão (Miguel Archangelo).
Dizima da ChancellaricL. /leflexões sobre a,
historia e Legislação desla nnda e sua 01'

l'ecadação até 1855 e 1856, e Legislação qlw
?'egu!a (L sua applicação e percepção. !lia de
JatleU'o, i858. 1 vol.-em ~o. (opusculo).

i21.-SUlill\1l0 (Luiz da Silva Alves
de Azambuja). Repertorio das Lei~, Regu
lamentos e ordens da Fa:tendcL pat'a servi?'
de guia átodos os Administtadores, Thezou
fei1'os, ()ollectOl·e.~, Juizes. etc, elc. Rio de
Janeiro, 1854, 2 vaI. em 8°.

Codigo das Leis e reg/~lamentos ol'phano
l'lg'Ícos, com todas as Leis, decretos,etc. etc.
Rio de Janeiro, 1847. 1 vaI. em 8°.

Vide supra o n. 58 II pago H,

122.-Trillt1atle (José l\'Iariada). I11S

/it'uições do Direito Publico Ecclesiasticp,
circa Sacra, por X avier Gme-íner, t?"C~dILzi

d(~s e (~companhad(Ls de algwnas notas para·
illust?'ação do es(}ripto do authol·. Recife,
186,9. 1 vaI. em 80 (opusculo).

Compilação de todas fl,S disposições sobre
o a{01'amento do te1'renos de Marinha do
Btazil, desde 1820 até 1853, ülustmda com'
um indice alphabetico. Uecife, i8M. i vaI. '
em 80 (opllsculo).

GdUecção de apontamenlos juridicos sob1'e
as Prowrações extm-judiciae , seguida da
I'ecopilação das dec'Ísões do Co'vemo, ncerca
'das mesmas Procul'ações, Pernambuco,
1855.1 vaI. em 80, r

IIe a mais avantajad:L producção do aulbor, da qual
ja deu nesta COrte, segunda edição em 1862, mui
accrescentada,



123.-SoJu'eh'a (Emilio Xavier .
de 1\1ello). Commental'io á Legislação Bl'a
ziteira sobrc os bens dos de(uncto. e ausen
tes, mgo e du etlelllo. Rio de Janeiro, J859.
1 vaI. em12. ,

A este trabalbo eslá aoneIo um AppendiC', em que o
autbor eIpõe a ordcm C gráos das successões ab inles
lado.

124. -NalDuco (José Paulo de Figuei
rôa ...... de Araujo). Guia dos Juizes dos
01'phãos, Ttltol'e.~ e Cttradores, e de todos IJS

Escl"ivães. Rio de Janeiro, 1833. " voI.
em 80 •

Guia IJtt novo Manual dos Collectores e
Collecta.dos. Rio de Janeiro, 1835. " vaI.
em 80 •

Estes trabalhos eslão muito abaixo do merHo deste
J urisconsullo.

Vide supra ns. ao c a~ á pago ~~.

125. - COI,.leil'o (Carlos Antonio).
Abecedario JU1'idico ou CoUecção de princi
pios,1'egras, maximas e axiomas de Dire'Ílo
diuÍ11(}, nutll1'al, publico, das gentes, civil,
etc. Rio de Janeiro, 1856. i vaI. em 8u •

Antes desta publicação, outra mcuos imporlante
havia dado á luz em t 50, sob o tilulo-CollecÇãO de
principiol, TrgTas (l anomas, de Direito diuillO, natural,
civil, elc. Era um Jlequeno apusento, no formalo de 16,
com 120 paginas.

Assessor Forense O!t (ol'lnulari/J dc ludas
as acções civels, precedido da formula dos
process'Js por locução de serviços, e seg!tido
do. processos de conciliação que cabem. nn
alçada, ele. Rio Janeiro, 1868.1. vaI. em 8°.

Além deste Formularia publicuu O autor outro para
o processo criminal.

Consu.llo?· ciuü acerca de tlldas as acções,
segu.idas no Fôl'o Ci'uil, segundo o syslelllct
adoptado pOI' C01Têu Telles, em sua oúm
intilttlad(l-Alanual do Pl'ocesso Civil, com
as 't!ppre~sõe;, alterações e accre.<cimos
cxigidos pelit Legislação, eslylos e pralicct
do fÔl'o 8?··],:;ileiro. Rio de Janeiro, 1863.
1 vaI. em 8°.

Ue o .4,ucssor li'orense melhorado, mas com novo
editor.

Como este Consultor, publicou O aulhar outros sob os
• tilulo de orpllanolog'-ro J commercial e criminal, com o

mesmo formalo, no anno de 186~.

IJirector do J'lI'i:o de Paz ou (orlllulal'io
de. todas as ~cções e 1llais il1cid~11Ies. qlle se
dao ~lesse JUlZIJ com toda a LegIslação res
pec{,wa, ele. ele. RIO de Janeiro, 1861,.
" vol. em 8·.

De hum Formularia como os precedeotes com oulro
tilul0.

1.~6.-Jesllillo (~lanoel. .... Ferruira).
llegwlen{(l das Cuslas Judiciaes, approl'ado
pelo Dec. n . .1569-de 3 dc MIJl'ço de 1855,
au.gmenta.d·) com U~ decio ões do Go'verno.
Hio de Janeit'o, 1864. 1 vaI. em 12.

1.~7.-IUneedo Soa.'es (A. J. de).
Regullenlo dos Disl1'ibnidores do Geral
Rio de Jaueiro, 1868. l vol. em 16. .

LIl(

1.28.-Pilnellta. Bueno (José An
tonio). Aponlmllentos sobre as formalidades
do Proces o Civil. Rio de Janeiro, 1.850.
1 vol. em 8°.

-Em 1858 publicou o aulhor outra edição mniw aug
menlada desta nota"el obra.

Direito internacional prirado e appl'icct
ção de seus p?'incipios com ?'eferencia ás
leis pa1-tLCulal'es do 8mzil. Rio de Janeiro,
1863. 1 vol. em 8.°

O aulhor, disliuclissimo Jurisconsullo, hoje tilular
Vúconde de S. Vicente, tem Jlublicado oulras obrns ce ..
lraohas á eüa Bibliographia, c por is,o aqui lIãu as
conlemplamos.

Sobredahe entre todas o seu-Direilo Publico Dra;i
leiro) e analyse da. ConstiJuipiO do lmpcrio,

1.29.-Ribas (Antonio Joaquim). Vide
supm o n. 10 á pago 45.

Afem da obra que já acima notamo'''; tem o doulo
Professor publicado oulra sobre o Direito Administrali
"O Brazileiro que, por não se prender a materia
desla Bibliographia, não a registramos aqui.

130.-l'eixeiJ.'a .Ie FreUas (Au
guslo). Con.çolidação das Lei.~ Civts Ipn
])Iicação autorisada pelo Governo). Bio de
Janeiro, 1858. 1 vol. em 8° grande.

Em 1865 publioou-,o oulra edição mais ongmen
Ioda.

Esta obra he a primeira, c a mais importante, que so
tem publicado no Brazil cm mà'leria de Jurisprudeneia
Civil.

Aqui se enconlra além da concisão, c eleganoia de es
t)'lo, ordem c senso jnridieo tão difficeis dc achar nos es
criplos sobre as,umpto Ião espinhoso j c amplo C pro
fundo conhecimento do nosso Direito. c nossa palana

'fosse aulhoris:lda, c rcconhecidaoossa ompetencia J OU~
sarinmos denominar o nu lhor o Ctl}acio Bra:ilciro.

Tei.eira de Frei I.., he author do Projeclo do Codigo
CivillJra:ileiro j producção tão rica de saber e de eIpe
ricncio, que por si sÓ rc,·cla. fi ra~tidão de conhecimen
tos des", grande c beIJa inlelligencia.

A ConsolidoçÃo servia de pródromo para O lrnbalho do
Projceto do Codigo Civil.

Nova Apostillct á ce·nsura do 51'. Alúerlo
Antonio de _~J lJ1'aes Cal'valho sobre o p1'O
jeclo dlJ Cod'igo Ci11il Portuguez. Hio de Ja
neiro, Hl59. 1 vol. em 8°.

Est.) opuscnlo parecendo ser uma critica do projeclo
do Codigo Civil l'orluguez, he lambem uma Juslifica
ção do ystcmn adoplado na obra du author.

Codigo ivil. Esboço. Rio de Janeiro,
1.860 e :1.861. 2 vol. em 8°.

E le magno trabalho, aiuda quando não sejaadoplado
cumoLcido Paiz, alô porque hoje, difTerenlcs jásão as
idéa do authol', scrá sempre considerado como um dos
monumeutos da Jurisprudentia Palria.

l31.-ReJ.onçllS (Antonio Pereira).
A' Consolidação das Leis C'ivis, segunda
edição augmentada. pelo DI'. At!gu lo Tei
xeira de Fl'eila . . Ob en:ações do Advogado
Conselheiro Anlonio Pereira Rebouça , con
fir mMI do e am pliando as da primeirCL
edição. Rio de Janeiro, 1.867. 1 vol. em 8°.

As Obs.,.v~es do Couselheiro Rcbouçaa são indispen.
sa'·ei. á quem possue c esluda a Co....olidação de Te i
xeil'll de Freitas.

lIe um certamen colmo, cheio de saber e de corlesia,
enlre dous grandes yullos da nossa Jurisprudencia.

Os cullores da seiencia não perdem seu tempo no
elame destas polemieas.
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lIo para sontir quo um Jurisconsulto como ~ob.0l!'
ças, possuindo lão bcllo talonlo, o lanlas. dotcs Jur,d,·
CQS se limitasse á rica amoslra que possulmos.

132.-SilvR RRIU08 (Joaquim José
Pereira da). Curso de DÚ'eito hypothecMi.o
B7'a:zileirCJ, Ol~ co mpilação de tudo oquemq.!s
convem saber sobre tão importantematena,
etc, etc, Riode Janeiro, 1866, t vol. em 8°.

Aponlamentos juridicos sobre Contractos.
Rio de Janeiro, 1868. 1 vol. em 8°.

Regulamento do imposto do 8ello e de
sua al'l'ecadacão, mandado executar pelo De
creto de'1.6deoDczembro de1860, ele. Rio de
Janeiro, 1864. 1 vol, em 16.
, O aulhor,um dos mais facundos e inlolligenlos eserip

tores juridicos de nossa epocha, lem publicado onlros
trabalhos, que não comporlão no nosso quadro, e por
isso Dão os contemplamos aqui.

A elle tambem so deve a ultima edição da Dou!rina
das A~c1es de CorrOa Telles, revisla, melhorada e orga
nisada couforme a ultima Legislação Brazileira ató 1865.

133. -Pel'eil'R OU veh'R (Luiz da
Silva). Privilegios da Nobre::a e Fidalguia
de Po1'l,ugal. LisbOa, 1806. 1 vol. em 8°.

131~, -BéjR (João Bernardo de), Tracta
do Juridico de P7'asos, escripto segl~ndo a
Legislação vigente á morte de El-Rey D.
João IV, etc., publicado por J. R, de Faria
Guimarães. Porto, 1849. 1 vol. em 8°.
grande. (opusculo).

T'ratado Jundico de VÚICtL!IJS, escl'iplo
segundo a Legislação vigente no dia em que
Et-Rey D. João V[ deixou de ser compa
nhe'iro dos Portttguezes, indo morm' na
náu ingleza TVindsor-Castle, em 18~4.

LisbOa, 1854. 1 vol. em8°. grande. (opus··
culo).

T'ralado juridico das pessôas honradas,
eSC7'ipto segundo a Legislação vigenle á
morte de El-Rey D, João VI. LislJôa,
1857. 1 vol. em ~o.

135.-iUou.e (O. Manoel do .... Ro
drigues de Araujo). Elemenlos de Di'reito
Ecclesiastico publico e pal't'ic!~lal',em relação
á disciplina geral da 1greja" con! applicação
aos !Lsos da 197'eja do Bra::il. Rio de Ja..
neiro, 1857, 3 vol. em 8° .

Trabalho de elevado merecimento em que o aolhor
patenteia,alóm dn ootros dotes, melhodo e muita clare
sa na exposição da doolrina.

Infelizmente a sagrada Congregação do Index Ro
lJ~ano coodemnou-o noanno de 18G(},ooas com a bcnevoJa
formula-Donec corrifJatur.

Nós esperamos que o 'Episcopado Brazileiro faça
exporgar as obras desta luminosa intelligenciados erros
de'doutrina, qoe nelIao existem.

136.-T8vRu'es (i\'lanoel da
Silva). il/a1Hwl Ecclesiaslico o!~ clJllecção
de (onnulaspara qualqucr pessôa ecclesias
tica ou, sec!~lar poder regula7'-se no nego
cios qtte tiver a lralar no (Ô1'O, gracioso ou
livre, e contencioso da Igreja. S. Luiz,1.860.
1 vaI. em 8°.

Re obra em que author mostra apurado estudo e co
nhecimento da materia.

137.-Joluluinl VilellR ( .

de Castro Tavares). Instituições de Dire'Ílo
Pt~blico, Erclc,iaslico, pl'ecedidas de urna
introdtwção, em que e explicão os (IInda
mentos da Rp.velação Ch1'islã, etc. Recife,
1856. '1. vaI. em 8".

Esta obra não passou da inlrodncção, o nem p.ssa
mesma fui couclnida. A morte do aothor, parece, que
pril'ou o Paiz de trabalho de não vulgar merecimento.

10noceocio confunde este escriptor com o author do
Compen.dio de Direito Ecclesiastico) irmão deste, o Dr.
Jeron)'mo Villela de Castro Tavares.

138.-GRIIIR LO'IO (Ol'idio da). Lndice
alphabttico das Leis. Decrelos e avisos l'ela
livos á incompatibilidade na aCClllllulaçãu
dos cargos e emprego publicas. Maranhão,
'1862.1 vaI. em 12.

Jle trabalho curioso e de ul[lidade.

139.-l1loUI'8 (Antonio Ribeiro de).
li!anual ào edificante, do pl'oprietar'io c do
inquilino, ou not·o Tratado dus d'i7'eilo
e ob7'igações sob7'e a edificação de ca::as e
acerca do arrendamento ou aluguel das
mesmas, con(07'lne o Direito Romano, Patrio
e ti o das Nações, seguido da exposição das
acções iudiciacs que com pelem ao e&ificc~f1 te,
ao pl'oprieta'l'io, e ao inquilino. Hio de Ja
neiro, 1858. 1 vo1. em 8°,

140. -RUIlIlt.lllO (Joaquim 19nacio).
Pl'atica Ct"vil cComme7'cial. Rio de Janeiro,
1861. 1 v01. em 8°. grande,

O distinclo Professor publicou no"a edição desta obra
em t 68, sob o titulo de Prax.Bra:ileira, consideravel
menteaugmenlada. mas tão someoteom relação a parte
Civil.

Em materia d~ Pratica Civil he o lrabalho de mais
ruIlo que tem escriplo Juriscon~ultos Brnzileiros.

Tambcrn deu á luz os Elementos do Processo Criminal,
que não lem o aloance das precedentes.

'1 ~1.-SeaJn'a(AlltoniC'Luiz de). A pro
priedade Philosophica do DÍ7'eito: pal'a sel'
vil' deintl'oduccâo ao C011!711ental'iosobl'e as
Lm dos Foraes. Coimbra, 1850.1 vol. em
8°. grande.

Este Jurisconen1to he o aulhor do Codigo Ciui! Por-
tugue:, hoje el11 obsen'ancia em Portugal: nascêo nesta

I
Córteem 1796, e he hoje titular: - Viscolld. de ,eabra,

Em defesa do seu Codigo publicou ainda o scglliule :

Novissima Apo'tiUa em 1'Ispo.ta á dia
17'ibe do 87', Augusto Xeixeil'a de Freitas, r

contTa O projecto do CodiglJ Ci'v'il Pl'7'I'ugue:z.
Lisboa, 1862. 1. vol. em 8°.

'14l.-llelll'i((ul"!õI Secco (Antonio
Luiz de Sousa), Aicmnal de Orphanologia
p7·atica. Coimbra, 1850. 1 VlIl. em 8°,

Este escriptor lambem ali poblicoo UI11 .!fallual lIisto
..,.ico do Direito Romano, dividido cm. tre: partes; obra
mais estimada que a precedente. Não a conheccmos.

U3.-COi'ORí.~1 (José Prospero Jeho
vah da Silva). O VadcmecumF07·ense. Bio
de Janeiro, 1866. 1 vol. em 8°.

ile um Pom",/ario Ciuil, que não deixa de ter uLiLi
dade.

U4..-LeyvR (Anlonio Joaquim Fer
reira d'Eça e), JIJemorias the01'icas e pra
t'ica.sdo Dij'eito Orphanologico. Porto, 1846.
1 vo1. em 8°.



1M, .-~a"uu'R Leal (Luiz Francis
co da). Apontannenlvs sobre suspeições e
1'ccusaçõcs no Judicia'rio e adminis/.1'Ctti
vo, e subre o impedimento por stLspeição no
servico simullaneo dos (ullcionarios paren
les oíLsemelharles. Hio de Janeiro, 1863.
1 \ 01. em 8°.

U6.-PeI'.Ii~ão lU~,I"eh'o (AgllS
linho Marque). ClJ1Ilmenlew'io á Lei n. M3
-de2 deSe/embro del8i7 sobre asuccessão
dos filhos 11aturaes e st/a {tliaçãu. Rio de
Janeiro, 1857. 1 vol. em 8°.

Manualdo Procu'md01' dos Feitos da Fa
senda Nacional nos húzos de pri7lleim Ins
tancia. Rio de Janeiro, 1859. 1 vo1. em
8°. grande.

A Escravidão no lJrazil. Ensaio hislorico
j nridico-social. Rio de Janeiro, 1859, 1
1'01. em 8°.

Todas estas importantes Monographi.. e.hibem ta
lento, applicação, e grande som ma de conhecimenlos.
Os cultores da Jurisprudencia Patria ainda muito cs
perão da pcnna do iIlustrado Jurisconsulto.

147.-Vilella Ta"RI'eS (Jeronymo
.... de Castro ..... ). Cornpendio de Di1'eilo
Ecclesia lico. Recife, 1853. 1 vol. em 8°.

O aulhor foi muito ccdo arrebatado pcla morte ii Ju
risprudencia Patria, e ii que espceialmeute cultivava.

ill-8.-Q';.unIJOI'!!! (Joaquim José de ..... da
Co ta de Medeiros eAlbuquerque). Ile(lexões
sob1'e o ensino eesl11do de Di'reito, seguida,s
d'algumas 1'egras SObl'e o modo de sustenta,1'
thesesem actos publicospol' Dupin, tmduzi
das, annotadas, e acolnpanhadas de oul1'os
wrtigos sob1'e o mesmo assumpto. Recife,
1868. 1 vol. em 8°. (opusculo).

lIe lrabalho interessante, em queo aulhor mostra cs
ludo, meditação e conhecimcnlo do ensino do Direilo
entrc nós.

14,9.-CRmRr~o (Joaquim Augusto
de). Apontamentos sobre a marcha dos P'ro
cessas stLmmal"Íssimos e executivos. Rio de
Janeiro, 1864,. 1 vo1. em 8°.

150.-Aquino (Olegario Herculano
de ..... e Castro). ProticadasCorreições ou
c07llmentario ao RegulcLH ento de 2 de Ou
tubro de 1851; comprehendendo as LeIS,
Decretos, decisões, consultas do Cowelho
de Estado, jlllgamentos dos T1'Íbu?laes su
periores, Avisos, Ordens, inst1'ucçõe~ ePor
tarias que até hoje se tem expedido, expli
cando, ampliando ou alterando as di~po

sições 1'elaticas aos actos e attribuições
civis e criminaes dos Jmzes de Di1'eito. Rio
Janeiro, 1862. 1 vol. em 8°.

1mportanle monographia juridiea. quc bcm dcmonslra
a cultivada inlclligeucia <lo uolhor, e os estudos que
lem feilo na sciencia do Direito.

Nenhum Juiz de Direito pode dispel.sar este MaouaI.

15t. - A.I'RUjO e SiI"., (Luiz Ferrei-
ra de ). Roteiro dos CoUectores, di-
vidido em tre::: partes, etc. Rio de Janeiro,
t853, 1 vol. em 8.

LXi

Publicou outra edição em 1862, mais correcla o ae
crescenlada.

Além dosla obra deu ao prélo em 1869 trabalho mais
importanto intitulado: - Processo administrativo no
T"esouro Nacional, ele. I vaI. em 80.

152,- Carn..lho lUoreirA (Fran
cisco Ignacio de). Da Revisão ge1''11 e codi{t
cacão da,s Leis civis e do processo no B1'azil.
(m"emol'ia). Rio de Janeiro, '184,6. '1 vo1.
em 8. (opusculo).

O seu author he hojc um lilular-o Darão do PenUo.
Publicou ainda oulra J[emoria em 1848 in~tulada: Do

Supremo Tribunal de Justiça, suacomposiçõo, organisação,
e compelencia.

153. - AnonYluo. Peculio do P'ro
wrador de Segunda Instancia, ou collecção
contendo a Lei ':ia creação do Supremo 'fri
buna,l de Justiça e os Regulamentos das Re
lações; Tribunaes do Commercio, Di:;ima,
Fe1'ias, publicadas, addiccionadas de notas
indicativas das Leis, Decretose A'lJ'Ízos publi
cados até 1866, qlte lhes são 1'ela,livos, por um
Bacharel. Bahia,i867 .1 1'01. em 8° (opuswlo).

1M,-BarI'ol'!!! (José Mauricio Fernan
desPereil'a de .... . ).Apontamentos de Di·
l'cito FI:nancp.i1·0 Brazileiro. Rio de Janeiro,
1855. 1 vol. em 8°.

Quando as obras sobrc Finanças não são pttramente
lacs, e 'c prendem por alguma face ao Direito Civil,
conlemplamos ncsta Dibliographia. Esle inleressante
trabalho acha-se ncsle caso.

155. - Pl\.I'tUla~.. i, (João Lustosa da
Cunha ). Re(orma Uypothecaria.
Projectos eparece1'es mandados coUigi1' pelo
Con elheiro .... então iJlini tro da Justiça.
Rio de Janeiro, l860. 1 vol.em 8°. grande.

156.-SilvR CostR (José da). Estudo
histo1'ico sobre asatú{ação do damno causa
do pelo delicto. Rio. de Janeiro, 1867.1 vo1.
em 8°.

A these dofeudida palo aulor he de Dircilo Criminal:
LUas,prendendo-se por uma de su~s faces ao Direilo Civil,
enlendemos dcver eonleLUplar aqui csta curiosa c inlc
rcssan lc Memoria.

157.-Seixus (Romualdo Anlonio de).
Ensaio de um tratado regular e pratico sobre
u divorcio segundo o Direito Synodal, Ca
nonico, e Civil B1'azileiro, contendo o F01'·
111tLlario das acçõesre.<pectivas e notas pro
vútosa' ao a sumplo. Bahia, 1867. 1 1'01.
em 8° grande,

Ue um lrabalho de utilidade, c cuja falia ae sentia.

158, - AnonYIllo. Apanhamento de
Decisões sobre questões da liberdade, publi
cadas em diJ;el'sos pcriodicos F01'enscs da
Côrte l (eito pelo Bacharel J. P, J. da ,C.
Bahia, 1867,1 vol. 8° (opusculo).

O traLalho he dividi<lo em que,lões, nilo excedendo o
numcro a 26. lIe CllriO'O, e lem ulilidade.

159.-Vei/;a (Didimo Agapito da). MCIr
miaI das custas do Proces~o, contendo o Re
gimcnto de 3 de !Iia1'~o de 1855, e a Legisla
ção relativa, ele. RIO de Janeiro e Paris,
1868.). vol. em 12.
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NOVA.S PUBLICA.ÇÕES.

160 -1110("" (José lIa ... de Azevedo
Corrêa). Uelaturia geral e sYllthetico dos
Avisos do 1I1illisterio da Justiça, e;t;plican
dI} disposições de IJirel:to Oivil, Co III merC'ia I,
Crilllillal e Ort,h,wologico desde a glo'rio
5a epocha dc~ lndependencia c~té opj·ese/lle.
Rio de Janeiro e Paris, '1869. 21'01. em 8°.

16L.-1UI~f ..a (Manoel tia Silva). Jllris
pl'/(dencitL dos T'I'ibul1aes com pilada dos ac
cordãos dos TI"ibunaes superiores pubi'icados
desde 18[~L. Rio de Janeiro e Pariz, :l869.
31'01. em 8°.

Nestas duas obras os autores seguirão o mesmo sys·

toma: distribuirão a ma leria alphabelicamente, meio
proprio de facililar a consulta.

Um dedicou-se ao estudo das decisões do Go"erno;
oulro ao rias dos Tribunnc.s. Ambos mo~trarãu laborioso
estudo e intelligencia; c suas elucnorações são um ,-a
lio'O auxiliar para os cult'lres do Diroito Patrio.

:l62.-L~fl~yet1e( ..... " Rodrigues
Pereira). Direitos de Familia. Rio de Ja
neiro, :l869. '1 1'01. em 8° granrle, etc.

Estamos om prosença do uma notavol Monogra
phia. ne o molhor Irabalho que, do alguns annos á esla
parte, tem publicado Jurisconsultos Brazileiros.

Roune·se aqui lucidez na elpo ição das qucstõe , os
t)'lo corrccto, melhodo, e sobro tudo sensO juridico; do
les raros Da elhibiçiio o desen"ol vimenlo deslas mate
rias, de ordinario àridns.

De"e-se entretanlo lamentar que um talento Ião vi
goroso p.reça afastar-se das doutrinas da Igreja, em
assumpto de casamentos, e aliás tratando dos lJireitol d..
FamiUa.

JOnNAES E REVrSTAS.

ESTRA 'GEmos.

1.- Joj'nal de Coimbra..
Bem quo sob esto nome, era poblicado em Lisbôa, c

lendo começado em 1812, terminou em 18tO. 16 vol.
cm 8°,

Contem algnns artigos de Jurisprudeneia, curiosos e
de interesse real.

2.- Ga.zêta dos T1'ibltnaes: de LisbOa.
Começou no 10 de Outubro de 18~1. Ue um_ colleeção

importantíssima, e mui "alioso auxiliar cm qualquer
rios ramos da Jurisprudcocia.

NACIONAES.

3.- Gazêta. dos Tribunaes, dos Juizos
e (actos jlld'iciaes do Furo e da ht.rispl'lt
denc'ia ;. do Rio de Janeiro.

Começoo em 10 de Janeiro de 18.3, e era redigida
pelo Con.elbeiro Francisco Alberto Teileira de Aragão
e outro!!.

Fallecendo o redactor terminou a G..<êt.. cm I 46,
em Abril ou Maio desse aono.

Reappareeêo Ilepois de 184~ sob a redacção do Con
sr.lhciro Gustavo Adolpho de Aguilar P.nloja, e do Dr.
Bernardo Teileira rle Moraes Leite Velho, sob a admi
nistração de Autonio Manoel Cordeiro. Mas sob e.La oO"a
phase, pelo que nos consta, não passou do anno de 1854.

4.- Nova Gazêta dos Tribllnc~es : do Hio
de Janeiro.

Menos importante que a precedente e, pois, pouco
dorou.

Esta Gazela começou I'm 8 de Julho de 1848. e -não
passou do m.. de Janeiro (29) de 1849. Não tioba re
dactores ostensivos, e era administrada por Antonio
Manoel Curdeiro.

5,-Gaz~taJud'ictp.j·ia. Jurisprndencia e
debates judiciarias: du Hio de .fanein

Fundou-a nenrique Augusto Frederico Lealem 23 de
Novembro de 185~, e não passou do mez je Junho de
t 85~.

Em 7 do etcmbro ~e 185t restabeleceu· a Francisco
Pedro de Arbues daSill'a Moniz e Abreu, iulitnlnn~o-a
.Iornal forcDl3c, litlerario. recreativo e noLicioso. ACflbou
cm 15 de Oulubro de 1862, em razão de fallecer o re
daelor.

6.-Gaz~laFurense. Jornal de Direito,
Jurisprudenr,ia e Legislação: do Rio de Ja
neiro.

Esta publiellção começou cm 20 Agosto de 1867, c
pouco durou, pois parece que não passou ao seguodo

anno de sua cxisteocia, e nem ao 30 numero. Foi seu fa
daclor o fnllecido E,crivão João Getulio Montoiro de
Mendonça.

7.-Chron'icado Fôro. Revista de Jurispru
dencia tl debatesjudicihes: daRia de Janeiro.

Este jornal principiou em 5 de Janeiro 1869, sondo
seu redactor o Dr. Dernardo Teueira de Moraes
Leite Velho.

Pouco durou; lendo-sOl o 'redactor ausentado para
}'ortug"1. Parece que lião se publicou no anno de lB60.

O programma destes jornaes do ephcmera e obscura
existcncia consistia em publicar n!' aelas das Sessões
dos Tribunacs, e sua! decisões. Raros artigos de dOll
trina, e alguns annunclos judiciarias. Não linhão in
dices. O melbor foi o primeiro.

As ReDistas de Jurisprudencia C Jurídica, parece que
acabárão de uma vez com elles.

M.- Revista de JU1'l:sp1'lldencia e de Le
gislação, sob a direcção do Instituto da
Ordem dos Advogados Brazileiros. _

Começou em Janeiro de 1862. De inleressante, mas
infelizmente não tcm sido regular i maxime depois que
deilou de ser administrada pelo Dr. Luiz A1Yares de
Az e"edo Maoedo.

9.- Rev'ista JU1·idica.
Começou aSila existencia em S. Paulo em 1862 soh

a direcção do Dr . José da Sil"a Costa, quando estll
dante do 50 anno, com a ooll.boração do Dr. José Car
los Rodrigues, então estudante do ao anno.

Voltando para a Côrte os dous Iledactores, conlinuarão
a suo obra em 1865, mas hoje sómente está á cargo dar
primeiro.

O sell programma he tratar da Doutrina, da Legisla
ção, daJ'urisprudencia, ou pratica do Direito, o critica
da. ohras Juridicas.

Em 1867 soO'reu uma interrupção pela au.enoia do
re~actor, mas hoje continúa desempenbando satis
faotoriamente o programma adoptado, quo aliás he lam
bem o da precedente Revisla.

Recorremos a estes Repositorios toda. as vezes que o
podemos fazer) C nem sempre forão infructiferos os es
fOlças que empregamos, no interegse de explicar Ou jus
tificar 11m leIto do Codigo que publicamos .

Para tornar mais complelà a presente Uibliographia
incluimo. algumas obras quo não forão ciladas ne.t.
obra, mas essas são em diminuto numero.

P. S.-Por erro ou lapso typograpbico se ló no II. 12
da pago Xl desta Bibliographia quo a primeir.. edição
das Ordenações impressa sob a direcção da Universidade
de Coimbra, fóra a fiel reprodllcção da u!li..... Vicentina
de 1747, devendo dizer-se da qlli"t.. ou suta Vieontina
de 1727.

,
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orclenarí\ emelhanlem nle (o Professar) as 3uas Lições pela mesma 01'

dem e serie do Livro e Titulo' da obrelfila COM~ILAÇÃO rIlILII'I'IN·'i
por ser e la a Fonle Aulhenlica das Leis, que' se llevem substanciar
e explicar melhodicamellle aos Ouvinle i para mais os obrigar a que
recornio a ella: para auxiliar-lhe a memoriai e para facililar-Ihes o
illflispensavel e COntinuo uso, qll6 della flel'ertio sempre fazer.

Estatlltos da Uni".rsidade, IiI'. 2 fil. () cap. 3§ 3.



PRIVILEGIO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

ALVARA DE 16 DE DEZEMBRO
DE 1773.

Concede á Universid"de de Coimbra prvl:ile
gJ:o exclllsivo sem lermo pnrct imprimir
(t.~ Ordenações do Reino.

Eu ~l-Rey faço saber aos qlltl este Al
vará virem: qUI-: havendo cessado pela sup
pressãl1 do extincto Mosteiro de S. Vicen
te de Fóra, aptes occnpado pelos Conegos
Regranles de Sant) Agostinho, o Privile
/tio exclusivo da impreisão do Codigo do
Direito Pai rio, chamado Orden((,çõe.~ do
Reino, que havia sido privativa e reslricta
mente concedido ao sobredito 1\'Iostl'ir,) :
. E lendo pela nova Funrlação da nivel'
Idade de Coimbra eslabelecido a Corpo

raçào mais propria para vigiar obre a im
portante Ediçào de hum COlpO de Leis,
que constitue o Codigo de D,:rp,ito Patrio ;
regulando·se pelos luminosos e bem depll
r:ulos Estudos, que nella mandei fundar:

Hp.i por bein, que do dia da data de te
p.or diante fique pertencendo á dita Univer
sulado o referido Privilegio, que tere o
dito Mosteiro extll1clo; por qU3ulo delle
faço merçl! á mesma Universidade para o
<rozar, o delle se servil' tào amplamente,
como o fe~ Q dito Mosteiro alé o tempo
da sua exllllcc;ão: de tal maneira, que ainda
que o sobredito Codigo das OrdelJacões
do Re:'?l,p haja de ler para o diante ou Ínu
dança, ou revogação, ou ampliaçào em par
te, ou om todo, que o faca alterar sensivel··
me~te; semprl1 a impl'essão delle será pri
v~lIva e. exclusivamente ft:ita pela sohre
dila Universidade.

Pelo que mando ao i\1al'quez de Pombal
~lo meu Conselho do Estado, e meu Lugar
fenenle na Fundação da Universidade de
COllnbra; á Meza iu Dezelllbargo do Paco'
Reall\~za Censoria; Regedor da Caza 'd~

'uppli ação; COI13t!lhosll:t minha \leat Fa
zenda I ,J dJS meus Domiuios U1lramlri
nos; Meza da Con 'cicncia e Oruens; Go
vernador da Relação e Caza do Porto; Se
nado da Camera: e bem assim a louos os
DezombargadorlJs, Corregedore , Prove do
res, Ouvidores, Juizes, Ju~ltças, (1 mais
pessoas desles mlJllS Reino' e Dumini s
a quem o conhecimento desto Alvará deva
pertencer, que o cumprio e guardem, e fa
çào cumprir e guardar sem duvida, ou em
bargo algum, qualquer que elle sl'ja:

E esle valerá, (\.)100 se passasse pela
Ch:)ncellaria, postoque por ella nào ha de
passar, e o sell efft3ilo haja de durar mais
de hum e muitos annos; não obslante
quaesquer Ordenacões, que o contl'ario
determinem, as quae- hei por derogadas
para esleeffeilo sómenle, ficando em tudo
o mais no seu vigor.

Dado no Palacio cio Nossa Senhora da
Ajuda em 16 de Dezembro de 1.773 
UEY.-Marq"et de Pombal.

Alvará, por que Vossa 1'tIal(estade ha por
bem fazer mercê á Universidade de Coim
bar do Pri\rilegio exclusivo para a impres··
sào das Ordel/ocôes do Reino, que ante:
oavia sido concédido a Real Mosteiro de'
S. Vicente de Fóra,!' ficou ce_sando pela
extincção do mesmo Mosteiro; na fôrma
acima declarada.

Para Vo sa l\Iages!atlt3 ver'.-João Chry
sostamo de [i'w',a e SOllZCL de Va. concel
lo de Sá O fez.

Cumpra-se, e regisle-s.J.-:'lossa enho
ra da Ajuda em li de Janeiro de 1774 -=
lIftl.?'qllez Visitadol·.

No Livro lIa Providenr,iaLilteraria desla
Spcralaria do Eslado dos eA""cios rio R ino
fica regislado esto ii lvará. ossa Senhora
da Ajuda em 3 de Janeiro de t774.-João
Clwysosto/llo de [r'a,ricL e So'!/sa de Vascul!
cel!us de Sá .
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PRE~"AÇÃO

Da nOnO cdi~ão de Cuimbra de 1~~,1.

Havendo-se de reimprimi!' pela terceira vez nesta Real impren:ia da.
ni versidade as Ordenações e Leis do Reino de po?'tugal, cuja impressão,

com toda e qualquer mudança, revogação ou ampliação, que sensivel
mente as allere, em parte ou em todo, l1e privativa e exclusivamenle per
tença sua, em virtude do Privilegio de que o SI'. Rey D. José, de glorio a
memoria, lhe fizera mercê, pelo seu Regia Alvará de '16 de Dezembro de
1773, á testa deltas impresso; lembrou logo a quem da nova edição se
encarregára, persuadido de sua impol'tancia, como um Corpo que he de
Leis, que constitue o Codigo de Direito PaLrio, regular-se nesta terceira
impressão pelos luminosos principias e depurados estudos, que o mesmo
Augusto Soberano ali indicára, e de proximo havia lançado e fundado nos
novos e abios EstCbtutos, que a esta niversidade déra no precedente
anno de 1772.

El'a, portanto, o primeiro passo que se devia dar, e que com eJfeito se
deu, o de seguil' e restampar fielmente o texto da primeira edição, dada
em Lisbôa, no Mosteiro de S. Vicente de FÓ1'a, da ordem dos Conegos
Regulares, por Pedro Crasbeek,no anno de 1603, folio; acuja Ordem fizera
Philippe lU mercê da impressão por tempo de vinte annos, pelo Alvará de
16 de Novembro de 1602, prol'ogado depois por mais dez annos o privilegio
ela dita impr'essão por Philippe IV no Alvará de 17 de Setembro de 1633,
em virtude do qual se reimprimirão as ditas Ordenações pela terceira vez
alli mesmo e no mesmo Real Mosteiro, por Jorge Rodrigues e Lourenço
Crasbeeck, impressor d'El-B.ey, no anno de '1636, {alio ('1).

(1) Temos esta edição por 3a, e não por2a, como oulros, porque realmente o he, como
precedidajá por outra com o mesmo fronstespicio e anuo de t603, e çom c mesmo nu

"mero de paginas que a ta e 3a, mas realmente differenté de huma e de outr'a em muitos
lugares, segundo o exam9 critico que nella fizemos, confronlando-a com a ta em lodo o
curso de nossa edicão,

ella se acbào ji emendadas algumas (340) das en'atas que se havião estampado no fim
tIa la, e igualmente algumas (i7) da Erl'ata de Jorge de Cabêdo, impressa em Lisbõa, em
caza de Pedro Crash'eeck, no mesmo anno de 1603.

Entre os muitos exemplal'es que vimos da 'la edição, nelJhum topamos da que temos
por 2a, senão o de que nos servimos, e livemos sempre á vista, o qllal pertence à livrárill.
do Real Collegio das Ordens Militares,

Aestas trez edições eguirào-se outras lrez, feilas igualmenle no Real Mosleiro de
S. VI.cenle de FÓl'a; endo a {la, a que por mandado do r. Rey D. Pedro II se imprimio
em Llsbõa por Manoel Lopes Ferreira, em 1695 in-{ol'io; a 5", a que por mandado do Sr.
Rey D. João V, se imprimio em Li bõa Orienlal, pela Officina Patriarchal da lusica, no

• anno de 1727, 1n-8',3 vols,; e ulLimamente a 6a, a que novamenle se imprimio por man
dado ~o mesmo Augu~lo Senhor, em t747, in-{ol-io, 3 vols,
. Delxamo~ de mencionar aqui a pl'eten a edição de 1708, in-S', 3 vols. sem embargo de

vll/ella mencIOnada na Hisf.. JW·. Civ, Lus, § xcrx nola, nas Prelecções do Direito Pat7-io
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Sem embargo, porem, de ~er o text.o da '1" edição o que se tinha de
representar nesta, pareceu convenien~e tomar por base delIa a pl'imei~a
feita nesta Real imprensa em 089, 111 40

, 3 vols., como aquella que, uao
menos que sua reimpressão em 1806, se acha mais derramada e manu
seada enlre nós, pela commoelidade ele sua manual fórma e pouco tomo,
confl'ontada, porém, e expurgada por aqueila 'i' de 1ô03, em ordem a
podeI' servir a nova E7'1'ata a uma e outra edição acauemica, em beneficIO
e utilidade publica (1).

ella se referem individualmente as mais notaveis, com que progressi
vamente se foi bastardeando fl depravando a pUl'eza e integridade do texto
original em todas as edições Yicenrinas posteriores, cuja ô' de 1727 in 80

,

já muito adulterada e viciada, foi a de que indi crelamente se lançou mão
e servia de base á l' Conimbricense de 1789, copiada quasi fielmente na
2' de 1806, sendo certo, muito para estranhar, qne em todas as Yicentinas
e achem ainda por emendar muilas, não só das primeiras en'atas indi

cadas no fim ela 'i' edição, mas ainda mesmo das da En'ala mais copjosa,
que fizera e publicára no mesmo anno de 1603 em que as Ordenações
sahirão, O Dezembargador Jorge de Cabêdo, coadjutor que fôra nella ; cuja
Ermtc~, por quão rara se tem feito em nossos dias, ainda qne reproduzida
em parte no fim do tomo 2° da Synops'i Ch1'onologica, pags. 296 e seguintes,
donde se emendarão algumas nas E1'ralas da 2' edição Conimbricense de
18Q6, pareceu convenil;nte e necessario acompanhar, reimpressa com
algumas breves notas, juntamente coma 1', e ta O' edição, em cuja nova
E1'ratc~ vão apontadas as que de huma e outra nas anter,edentes se achão
ainda por emendar (2).

Não obstante, porem, ser o texto original o que nos propôzeramos
fielmente representar, emenda.do já [ior huma e outra E7'I'alcb, foi com tudo
muit~s vezes necesEario e forçoso emendar o dito texto conlra a fé elaquella
i' edição, c.uja minguada primeira E7'mta (não passão ele 43), não meno

Publico e Particular, parto i' tit 1° § 13 nota (t), e anteriormente no Dcmetrío Modemo
ou o Bibliographo Juridico Pm'wgllez, ele., iiI'. i O cap 8° pago 56, por estarmos quasi
persuadidos de sua existencia, baldada toda a passivei diligencia que para descuhril-a
temo feito em Livrarias publicas e particulares, e nomeadamente na B.eal Bibliotheca
Publica da Côrte, e na do mesmo B.eal Mosteiro de S. Vicente de Fóra, onde, mais que
em nenhuma outra, era de esperar se encontrasse, se realmente existira.

Parece-nos ter derivado este eITo da Biblio:hecr.r. Lusitana, artigo-João das [fegras
onde, i.mpropri~ ~ d~ 'Iocadamente, se fa~ inexacta menção das eili~õ~s do Codigo~
l\~anuehno e PllIlipplllO, dando-se por ultima deste aqueIla sllpposta edlçao, deixada em r

Silencio ~ de 17:27, que cerlamente jú r.xislia ao escrever o dib artigo o author da Biblio
t.heca, cUJo tomo 2" se publicára em t7!~7.

(I) Esta E1'1'ala vender-se-ha separadamp.nte, como necessaria e util aos que tem
qualquer das edições anteriores de 1789 e 1806, cujas paginas quasi sempre se corres
pondem com as da presente ediçào .

.(2) Tambem se venderá separadamente a Errata de Jorge de Cabêdo, sobre cuja muita
ral'ldade he um pouco exagerado o autor da dita Synopsis Ch?'onologicu, quando aflirma
não COllf,tar ler-se visto em nossos dias, ou existir, senão um exemplar; porque, alem
de um que possuimos, temos visto não menos de Lrez.

He tambem pouco exacto o mesmo autor em allhnar que, em quanto ás letras e
pa.la\'1'as, s~ acll.a pela mór p;J.rte emendado nas edições posteriores, e ainda na ui LIma,
feIta na Ul1lvel'Sldade em 1789; e que por isso só conservaria o que ainda nesta falLou
por emendar.

~orq~aT1to, não só fical:ão por emendar alguma, (7) da primeira Errata naqueIla
Con~mbr~cense e nas anterIOres, como se I'ê e indica nos Relatorias da nossa cum a
abbrevialura de-i. Er.-, mas tàmbem não poucas (12) da de Cabedo, indicadas com
est'outra de-2. Er.
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que a 2' Cabeclicma mais copiosa (andão quasi pelo mesmo), não abrangêrão
o grande numero de erros, que coárão na impressão, sobre os do ma
nuscripto original, que certo havia de ter não poucos, como transumpto
que era em grande parte de Leis Exl?'avagantes e Regimentos, não só da
Ol'denaçôes 1J1ambelinas, que são as qne constituem o mór' fundo das dita
Philippinas,

A. estas fontes proximas, pois, sempre que suspeitámos erro, nos soc
corremos, guiados a cada passo pelo utilissimo lndice, que dellas nos
deu hum illustre e affeicoado cultor de nosso Direito; e á visLa dellas
os descobrimos e emendámos, sem perdermos jamais daquella os justos
limites da critica discreta, cnja alçada fizemos por não exceder ousados,
como já em parte o tinhão feito e indicado em alguns lugares os Editores
Vicentinos e outros escriptores nossos, cujo exemplo e indicação se
guimos e. aproveitamos di cretos,

Restituimos, portanto, á slla integridade original o texto da t' edição,
emendado sómeo te con tra a fé della o que a toda a Inz da cri Lica era erro
typographico, falLa, ou saito de palavra, ou palavras, além de muitos
outros torpes erros de temerarias, pretensas emendas de linguagem mal
entendida, e peior substituida contra o theor daquelle texto, genio e syn
taxe de nossa LingLla, cujo estudo, como tão necessario ao Jurista, he lar
gamente inculcado e recommendado nos EstMutos dos Ctwsos JU1'idicos,
liv. 2° tii. 3" cap, 3° § H e seguintes,

Fôra largo processo referir individualmente os erros typograpl1icos de
escriptura e pontuação, que á cada passo se emendárão, restituindo e
conformando pela mór parte aquella com o original, e rectificando esta,
segundo o contexto, e senLido o requeria,

Destes erros, portanto, e emendas, por quão frequentes são, apenas
damos conta em nossa En'ata de bum ou outro mais notavel e transcen
dente a todas a edições Vicentinas e Conimbricenses que tivemos sempre
á vista, e nunca deixámos de consultar, não menos que suas fontes,
antes de toda e qualquer emenda que fizemos (1).

Emquanto, porem á falLa, ou salto de palavra, ou palavras. e ás 'ind'is
m'etas e'neudas de linguagem mal entendida, assentáramos de dar, como
com effeito damos, individual conta de todas ella-s em nossos Relato1'ios,
para que em -todo o tempo conste quae erão e como se emendarão; e ~L

nós se atlribua e impute o erro da temeraria e impertinente emenda, se
porventura, nelle incorrermos, repondo-se em futura edição o antigo texto.

Sobre cuja emenrlas, emquanto ás falLas, ou saltos, ainda que indivi-
~du~lmente referida no elitos Relatorios, cumpre reunir aqui algum.as das
maIs notavei .. , e dizei' em seu abono e justificação o que as pode salvar
~~ nota de alTojad,ls e arbitraria, pois certamente o não forào, como
tel tas sobre o texto original e suas fop tes, seguindo o exemplo elo illustre

-----_._--
O) Taes são, Entre outros muitos indicados nos HELATOIUOS, Offciaes por - Officios,

e vlce-versa; val~s por - valia ; Juizes por - JUIzOS; vender por - revender; cau 'a
por- cousas,.e VIce-versa ; fretes por - feitos; ComarrcM por - Cameras ; apropriedado
por - apropriado; barregculos por - baITegueiros; Corcelllos e [erras por-Concelho
de teIT~s; e!Tl.c~da dous lugares por - em cada hum do~ lngares; inquirições, d vassas
pOl' - mqulI'Içoes - devassas; julgado por - J\llgador; {7'UC[I'S nOt·08 e 7'endas por
fructos, novos c rendas; P7'octl7'àdor á lide em vez de- por Curador á lide; anda7' por

" - mandar; procedto pOC - precedeo; desvQ7'iados por - desvairados; da regalia por
- de regatarIa; 11l~ pagarem a mór valia por -lb'o pagarem a mór valia; valiosa. E em
t,al caso por - vaI tOsa : Em tal caso; Aç13r terço por - Açôr terçó; accusador e aC1Cusado·
7 es por - accusado e accusados; com os Juizt' por-como os Juizes, elc.

I
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l\1acri tl'ado em ua E,,.mta, com o dos Editol'esl"icentinos nas poslerioreso .
edições, em que de volta com muita indiscretas, impertlllenles emenda,
se fizerão algnmas com muito acerto e descrição contra a fé da edição
original em '1603 (1).

Logo TIO til. 1° do liv. 1° § 30 apparece huma notavelJalta de palavra no
ultimo periodo, cuja lição l1e : E a ppime'im cousa, cle que se informarão,
:se se COI'1'eo Cb folha, etc., devendo ler-se: E Cb p1'imeü'a cou,sa, de qLW se
informarão, será, se se C01'1'eO a folha, etc., segundo se acha na fonte deste
paragrapho, que ne o 07 da Relo/'mação deb Justiça de 27 de Julho de
·1082 : e assim o emendámos.

Outra falta inda mais notavel, como de palavras, he a que escapou no
§ 10 do til. 6, aonde depois da oração: e os despacham em Relação houve o
salto dest'outra : e assim despachcbm em Relação,como se lê na fonte,que he
o § 1 ~ do til. 4 na Ol'Cl. ll{rbn. ; e assim o repozemos: como igualmente
temos que se deve repôr aqueU'outra falta, não menos notavel, que a
concurrencia da mesml p~1.laVl'a, como' no lugar antecedentp" e de ordi
nario acontece em copia~ e composições typograpllicas, facilitáea no § ()
do til. 5, aonde logo no principio do segundo periotlo, cuja lição Ile : 1<:
se o 1Lblgador, de que se eb parte a(J.fJl'ava, rô/' tal, etc., se deu outro igual
salto de oração inteira, pois se eleve lêr, como em sua fonte, que he a
mesma O,.d. 'fano (5, à8, 3) : E se o lLtlJad01" de qLb/3 se a pal'te cbggl'ava,
Olb o caso, de qu,e se aggrava, fôr tal, etc. ,. e assim o leixamos indicado
nas Emendas pO?' fazeI" do Relato/'io li V. 1°.

Conforme a esta mesma ('),11, pr.) se inteirou no principio do til. 12
do mesmo liv. a ultima clausula, cuja minguada lição he: assim para as
cont1'Cbditas, mb pl'ovas em vez de-e cbssim parCb as cont1'aditas, ou
7'ep"ovas ás p,'ovas. He outra falta mui notavel e transcendente, como as
de mais, a toda edições Vicentin~s e Coninbricenses, a que passou no
§ 40 do ti t. 88 do mesmo liv" aonde no periodo segundo se lê: o Prove-o
dor elos O"phãos em vez de -o p,.ovedor com o JtbÍz dos O"phãos; como
vem na propria fonte deste paragrapllo, que he a Lei 22 das Côrte,:; de
HS38, relatada por Duar'Le Nunes de Leão (l, '19, 2, H), aonde tambem
por erro se lê: o Provedor do 1Lbiz dos O/'phãos, contra a fé da edição
original das ditas Côrtes, impre sa em Lisbôa por Germão Galharde em
1539, folio, de que possuimos bum exemplar, a cuja vista. fizemos a emenda
elo dito erro, indigiLada pelas ultimas palavras do mesmo § 4.0, ibi: No
qtb{bl tel'1no assigna1'ão o Pr'oved01' eJuizes, etc.

Este mesmo erro da edição ol'iginal de Leão se acha com ouLl'OS muito
na nova de Coimbra de 1796, aonde se deve em~ndaL' e lêr, como na
quella citada fonte se lê: a qual certamente não via o auLhor da Int1'O- ,
dlbCção ao Novo Codigo, qne aventando e indicando a falta, afirma
(pag. 20'1) que se deve lêl', como em Leão: o Pl'ouedol' do 1tbiz dos

(i) Taes são, entre oulras, as de O{(i.cios por - Officiaes; d'ante eltes por- diante
elIes; dema~dal' por - mandar; onl'ro tanlo por - outros tantos; e qtUbnto ao pag<.t
//lento dos fe'blos por - e quanlo aos feitos (1,2, 17) . po'r dons mercadores em vez de 
por mercadores (1, 1~, ll,); pessôa alyu'/Il.a por - pessõa (1,68, 30); e sem wstas, oa
custa.s do pl'oces~o somente por - e sem custa do processo sOmente (1, 9l, 32); se
nhonos por.-:- senhores; (2, 55, pr.); não lhe pode'/'á por -lhe poderá; pel'ições geraelj
por .- partlçoes geraes; ao dar da roças pOI'-ao das roças; e defesas ellt alguns cebsos,
~ore11l por - e defesas .em alguns casos, p!ll'ém; de queL1qtbel' qualidade por - de ql]a··
lidada (5, 3, pr.); supenol'es por - pl'lores (5, 31); c1'iadol'es por- cnados (5.1.15, :1.19);
accusado por - a~cusador (5, 117, 22); oppoenles por - appoentes (3,84, 12); Desem
bargadores dos aggl'avos por - Desembargadores do aggravo, etc.
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O"phã08, cuja lição diz falsamente ser a dita Lei 22 elas Côrte de
Hi38.

E bastem estes lugares, individualmente apontados e declarado,
em quanto ao liv. '10, em cujo largú e copioso Relataria se acharáõ outros
muito, pelo mesmo teor emendados e suppridos; e deixando os do
Jiv. 2° por menos notaveis, demos ómente conta e razão de aJcruns,
que mais o são, nos Livros seguintes.

No 3°, além da evidente falta de palavras que e caparão no § D do
til. 63, aonde a concurrencia da palavra T1).tO?' fez dar o saILo de hnma
oração inteira, pois em vez da lição: sem lhes ser dado Ttttor; no caso
que o tivessem, se deve lêr, como emendamos, e se acha na fonte (Ord.
Jltcm. 3, 49, 5): sem lhes ser dado Tuto?', ou sem se?' citado seu Tuto?',
no caso que o tivessem; he mui notavel a emenda, qne contra a fé do
do texto original e sua fonte (Ord. da Nova Ordem elo J'uizo, de 18 de No
vembro de 1577 § 2) ousamos fazer, ainda que sobre mui reflexo exame,
no principio do tit. 88, aonde pela affirmativa: se da?'d o feito a
seu p.rocurado?" damos a negativa: nãó se da?'á o feito á seu P?'O
ctt?'ado?'•

Temos este pretenso Philippismo por gratuito e mal imposto, sem
embargo do que sobre este lugar escrevêra o sobredito autor da Int?'o
elucção ao novo Codigo, Cap. 3 § 8, seguido pelo das P.,'elecções de
Di?'eito Pat?'io, já citado", Parto 1." tit, 1 § 12 nota (q), e por forçosa e
Ilecessaria· a negativa não, que certamente escapou ao copiar ou impri
mir, como o contexto e constrllcção da phrase o está indicando, sem
pOl' conseguinte haver a pretensa contradicção e implicancia deste lugar
com o do § 1-1 do tit. antecedente.

Confirmaremos nosso juizo e emenda com exemplos parallelos do
mesmo Codigo Philippino, em cuja edição original coára mai de huma
vez aquella negativa, cuja falta escapára não só na primeira E?'?'ata, mas
ainda mesmo na segunda ao laborioso Magistrado, que zeloso a ordenál'a,
desejando (são suas quasí formaes palavras) não houvesse erro nenhum
(se passiveI fosse) em obra, na qual muitos annos POl' mandado de El-Rey
ajudára a trabalhar.

Escapou a primeira vez neste mesmo liv. 3 tit. 54 1, cujo se-
gundo período a sim principia: A qttal (dilação) acabada, lhe poderá rnais
?'efol'ma?', etc. He evidente a falta de negativa que se acha na fonte (Ord.
jJfan. 3, 41 pl'.), e que continuou na 2' e 3" edição, até que na [l" e e
guintes discreta e advertidamente se restituio.

" De antiga mão s~ acha ella supprida em nosso exemplar da i' edição, e
igualmente no da 2', que acima dissemos pertencer ao Real Collegio das
Ordens Militares.

Escapou a segunda vez no liv. 4 til. 6t § 7, aonde em vez da affirma
tiva : poclem goza?' do beneficio do Velleano, damos a negativa: não podem
goza?' do beneficio do Velleano, contl'a a fé de to/las as edições Vicentinas
e Conimbricenses, em que POl' discurso de tanlos annos (ha hoje 222)
se tem conservado erro tão palpavel e evidente, que, como tal, não duvi
damos emendar sobre o texto das fontes, assim proximas como remotas,
pois tal hea-lição das Ol'ds. JEan. de U/2i (4, '12,8), e 15if1. (4, 1ft., tO),
tal a das Af{ons. (4, i8, 10).

Esta mesma falta e emenda foi já advertida e indicada pelo mesmo
autor. da Introducção ao novo Codigo (pag. ~03), cuja edição he muito'
antenor ás duas Conirnbt'icenses.



I'IIEFAÇÃO

No mesmo 4.° livro, entre outras muitas falta, he huma das mais
notaveis a do tit. 159 pr., aonde a conculTencia da mesma palavra fez
jgualmente tl'aspassar não poucas, de que até agora se não deu fé em
edição <.t.lguma, pois que em todas se tem constantemente lido: até qu.e
o pl'incipal clevedo?' 3ejc~ p1'imeú'amente demandado e condemnado, e feita
c~ dita ewewção, etc., devendo ler-se: até qtte o pl'incipal devedor seja
p?'imei?'o demandado e condemnado, e feita ewec'L~ção em, seus bens, assim
moveis, .como de ?'aiz; e feita a dita ewecução, etc. segundo se acba na
propria fonte deste lugar, que be o § 1 do til. IJ.6 na Ol'd. Man.

Ultimamente, por não deixarmos de apontar algum entre os muito
do liv. 5, referidos em seu competente Relato?'io, baste mencionar aqui
o salto, que se deu no § 2 do til. SR, aonde em vez de ametade pa?'a ql~em

accusa1' e descobl"i1' se deve lêr : arnetade pw'a 1WSSC~ Ca1nera, e a outra
pa1'a qnem aCCt~sar e descobrir, se deve lêl' : ametade para nossa Camera, e
a out1'a para ql~em acwsal' e descobril" como vem na sua fonte, que be a
mesma Ol'd. Man. (5, 109, 2).

Resta finalmente darmos conta das indiscretas, temerarias e imperti
nentes emendas, de linguagem, que progressivamente se forão fazendo e
introduzindo nas edições Vicentinas e Conimbricenses contra a fé do texto
origmal, genio e syntaxe de nossa Lingua, como acima dissemos, e agoTa
faremos por mostrar, enfiando simples e individualmente as mais no
taveis daquellas pretensas emendas, que em nossa E1Tatc~ se acbão de
mistura com as demais (1).

Taes são á nosso juizo as com que se foi alterando a ortographia
antiga do dito texto original, cuja integridade e pureza muito por certo
soffreo á conta da grande faHa de Critica e pouca intelligencia da Iingna,
que taes emendas e substituições arguem em seus Autores; incoherentes
comsigo mesmos, pois ora emendavão, ora deixavão de emendar a
mesma orthographia, fárma ou phra e da lingua, cuja ignoraneia os tor
nava Laes.

São, portanto indiscretas e ,impertinentes as emendas de Chancellel'es
por-Chancereis; data por - dada; jJfc~I'eclULl por - Marichal; detillo
por-deteúdo ; nest' oLLtro por-oistroutro j elle por-ello,. paús por
paúes; ,antes por - ante; Almotaceis por - Almotacé ; OU1'ives por
Ouriveses; tal por-ai j 1'ecolhel' por-colber ;- TLÜÔl'a por-Tutôr; Ci1'w'
giões por~Cirurgiães; encanamentos por-encámentos; (Lcot~tal' por
coutai" e vice-versa j alheado, alhwr, alheação por-emlbeado, emlbeal',
emlheação; g?'aduado por-agraduado j pareceI' por - parece; Carta.s
por - quarta Carta j inimigo por-imigo j pl'egoa1' por-pregar; ltSSj.
mesmo por-isto mesmo; Wl~sa por-caso j intrincaclo por-intricado;
peljuro por-perjudo; sommr~l' por-asso,mar j emprestimo por-em
prestido; ?'enovos por-novos; bastai' pOI'-abastar; c~vó por-avóa;
haver por - avir; ligar por-legar; aljabeim por-aljubeira; cred01'es
por acredores; boiz por -boi j pedi.to/·ios por - petitol'ios j barca. por
-barça; ilfarchan,te por-Merchante; senhas, capellas por-senhas-ca-

(I) Entre ~s muitas, que emendámos, e de que não damos c.onta em nossa EnlUTA,
-são as segUIntes: acost1Ll1lado por-costumado;' a(óm por-f6ra; amnstrU1' por
mo~trar; antre por-entre; arrccear por-recear; aléli, aléqlli por-até all1, alé ,
aqUI; cal1Tego, encal rego por-cargo, encarg l; desdo por - de.,de, hi por- ahi;
menagem por-homenag:em; r~quere por-requer; são por-sou; summa por
somma; trédo1' por-traidor; Vtso-Rey por-Vice-Rey, etc.
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pellas; Imp,'essor, Liv1'ei1'0 por - Impressor-Livreiro; r:ompl'onwUe?'-se.
por-compromeLter (3, 16, i), cnja mal entendida emenda se f z contrH
a. fé das primeira' quatro ediçõe na rJ· e 6., eguidas pelas po terior ,
Conimbl'icense .

E por occasião desta indi creta emenda faremo aqui menção de
outras duas, não menos indiscretas que ridicula , de linguagem mal en
tendida e peior substituida, mandadas fazer oas E1Tatas, e tampada á
testa da !lo' edição Vicentina de H>95, aonde por apenhá1'áo e manda
emendar apctnhcí1Y/'0 ('1, 65, (2), e por clesencctbeçcwáõ, se clesencabeça1'áõ
(2,33, 'I), tudo contra a fé do texto original e suas fontes, sendo certo
milito para notar a incoherencia de taes emendas, deixadas de fazer
n'outros lugares, como se deixou de fazer no § Hí deste mesmo tiL, em
que e lê desencabeçw'áõ igualmente oeutl'O, como no citado 11.

E ainda 11e mais notavel achar-se a primeira de taes emendas feita na
15" edição Yicentinw de 8°, e a segunda não só nesta u·, mas até mesmo na
6' de 174.i. Foi coo equenei(\, deste erro achal'- e em nosso Diccionw'io
falsamente autorisaua a significação reflexa e neutra de te verbo com
aquelle, e est'outro lugar dos §§ 11 e 15.

De tanta importancia e momento, não só dilTiculclade, he a edição
vritica de hum liVl'o classico em qualquer lingua; e a esta conta muito
por cbrto ha que limpar na nossa, tão corrupta e viciada em quasi toda
as edi(!ões e l'eimpre sõe de no sos bons autores, com que se acha auto
risado l1l1m sem uumero de artigos e accepcõe falsas e erroneas em nosso
Diccionctl'io, pal'a cujo trabalho illdiscretameute se tem lançado mão de
incorl'ectas, depravadas edições, como e lançou daqnella 4," Vicentina,
já sobremodo corrupta e adullel'ada.

Nella, e na ub equente de 8° 11e anele pela primeira vez no Regimento
novo dos De.ze.mbal'gctClol'es clo Paço se substituio ao nome de Philippe II
o do Sr, Rey D..Ioito IV, sublrallida porém n'l1uma e n'ontra a clausula
de met~ sobl'inho, qne só áquelle Pl'Íncipe podia quadrar a re peito do
• I'. Hey D. Seba tião, e nlo ao ubstituielo, omo depois falsa e temera
riamen te se repõz na 6" e ultima edição Yi entina de ·174.7, com e~iden1 e
anachronismo,

Fizemo quanto em nós foi por que e ta sahis e mais con'ecta, accnraL1a
e util, que nenhuma das antecedente, como e nos não enganamo, no:;
parece qne sahe em grande beneficio e utilidade publica, tanto de nO,50
Fõro, como e principalmente da Universidade; e em ordem á este fim, e

~ a {cwilita1' mais o indispensavel e continuo 'uso qne os Estr.Lttttos della
requerem e ordenão no lugar anteposto por epigraphe a esta edição,
que da Compilação Philippina, como Fonte authentica das Leis, de1 em
sempre fazeI' os Ottvintes dos Clll'SOS Jurídicos, he que emendámos c
rectificámos as epigl'aphes dos Titulas e iniciaes dos pamgraphos, a cada
passo inexacta e desvairadamente citados, ajuntando a huos e outl'O em
parenLhesis os seus competentes numel'OS, tornada assim mui prompta e
facil a achada delles.

Adyertimos por ultimo que nenhuma emenda fizemos sobre as fontes,
que não (asse em uas edições oI"iginaes , cujas antigas e modernas re
impressões sempre tivemos e temos por su peita ; e por isso ainda
mesmo sobre a Ol'denaçãD Manuelina de 1521 démos semp"e lugar á de
1illl~, quando em seu contexto concertavão por inteiro, e se respondião.

OIUl. 10



•

ORDENAÇÕES PHILIPPINAS

EXPLICAÇ: o

DAS Ar.REnAl' Il.\.

M. - Codigo Manuelino, ou Ol'dena-
ções d'E1-Rey D. i\bnoel.

- Codigo Sebaslianico, ou EJdra
vaganLes,compiladas eex tl'acta
das por Duarte Nunes de Ll}ão.

Ref. - Lei da Reformacão de 27 d,}
Julho de 1582, promlllg:H1:l por
EI-Rey D. Philippe T.

L. - Lei.
C. R. - Carta Régia.
D. ou Dec.-Decreto
AI. - Alvará.
R. ou Res. - RlIsol ução.
Av. - Aviso.
}). - Provisão.

.\n.\f> NEsr.\ EnIÇÃO.

O. - Ordem.
Reg. - Reglmelll l "

1\.8S. - Assento.
A.r. - Aresto ..
Acc. - Accordão.
Apost- Apostilla.
dec. - Deci~ão.

p. -"'Parle.
liv. - Livro.
1. - Lei.
t. - Tilulo.
pt'. - Pl·jncipio..
C. T. - ConcilIo Tridenlino.
D. C. - Direito Canonico.
D. R. - Direito Romano.

--e~

..



LEGISLAÇÃO BRAZILEIRA E PORTUGUEZA
ORDEi\"Ai'iDO A EXECUÇ}AO DAS OnDE 'AÇÕES PIlIL1PPlr'iAS.

LEI DE 20 DE OUTUBRO DE '1823.
) Mnoda vigorar no fmperio a~ Ordpnaçõc~l L~is c De-

\

el'etoR promulgados pelos Reys de Porlugal ale 25
de Abril de 1l:l21 j c. depois ,I"ssa "poeha, as do
Regente D. l'edro e RS das COrtes Porlusuezas,
enumeradas em hmna labl'lla.

D. Pedro I, por graça de Deos e unanime
acclamaç:io dos Povos, Imperador Consti-
tucional e Perpetuo Defensor do Brazil, a
todos os nossos fieis subditos, saúrle. A
Assembléa Geral Constiluinte e tl'gislaliya
do Imperio do Brazil tem decretado o
eguinte:

A Assembléa Geral Consti luinte e Legis
lativa do Imperio do 13razil decreta:

Art. 1.° As Ordenações, Leis, Regimen
to~, Alvarás, Decretos e Resoluções pro
.Illulgada~ prlos Reys de Purlugal, e pelas
quaes o Brazil se governal'a até o dia 25
de Abril de 1821, em que S. M. Fiêlelis
sima, actual Rey de Portugal e Algarves
se au entou desta Côrte, e loda as que
forào .,promull(adas daquella data em diante
pelo ~r. D. Pedro de Alcanlara como Re
gente do BI'azil emquanlo Rl'ino, e como
Imperador Constitucional delle, desde que
e erigia em Imperio, ficào em inteiro vigur

na pal'le em que nào tiverem sido revo
gadas, para por ellas se 'egularem os nego
cias do illteriol' deste Imperio, em quanto
se não f)I'ganisar hum novo Codigo, ou não
fôrem especiallllente alleratlas.

AlI. 2.° Todos os Decretos publicados
~elas Càrtes de POI:lugal, que v.ão e~peci
1ic~dos na tabella Junta, fic:io Igualmente
valiosos emqnanlo não fôrem expressa
mente rel'ogados.

Paco da Assembléa, em 27 de Setembro
de '1823.

i''fandamo " pOl'lan to, fi todas as autol'i-
" dades civi, militare e ecclesiasticas que

cumprào e façàcl cumprir o referiáo Decl'eto
em todas as suas partes, e ao Chanceller-
mór do I~perio que o faça publicar na
Ghancellal'la, passar por eUa e registrai' nos
hvros da mesma Chancellaria a que tocar
remettendo os exemplares delle a todos o~
lugares á que se costumão remetler e
ficando o original ahi até que se eSlabel'eça
o Arcbi \'0 Publico, para onde derem ser
remelliuos tae diplomas.

Dada no Palacio do Rio ue Janeiro aos
20 dias do mez de Outubro <le '1823, 20 da
Independencia e do Imperio.

hlPERADOR com guarda.

Jo~é Joaquim Carneiro de Call/pos.

Carta de Lei, pela qual V. \\1 J. manda
executár o Decl'eto da Assembléa Geral
Con~tiluinte e tegislativa do Imperio do
Brazil, que declara o Codigo, Leis, Decretos
e Resoluções qlld provisoriamente ficão em
vigor para terem obsen'ancia neste mesmo
ImperlO, tudo na fórma acima exposta.

Para V. 1\1. L vêr.
José Joaquim dos Santos J1l anocos a fez.
Nesta Secreta ria de Estado dos npgocios

do Imprrio a 11. 1 do Liv. 40 de tei-, Al
varás e Cartas Hégias fica registrada esta.

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 1823,
José Pedro Fenlandes.
Aionsenhor jJJ'iranda .

Foi publicada esta Carta de Lei nesla
Chancellaria-mór da Côrte e Imperio do
Brazl1.

Rio, 30 de Outubro de 1823.
Francisco Xavier Raposo de Albuquerque.

Registrada nes/a Chancellaria-mór da
Côrte (\ Imperio do Brazil a fI. 31 v. do
IiI'. 1° das Leis e AJvarás.

Rio de Janeiro, 30 de Ou/ubro de 1823.
Ftoriano de AIedei1'os Gomes.

TABELf.l\ DAS LEIS QUE AcOm'ANHA o DECIIETO
DE 27 DE SETEllB1\O DE 1823.

Decreto de 12 de 1\1arço de 1821, extin
guindo todos os ordenados, pensões, gra
tificações e outras quaesquer despe7.as que
nào se acharem estabelecidas por Le.i ou
Decreto.

Dito de 25 do mesmo mez e anno, deter
minando que aos credores do Thes,iUro Pu
blico se admillão encontros a respeito de
seus debitas.

Dilo de -lO de i\laio do mesmo anno, de
clarando os Bachareis Formados em Leis
ou em Canones, habilitarlos para os Lugllres
ele Ma~islratura, sem dependencia de lei
tura. Devendo estender-se a disposição
deste Decreto ás infurmações da Universi
dade, de maneira que a Carta de formatura
só de per.si habilita o Bacharel Formado.

Dito de 11 de Maio do mesmo anno,
lixando a dpterminação vága do Alvará de
7 de Janeiro de 1750, relativamente ás rou
pas, camas e outras cousas que se dão aos
1\1inislros a titulo de aposentadoria, indo
em Correlçào ou diligencia.
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DilO de 17 do Ul(Jsmo mez e anno, extin
guindo os Juizos de Commis~ões.

Dito da mesma data, abolll1do o estylo
da!: tencões em Latim.

Dito 'de '21 de Maio de 1821, que e"tabe
10ce nova marcha para os recursos mter
postos para o Juizo da Corôa. Devendo
ser extensiva a disIJo içãu deste ~ecreto a
todos os Juizos da Corôa, estabelecidos pelo
Alvará de 18 de Janeiro de 1765.

Dito de 25 do mesmo mez e anno, abo
lindo os privilegios de apogentadoria, agsim
acliva como passiva, fóra dos casos expres
sos no mesmo Decrelo.

Dito de 29 do lDesmo mez e anno para se
não assignar com rubricas.

Dilo de 9 de Junho, facilitando aos de
vedores fiscaes, inculpa"elmente impossi
bilitados de pagar, o podel:em pagar. por
preslações ou lelra~ sernvencIlDentodeJu~o.

Dito de 28 do dito mez e anno, penml
tindo a qualquer o ter Escól.a aberta de pri
meiras lelras, sem dependencla de exame ou
de alguma licença.

Carta de Lei de 5 de Julho do mesmo
anno, extinguindo todas as laxas e condem
nações provenientes dellas:

Dita de 14. do dito me? e anno, decla..
rando o Decreto de 17 do Maio que ex
lingnio os iuizos de Conllni"sõ s.

Dita de 2:~ de Agosto do dito anno, pa.ra
se distribuil'em por duas ecretal'las o
negocios qlle continuilo pela ecretarJa dos
1 egocios do Reino. .

Dita de 2L de Outubro do dito ann ,
para que os SecI'l'tarios de Estado vençãu o
orclp.nado de 4.:800#000.

Dita de 12 de Novem bro do mesmo anno,
extingui nrlo todebs as devassas gentes que a
Lei incumlJe a certos Julgadores (t). .

Dita de 19 do mesmo mez e anno, man
dando executar o Decreto das Côrtes que
restitue aos Clerigos regulares secularisad?s
aquelles direitos civicos que são compall
veis com o seu eslado.

Dita de 28 de Dezembl'O do mesmo anno,
admittindo nas AI fandpgas as fazendas da
Asia manufacturadas com t:ores,sejào tecirias,
pintarIas ou estampadas, sem dependcncia
de virem despachadas pela Alfandegas de
Goa, Diu e Damào, ou d quaesqner Outl'OS
portos além do Cabo da HLJa-I!:-pcrança.

Dila de t9 ele Dezembro do dilo anno
mandando executar o Decreto das Cô tcs,
que dtltermina que os Juizes que as igna
rem por veIlc-idos os Accól'dàos, possào da
clarar essa circum~tancia.

Dila de H de Onlnbl'O de '1822, na qual
se combin10 o respeito devido ác:aza do cida
dão com a admini.~traCão da Justlca.

Paço da Assembléa; em 27 de 'Setembro

(I) Vide infra as Ords. do liv. I liL. 60 pr. e do lh·. ~
LiL. 96 § 13.

A Res. de I t de eLembro de t 8~(i declarou que esLe
Decreto comprebeodia as d·)vassas gerae das rc iden·
~ia~ dos Magistrados.

de 1823. -lIfartim Franciçco llibeiro de
Andratla PI'c,·idente. - Joâo Severiallo
llf:Jciel da Co~la, l° eCI·eLario. - lli!J1Wl
Calmon dI! Pin e Almeida, 2° Secrelario.

Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de
Oulubro de 1823.

José Joaquim Carneiro de Campos.

LEI DE 29 DE JA. EIRO DE 1(jf~3.

Confirma C revalida lJs Ordenações Vhilippina~.

D. João, por graça de Deos, Rey rle Por
tugal e dos AI~arves,r1'aqllem e d'aléll1 J!lar,
em Africa Senhor de Guiné,e ela Conquista,
iave~ac:io, Commercio de Elbiopia. Ara-

hia, Pei'~i3, e da Inclia e Brazil.
A todos os subdilC's e vassallos desles

meus Reinos, Senhorios e E lados de Por-
lurral, saüde, etc. .

Considerando Eu quilo neces al'la be em
todo o tempo a justiça, assim na paz co020
na ~u~rra. para governança e conservaçao
da Republica e do E taclo Real, a q~lal au
RE'Y principalmenle convem, como vll'tudc
sobre todas as outras mais exc·.ellp.nte, e elll
a qual, como em v(1rdailriro espelho, se ~e
vem sempre rever e esmerar .. porque as 1m
como a justiça consiste em 19ualdade, II

com justa balança dar a cada hum o seu,
assim o bom ney deva ser sempre hum tl
igual a todos am distribuir e. a fll'emi~\I'
carla hum segundo sells merecimentos.

E assim como a jnstiça he vlrturle, não
para si, mas para outrem, por aprovei lar
sómente áquelles a quem se faz, dando-se
lhes o seu, e fazendo-os bem 'Viver, ao
bons c m premios e aos mitos COl') temor
das penas, d'onde re uHa a paz e concordia
na Republica (porque o casL~go clos mãos
he conservacào dos bons), assIm deve fazer
o bom Rey,"p'iÍs que por D~osfoi dado,~)ão
para si nem para seu particular proveito,
mas para bem l!ovilrnar seus povos e apro
veitaI' a seus subditos como a proprios filhos.

E como quer que a Republica consista e
se sustente em duas cousas pl'lncipalmenta
em a armas e em a Leis,e huma haja mister
a Olltra, porqull assim como as. Leis COIO.'L
forca das arl1las se mantem, assim a arte mi
lita"r com a ajuda das Leis he segur~.

Portanto, ai nda que na armas e gU?fI'as r

em defensão do Reino, e conlra os inimig{)s
delle e da nossa Santa Fé Calholica em di
versas partes me acho occllpado; desejan<lo
manter e con 'ervar meus SWJc1itos e bons
vassallos am perpetua paz, amor e hons
costumes, tanto que enlrei na legitima suc
ces. ão e l'asLituicàu da Corôa destes meus
Reinos de Portu'gal, houve por necessario
entender sobre o govel'l1o tia justiça, que,
não menos qlle as armas, faz vencer, pela
concordia e SOC(1go que della se segue.

Pelo que, vendo que depois da recopila
cão dos cinco livros das Ordenacões que o
Sr. Rey D. l\fanoel, meu Progenitor e tres
Avo, de gloriosa memoria, mandou fazer,
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succedendo fazerem-se depois muitas Leis
que andal'ào fõra das Ordenações, se fez
nova recopilaç:io e reformação das ditas 01'
denaeões no anno de 11>95, publicada> no
anno· de 1603 pulos Reys Calholicos de
Cá tella, meus primos (tendo occupado esta
Coroa, lIeinos c Senhorios della com vio
lellCla) , das quaes se usou até o presente,

Logo ao tempo de minha legitima acch
mação, restituição e jura.mento solemne,
c Jlosse destes meus Remos e Corôa de
Portugal, tendo princi palmcn te presente,
com o cuidado da defensão delle com as
armas, o zelo de bôa atlrnini,;tração de Jus
tiça na paz e socego da Republica, que prt1
liro a lodo oulro respeIto; houle por bem
de mandar por Lei geral, que tudo o que
eslava ordenado, feito c observado até o
l° de Dezembro de 16!~0 (em que fui accla-,
mado e restituido á legitima successão desla
Corôa) se cumprisse e guardasse, eomo se
por mim e pelos Srs. Reys naturaes, meu,
predecessores, fóra feito emqu;lnto não or
denasse o conlrario.

E porque a occa ião da guerra, preven
(;ão, e disposiÇão da segurança e defensào
tio Reino para meio da paz e socego publico
drlle,e c.onfederação e eommercio dos Prin
cipes Christàos não (Hi.o lugar para l..,go
satisfazer ao que pelos trez Estados em Côi·· I
tes se me terll pedido, di} entenllel' na ?·e·
(o'rmação e ?1"VCL ?'ecop'i/ctção das Ordena
!iões eom supplemento das leiS, que depois
se fizerão, c com a a.1 teração, que com a occa
sião pre enle fôr necessario haver, prover
e reformar, e o que accresceu por CapitLl
los de Côrtes dos 11'i}Z Estados e particu
lares dos povos, sendo sempre minha len
I;ào qlle as que ultimamente estav:lo feitas
ten liào vigor e se guardem.

Hei por bem, de minha certa sciencia,
Poder Real e absoluto, de r6valiLlar, confil'·
mar, promulgai', e de novo ordena.r e man
dar que os dilos cinco livros das Ordena
liões e Leis, que nelles an,l;1.o, se cumprão e
guardem, como se alé o presente pralicárão
e ob.serrar:io, como se POI' mim novamente
forão feitas e ordenadas, promulgadas e es
labelecidas, em tudo o que nào esli I'er por
mim fe.iLo em minhas Leis e Provisões, e
outras, validarnente depois dellas feilas,
pl'aticadas e observadas emquanto não mano
dar fazer a dila recopilacão, e não mandar o
contrario.

E quero e mando que e:1) todos mellS
Reinos e Senliorios e g'nanlem e pratIquem
com~ alé aqui; e por ellas se julgnem C'de
terminem os casos, que occorrerem; para o
[rU~ revogo (l anulll10 todas e quaesqner
L~IS e Ordena~lças, postoque or~enadgs em
Cortes. que ale o tempo da publJcacão das
ditas Ordenações em ti de Janeiro"do dito
anno de 1603 estavão feitas, e fóra delias
fossem achadas; salvo as que se acharem
esc~iplas em hum livro daCaza da Suppli-I
ca(~ao, que por serem sobre as cousas que

se podem mlldar e alterar com os lempos,
se mandou qlle se não inr,orporasse m nos
diLas cinco livros da Ordenacào.

As quaes Leis sepiu'allas, e ·semelhanles,
que até o presente eslão em observancia, c
não Sii'l feitas contm a libE'r.lade, prero
galivas c fmnquezas desta Corôa, quem se
gl.larc1em como ne'~la~ se conlém; resal·
vando outrosim as Ol'l.lenacões de minha
Fazenda (I), e Artigos de S·i:z:a.ç (2), que se
guardarão inteiramente. e Fomes e Provi
Sõ}S de prÍ\'ilegios plrticulares e Begimen
tos legitimamenle ftlilns e observados.

Dada em Lisbôa a 29 de Janeiro, anno do
nascim?nto de osso Senhor Jesu Christo
de 16'J,3.-Balthetzal' fllldr-ignes de Abrêo a
fiz escrever.

Bu.

LE[ DE 11 DE JANElRO DE '1603.

Confirma, c manda observar as Ol'dennçÕCd cO lllpilada:5
por determinação ô'EI-I\ey D. Philippe r.

D. Philippe, per graça ele Deus, B.oy de
Porlugal e dos Algarves, d'i1que rTI e d'al ém
mar, em Afric:l enhor de Guint:: e da Con
quista, N:;vegaçào e COll1l1lercio de Elhio ..
pia, Al'abia, Persia, e da India, otc.

A lodos nossos subditos e vassallos desles
nossos Reinos e Senhorios de Portugal.

Porquanto EI-HilY m~l1 Senhor e Pai, que
santa gloria haja, pelas causas que a ISSO
o movêl'ã'), m:lI1dol1 por pe~sôas do seu
Con 'elho c DJzembarglJ compilar as Orde
nações o Leis que forào f'1itas em tempo
d'E1-Hey D. M:ll1oel, de ~loriosa memona,
meu bisavô, e fazer nova Compilação, a qual
se n:10 acabou de imprimir em dias de sua
vida.

Vendo Nós qUào necessaria ob I'a ora.,
mandámos que se acablsse de imprimir, e
publicasse na. fórma o m)(10 om que eslava
feita em tempa d'I~I-Rey meu Senhol' o Pai:
a qunl approvam0s e confil'lmul1os, c quere
1I10~ que cm lodo> uoss~s Reinos e Senho
rios de Portugal se guardem e p,'aliquem, o
vitlhão pal',t sempre, e per 9.S ditas Lois se
julguem, determinem e decidào todos os
ca.s::Js que occorrel'Om; para. o qllO revo~a·

mo e annullamJ:; qU:l.llsquer ouLras Orde
nações e Leis, postnque e tabelecidas e 01':
denadas fossem em Côrtes que lê aquI
fôrem feitas, que fóra desta Compilação se
acbal'em, sal vo as qne andarem escriplas
em hum livro, que estará uaCazadaSuppli
cação, que por serem sobre cousas que o
podem revogar e mudar pelos tempos, man
damos que se não incorporem nestes cinco
Iivl'os da~ Ordenações; as quaes Leis se
paradas queremos que se guardem como
se nellas conlém,

E resalvando outrosim as Ordenações de

(1) Rugimento e Ordenações do. Fazenda de 11 de
Outubro de ISI6.

(2) Arligos ou Rogimento de Sizas de 2; de Se
tembro de 1476.



(I) Nos odiçõesl'orlugueza. e,laLei tom o Utulo de
- I'r%go.

nossa Fazenda, e dos A'l'tigos das Sizas, que'
andão fóra destes cinco livros, porque ~s

taes Ordenacões se guardarão inteiramente
como eri1 ellás se contém. .-

Dada em Lisboa, a i l de Janeiro ..- Pe
1'.0 de Sei'ws a fez, anno do nasCimento
de osso Senhor Jesu Christo de 1603.

HEY.

LEI DE 5 DE JU fiO DE 1595.
Mand. fazor hnma nova cOlllpilação rl.s Ol'~cnnções

d'El-Rey D. Manocl, o da Legi.lação poslorlor(I).

D. Philippe, per graça de Deos, R;:y de
Porlugal e dos Algarves, d'aquem e dalém
mar em Africu Senhor de GUIné, e da Con
quis'ta, al'eg;lção e Comme!'cio de Elhio
pia, Arabia, Persia e da Indla.

A todos nossos subrlitus e vassallos destes
nossos Reinos e Senhorios de Portugal,
saúde, etc. .

Considerando Nós quão necessana he em
todo o tempo a justiça, assim na paz como
na guerra, para boa governança e conserva
cão da Republica e do Stado [leal, a qual
aos Heys convem como virtude principal, e
sobre todas as outras mai excellente, e em
a qual, como em verdadeiro es~elho, se de
vem ellas sempre rever e esmerar; porque
assim como a Justica consiste em igualrlade,
e com justa balança dar o seu a cada hum,
assim o bom Hey deve ser sempre hum e
igual a todos em relribuil: e a premiar cada
hum se~undo seus me."eclmento.s, _

E assl como a Jusllca he vII"lude, nao
para si, mas para outl:em, por aproveitar
sómenle áquelles á que se faz, ~ando-s'3

lhes o seu, e fazendo-os bem Viver, aos
bons como premios, e aos máos com temor
das penas, d'onde resulta paz e assoc~g~ na
Republica (porque o castlg? dos maos be
conservacão dos bon ); a5S1 df\ve fazer o
bom Rei, pois pel' Deos foi dado princ~
palmente, não para I nem para seu parll
culal' proveito, mas para bem governal' eus
Povos e aproveitar a seue; subdito como
a proprios filhos; e como quer que a Re
publica consista e se sustente em duas cou
sas; principalmente em as armas e em as
Lei3, e buma haja mis.ter á outra; porque
assi como as Leis com a forca das armas
se mantêm, assi a arte militar com a ajuda
das Leis be segul"a.

Portanto, posloqU'3 nas armas e conlinuas
guerras contra os llIimigos da nossa ~anta

Fé Catholica em diversas partes sejamos
occupados : desejando conserva.r e manter

(I) A Dedu'cão Clwollo!ogi.a, c Mello Fre!re na sua
1JistQ"ia do Direito Civ.! I'o,·tuguc: a,segurao qne 05
cOlllpiladol'es forão: - P~~lro Barbos!,-, Puniu An'on<u,
Jorge de Cabêllo, e DanuM de Agul..r, Desembarga-

I
dores do Paço. . .

l?orão Revisore. o••egu.mles: ilIelclllo.':. do Ama:al,
Jorge de CabMo, Diogo da Fonseca, Da.mmo de Aglllar,
e Henrique d Souza: lodos nas eondlçõe. dos prece
d Dtes.

LEGISLAÇÃO lll\AZlLEI1IA E POllT GUEU

nossos subditos e vas alios em perpetua paz
e bons costumes: vindo a succeder na Cor ôa
destes Reinos e. enhorios, houvemos por
mui necessario entender sobre o governo
U,l Justiça, que, nào .me~os que as armas,
faz \"enl'er, pela concordla e assocego que
se della segue: polo qual, vendo Nos quede
pois da recopilaçào dos CincO lIvros das Orde
nações, que EI.-Rey D. M~noel, meu Senbo.r
e Avo, de glonosa mem na, mand~u faze!,
se fizerão novamente outra mUItas LeIS
pelus Srs. Reys nossos anlecessores e p'lr
.IÓS, as quaes anda vão de fóra dos ditos
cinco livl"Os espalhadas, em modo que os
Julgadores não linhão dellas not.ic.ia, do que
se seguia ás parles grande prE'JUIZO, e em
algurnas havia diversos. entendl~ehtos, ~

per outras não era pruvldo a mUitos casos
que occorrião. .

Querendo a isso prover, determlOamos,
com pessôas do nosso. Conselho e ~ez>\mbar
go (1), reformar as ditas C?rdenl1çoes e fazer
nO'/a recopilação, de maneira que ~e tod~s,
assi dos Letrados, como dos qne nao o 5ao,
se possão bem entender: a qu.al obra .bem
examinada e emendada, reduzida em CIOCO
livros, mandámos imprimir e publicar, e a
approvarnos e confirmamos, e qneremos que
em todos nosso Reinos e Senhorios se
guardem e pratiquem, e vaI hão pa~a sempre,
e pelas ditas Leis se julguem e decldào todos
os casos que occorrerem : para o que revo
gamos e annullamos quaesqller outras Or
denações e Leis, postoquP. (assem estabele:
r.idas e ordena.das em C6l'les, que té aquI
fMem feitas que fóra desta recopilação se
acharem, salvo as que andarem sCl"lpl~s

em hum livro que stará na Caza da Supph
caçã", que por serem sobre cousas,' que se
podem revogar e mudar pelos tempos, man
dámos que se não incurporassem nest~s
cinflo livl'Os rIas Ordenações, a quaes LeIS
separadas queremos que se guardem, com~
se nellas contém; e resalvando outrosl
as Ol'denacões da no sa Fazenda e dos Ar
tigos das Si-:.as, que andão fora dos cinco
livros, porlJue as taes Ordenações se guar
darão inteiramente.

Dada em Madrid, a 5 dias de Junho.
Thol1le de Andraau, a fez, anno do nascimen
lo de Nosso Senhor Je u Christo de 1595.

REY.

---------
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TITULO I

Do Regedor da Casa da Supplicação (i).

Como a éasa da Supplicação seja o maior
Tribunal da Justiça de nossos Rei nos, e em
que as causas de maior imporlancia se vem
a apurar e deciclir, deve o Re l1edor della ter
as qualidades, que para cargo de tanta con
fiança e autoridade se requerem.

Pelo que se deve sempre procurar, que
seja homem fidalgo, de limpo sangue (2), de
ã consciencia, prudente, e de muil.c'l. auto

ridade, e letrado, e for passivei: e sobre
tudo tão inteiro clue sem respeito de amor,
adio, ou perturbacão outra do animo, possa
a todos Il'uardar j ústiça igualmente'.

E aSSI deve ser abastado de bens tem
poraes, que sua particular necessidade nào
seja cau a de em alguma cousa perverter a
inteireza e constancia com que nos deve
servir.

I o mesmo deve o Regedor ser nos o
natural, para que como bom e leal de-
eje o erviço de nossa pe soa estado.

E assi deve temperar a severidade que seu
cargo pede, com pac.iencia e brandw'a no
ouvir as partes, gue os homens de baixo
stado,e pe ôas mLseraveis achem nelle facil
e graci0so acolbimenlo, com que sem pejo o
vejam, e lhe requeiram ua ja tiça, para que
suas cau 'a se não percam w desamparo,
mas hajam bom e breve despacho (3).

E para que o Regedor, que ora hl,i, e qual
quer gue pelo tempo for, possa melhor
cumprir com sua obrigação, e nosso servir.o,
Qeve ter sempre ante o olhos no sa Orde
nações, e specialmente este seu Hegi
menta, e sempre viva a lembranca do
grande cargo, que deIle r:on1iamos, paia assi
ser mais attento e solicito no que <leve
fazer, e desenc.'l.rregar nossa con ciencia e
a sua, e com seu exemplo incitar aos outros
Oliciaes a nos bem servirem.

• (I) O Regedor das Justiças era o Presidente da an.
(,ga Casa da Supplicação. Extinguindo-se csse Tri.
bunal com a creação do . uprrmo Tribunal de Jusliça,
a a nova reorgaUlsação das Rclações do Imperio em
1828 e 1833, deIXOU de elistir aquelle cargo. Vil!e Lei
d~ 18 de Setembro de 1828, Comgo do Processo Cri.
minai arL. 8. e Disposição Provisoria arts. 18 e 22.(2l Vide C. R. de 13 de Abril de 1636. .

(3 Vide AI. de 31 de Março de 1142, Carta do Go.
- verno de 12 de Janeiro de 1639, e D. de 23 de No.

vembro de 1662,.e de 11 de Junbo de 1668.

M.-li\'. 1 1. 1 pr.

1. Tanto que o Reg~dor fôr p'rovido do
alicio, ante que comece a serv ll' ou faça
cousa alguma que a elie pertença, lhe eril
dado juramento pelo ChanceJler-mór em
nossa pre ença, naquella fórma que se con
tém no livro da llelação, em que e lá
seripto: e ao pé do juramento a lllará o
Regedor com os que se acharem presenl'
como testemunhas ao lal acto.

M.-liv. 1 1. 1 §§ 1 e 2.
S. - p. 1 t. 1 1. 1 § 13.

2. O Hegedor, todo. os dias que nào fo
rem feriados, pelà manhã virá li Helação, c
fará. vir os De embargadores cedo (1.), por
quanto o desembargo dos feitos ha de durar
qualro horas inteiras ao menos, pas adas
pelo reloaio de arêa, que será po to na me a,
onde o Hegedor stá: o qual tempo e não
gastará em praticas, ou OCCUIJaçôe outTa,
não necessarias ao acLo, em que stão.

M.-Jiv. 1 t. 1 §§ 9, 11 e 12.

3. O Hegedor elegerá U.U1 acerdole, ([U
todos o clias pela manhà diga i\Ii sa no OI'a
torio cla Helação, antes de se come.ar o des
pacho (2).

M.-li\'.l t. 1 §7.

4. Acabada a l\Iissa, o De embar17adores
entraráõ logo em de pacho; e tanto crue en
trarem, não consentirá o Regellor, que 'e le
yantem das mesa, em. que sliverem, parn
ouh'a algwl1a parle, ai o por tal nece- i
dade, que se l1ào possa escu ar. A crual sendo
pa sada, se tornaráõ logo a eus a ento e
desembargo , de maneira que se não po. 8ft

perder tempo algum.
l.-liv.lt. l§ 10.

5. Tanto que os Desembargaddre com 
çarem de enLrar em de pacho, o Begedor
nào con entirá qne algum dos erivãe-,
Guarda-mór da Helação, Porteiros ou outro'

(I) Vide C. R. de 24 de Dezembro de 1618, 20 d'
Julho de 1622, 25 de F'evereiro, e 23 de Março de
1628; Carta do Governo de 19 de NO"cmbro de 1633;
e D. de 9 de AgoslO de 1668, e de 19 de Julbo dI:
1110; e Ass. de II de Agosto de 1663.

(2) Pela C. n. de 7 de Marta de 1609, dando Regi·
menta á Relação do Drasil, se impunha lambem esLe
de"cr aos respeclivos Desembargadores. O Aviso de
12 de Março de 183.~ pôz termo a essa obrigaçiló qne
nenhuma Lei abrogára.



2 PRDIElfiO LIVRO DAS ORDENAÇÕES

quaesquer Offic.iaes entrem nelJa (i), salvo
quando fôrem chamados por campainha. E
tanto ;rue lhes for dito o para que forão cha
mados, se sahir:iõ, e não e chegaráõ ás me
sas, onde os Desembargadores stiverem des
pachando. E os Porteu'os starão sempre á
pOTta da banda ~e f6ra, para acudireJ!1 á cam
painha. r em ISSO mesmo consentIrá, que
1idalgos, ou outI'as pessoas, venhão á Re1a~
ção, salvo quando forem cLamados.

M.-liv. I. t. I § 13.
AI. de 16 de Setembro de 1586.

6. Para de pacbo do feitos, o Regedor
repartü'á os Desembargadores per todas as
mesa dos Ollicios ordenados, dando a cada
mesa (2) os que bemlbe parecer, segundo a
qualidade e numero dos feitos; dando po
rém nos feitos crimes, em que alguma pes
soa seja accusada por caso, que provado me
reca morte natural, cinco Desembargadores,
pai'a com o Ju.iz do feito serem seIS, e não
menos. E não sendo os quah'o delJes con
formes em condemnar, ou absolver, metterá
mais Desembargadores em numero igual, de
modo que nunca se vença, ou condemnar
ou absolver, ou remetter ás ordens, ou outro
qualquer caso, em CI?~ se bo'!-ver de por ~o
feito sentença defrnItíva, ou rnterlocutona, .
que tenba forca definitiva, senão por mais
dous votos ao "menos. E como quatro Des
embargadores forem concordes, logo se porá
desembargo, e se assinará, e dará á execu
cão. E para mais breve despacho, havemos
por bem, que parecendo ao Juiz do feito
pelo allegaClo e provado nelle, que o réo
está em absolvição, ou em condemnação,
que não exceda cinco annos de degredo,
possapôr o feito com dous Desembargadores,
para com elle serem tre~. E sendo todos tres
conformes em absolvição, ou em pena, que
não passe de .cinco annos de degredo, se
porá sentença. E sendo ,djiferentes",darà o
Regedor ouh'o DesembaI:K.~Ol:, ou J)esem~

bargadores, em modo qu..(~sa.-§e·ão tres em
um acordo, e conforme a eíle se; orá a sen
tenca.

• M.-Iiv. I t. I § 9.
S. -p. I t. 51. 5. .
L. de 18 de Nov. de 1577 § 14.

7. E mandamos, que nos outros feitos, que
cm Relação se houverem de despachar, sem~
pre faça por dar os Desembargadores em
numero desigual, assi como tres, cinco,
sete. E nos feitos crimes, onde não se me
receria morte, postoq~e provados fossem, o
Juiz do feito o poderá despachar com outro
Desembargador, paracomelle serem dous (3);
e sendo ambos conformes; se porá a sen
tença, e não o sendo, o Regedor dará outro
Desembargador, ou Desembargadores, e
como fôrem dous conformes, se porá a sen~

tença, e se dará á execução.

(\) Vide C. R. de lIo. de Setembro de 1622.
(2) Vide C. R. de 18 de Outubro de 1614, e Ass. do

29 de Abril de 1659, e de 18 de Julbo de 1691.
(3) Vide AI. de 4 de Outubro de 1649, e Ass. de 29

de Abril de t 659.

M.-liv. Il. I §§ 9 e2'.l.
S. - p. I l. 5 1. 5.

8. E quando seis Desembargadores fôrem
em algum feito de morte, e quatro delles fo~

rem em voto de conderunar, postoque diffe
rentes nas condemnações, e dous em ab·
solver, ponha-se a sentença conforme aos
quatro votos, que forem em condemnar, re~

duzindo a maior condemnação á menor, sem
o feito ir a mais Desembargadores. E a
mesma ordem se guardaril, senüo todos os
seis em voto de condemnar, postoque diffe
rentes nas condemnações, reduzindo os
quatro votos da maior condemnação á me
nor dos ditos quatro votos. E a mes~a ,
concordia se terá nos votos dos outros feI
tos, que per menos Desembargadores hou
verem de ser despachados (i).

S. - p. I t. 5 lo 19
L. de 18 de No\·. de 1577 § a.
Ass. de 8 de Abril de 1591.

9. E sendo caso que os Desempargadores
das mesas sejão de votos differentes, de
tal maneira que se não possa por desem
bargo, o Regedor f!lrá ajuntar com elles.oy~
tros, que vejam o feito, sobre que for a dlffe
renca: e o que a maior parte delles juntos
acordar., se cumpra. E quando em algum feito,
visto per todos os Desembargad~res, que
presentes fôrem (2), as vozes forem Iguaes, o
Regedor dará sua voz, e a parte, a que se
acostar, prevalecerá; e egundo eUa se
porá a sentença, e assinaráõ sem postilla,
nem outra declaração, per que se possa sab~r
lJuaes forão em outro.parecer; o que nao
haverá lugar nos feitos, que se despacharem
per tenções scriptas nelles, porque nas taes
sentencas assinarãõ s6mente os ~ue fôrem
no parécer, per que a sentença fOI ve~cida
e não os outros; porém poderáõ pôr Junto
aos seus signaes - PRO VOTO, se em suas
tencões não forem em todo conformes á sen
tença, mas s6mente em alguma parte.

M.-liv.1. I t. I §27.
S. -p. I t. 5 1. 4.

10. E se o Regedor vir alguns feitos ar·
duos, assim civeis, como crimes, que em R~
lação se houverem de despachar, e senbç.
que ha neHes aJguma taes duvidas, que lhe
pareca ajuntar mais Desembargadores, que
os ordenados ao despacho dos taes feitos,
fará ajuntar aquelles, que suspeitos não fô
rem, e lhe parecerem n~cessa!ios, e ~om ell~s
se desembarguem os dItos feItos, e Isto fara,
cada vez que necessario lhe parecer. Porém
se o despacho do feito pender sobre emb~.
gos a algum desembargo, ou sentença, nao
metterá outros Desembargadores no despa
eLo, senão os que foram no primeiro desem
bargo, ou sentença. E se lhe parec~r que
alguns dos ditos Desembargadores sao sus~

~

(I) Vide A••. de 9 de Janeiro de 1646, de 29 de
Abril de 1659, e de 18 de Julbo de 1691.

(2) Vide D. de 14 de Abril de 1682.
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peitos (i) de tal suspeição, que a parte a não
possa provar, ou por ouh'a razão (2), que o
mova a nol-o fazer saber, então fará soores
tal' no despacho, e nos informará da razão,
por que lhe pareceo que se devem metter
mais Deseml>argadores no despacho dos di
tos eml>argos, para Nós nisso provermos
como nos bem parecer.

M.-Iív. 1 1. 1 § 28.

11. E quaudo no despacho de alguns fei
tos, (rue perante Nós (3) se despacharem
em Helacão, forem alguns Desembarga
dores do· Paço, e as partes vierem com
embargos ii. sentença, ou despacho, o Rege-

_ rlor dará em 1ugar deiles outros Deseml>ar
dores da Casa, que dos ditos embargos co
nheção.

D. de 23 de Janeiro de 1542.

12. E não consentirá que feito algum dos
que mandamos de.sembargar em Relação, seja
despachado, ou Visto pelas casas dos Desem
bargadores, ou fóra da Relacão, mas sómente
pelo Juiz que fôr do feito,'o qual depois de
o ter visto, o levará á Relacão, para ahi o

'despachar segundo seu Regimento. E pro
vando-se que foi des]?achado pelas ca as,
o~ fóra da Relação, amda que o despacho
~eJa posto neUa, a tal sentenca, ou despa
cho seja nullo, e alem disso o· Regedor lho
stranhará segundo a qualidade do caso
requerer. Porém sendo os feitos primeiro
vistos em Relação, se algum Desembarga
dor, por não star bastantemente instruido,
os quizer levar para os ver em sua casa,
Ilodel-o-ha fazer com licenca do Regedor.
Os quaes tornará h'azer á t{elação em um
breve termo, que lhe o Regedor assinará,
e..em outra maneira não.

M.-Iiv. I t. I § 33.

13. E os feitos crimes e civeis, que em
Relação houverem de ser deseml>argados,
ou em que forem dados certos Juizes para
juntamente despacharem, sejam lidos pelo
Juiz que fôr de cada hnm deiles, perante os
Desembargadores, que para despacho deIles

• forem deputados. O qual Juiz lerá as in
quirições e scripturas, que aos ditos feitos
pe~tencerem. E acabado de ler o feito, o
Jwz dará nelle sua voz primeiro, e dahi
por ~ant~ os outros Desembargadores, que
ao felto shverem; e o gue pela maior parte
fôr acordado, se cumpnrá e dará á execu
ção, sendo porem no despacho dos feitos
cíveis ao menos tres (4) Deseml>argadores.
E em todos os feitos sobreditos, que em

(I) Sobre a suspeição dos Desembargadores veja-se
o que dispõe a C. R. de II de Selembro de 1614.

(!) Sobre ou Iras impedimenlos, veja-se o As•• de
21 de Julho de 1,97.

.(3) A respeilo da Msislencia do Rey ao despncho de
fOltos na Casa da Supplicação, consulte.so o As.. de
I t de Agosto de t663.

(4) Vido A.s. de 5 de Julho de 1663.

Relação se despacharem pelas mais vozes,
como dito he, sempre a sentenca, assi defini
tiva, como interlocutoria, serfi scrí'pta. pelo
Juiz do feito, posto que seja em dillerente
voto; e sera ouh'osi assinada per todos os
que no feito forem, e neIle derem sua voz,
posto que alguns deHes fossem de contrario
parecer, e assinaráõ sem apostilla, nem
outra declaração, per que se possa saber
quaes foram de ouh'o voto. E tirando-se a
sentenca do processo, será assinada pelo
dito Jwz do feito sómente; e sendo ah
sente, passará pelo DesemJ)iJ,rgador, que
por eIle servir, ou per aquelle, a quem o
Regedor o commetter. E se a sentenca for
de qualidade, que quando se tirar do pro
cesso, haja de ser assinada per dous Des
embargadores, e hum. deIles fôr absente,
passará pelo que presente tôr, e o Scrivão
porá no fim da sentença, como não assinou
o outro, por ser absente.

M.-liv. 'I t. 1 § 23,
S. -p. I t. 5 I. 4. ,

1·1. E quando alguma das partes tiver
suspeição a al~um dos Desembargadores ao
tempo que o feIto se houver de desembar
gar em Relação, fará russo per palavra in
formação ao Regedor; e elle com acordo
dos ouh'os besembaroadores (i), que stive
rem no despacho do dito feito, a desembar
gará, como virem crue he direito; e segundo
per el1e com a malDI' parte dos Desembar
gadores for acordado, assi o mandará
cumprir. E achando que he suspeito, com
metterá o Regedor o tal feito a outro Des
embargador, que suspeito não seja. E em
quanto sliverem á vozes sobre a dita
suspeição, o Deseml>argador, a que fôr
posta, se apartará para outra parte, até
sobre elIa se tomar conclusão.

M.-Iiv.l LI §25 e 1.2 §7.

15. E quando se 110uver de commeller
algum feito de novo a algum Deseml>arga
dor, no caso onde não houve snspeição
procedida pelo ChanceIler, e assi quando os
Deseml>argadores se lan.çarém de suspeitos,
antes de lhe~ vil'em com suspei!(ã~, ou
quando, depOIS de lha intentarem, se lan-

acam, a.ntes de ser procedida, o Regedor
eve C011lI1letter os taes feitos a quem lhe

bem parecer (2), que suspeito não seja, não
admittindo ás partes roes de pejados, como
atéqui ae fazia.

M.-Ih·.l LI S26.
S. - p. 1 t. 5 I. 18.
L. de 2,1 de Março de 1590 § 3.

16. E se acontecer algum delicto, que se
houver de despachar na Casa da Supplica-

(I) Vi!!o Ass. de 20 de Outubro do 1623 e 18 de
Maio de 1752. Todos referem·se ao modo de julgar·se
as suspeições do Regedur, e de oulros membros do
Tribunal.

(2) Vide Ass. de 22 de Setcmbro de 1629, e de t 8
de Maio de 1752.

ORD.6



PRl~mIRo LIVRO DAS ORDENAÇÕES

çãO,_ em que pareca que se deve proceder
summariamenle, oRegedor fará ajunlar em

, 1\Ie a ~rande seis DesembargaLlores; e vi ta
a qualldade do caso, e prova, e todo bem
con iderado, se llarecer que se deve nelle
proceder summariamente, se procederá.
Porém (t), sendo o reo CavalJeiro, ou d'ahi
para ima, e condenado eIll morte nal1u'al,
não se fará nelle execução, sem nol-o faze
rem saber.

C. R. de 6 do Julho de 1519.
Apost. de 21 de Junbo do 1516.

II. E para os Desembargadores dos Ag
gravos despacharem tOllos os feitos, que
per bem do seu Uegimento hão de despa
cbar em Uelação, o B.egedor ordenará htu1la.
mesa á terça feira, quinta e sabb~
dos (2), para nena despacharem o taes feI
tos: e nadita mesa os Desembargadores n[1O
e occuparão em ouh'a cousa nos taes dias.

M.-liv. 11. 1 § 1'7.
S. - p. I t. 51. 3 3.

IS. Item mandamos que nenhum Desem
bargador tome petição alguma, em que se
req:ueim mandar ir os autos á Relação; e a
parte, que a quizer dar, aggmvando- e per
tal petição dos CoiTegedores da Corte, e
Julgadores da Cidade de Lisboa, ou dos lu
gares denh'o de cinco 1egoas della, a dê ao
Hegec1or, ou aos Porteiro da Uelação, para
que lha dêm na mesa, e elle a veja com o
Desem)largadores dos Aggravos. E os ilitos
Porl iros, quando taes petições lhes forem
dadas, as tomem, e com dillgellcia as ap
presentem ao Regedor, sem por isso leva
rem cousa alguma. E as petições, que se
de pacharem (3), per que mandem levar o
autos á Relação, que forem sem sinal (lo
Regedor, havemos p01' bem, que não "Va
lham, nem s~ faça obra alguma pelo tal
ue embargo: e o Scrivão, que as ajuntar ao
feito, seja su penso do O.ffi.cio per seis
mezes. E posto que o Regedor seja em
opinião, que os autos não venham á Re'
Iação, se os Desembargadores dos Aggra
vos f?rem em.mais ,:ozes que venham, porá
.s~u mal na ilita pehção. E se no mandar (lJ,)
ajuntar estas petições houver desvairo entre
os Des~mbargadores, de ma!1eira que tres,
ou malS votem, todos assma:r-ão no des
pacho.

llI.-liv. 1 t. 1 § 47.

19. E para o Regedor melhor ordem ter
no de pacho das petições, o1'denarã que

(f) Monsenhor Gordo sustenta em sua obra que o
final deste poragrapho foi axtrohido do AI. de 6 de
Julho de 1569, segundo a Apost. de 21 de Junho
de 1516.

(2) A Carta do Governo de t 1 de Março de 163·~ dava
'providencias sobre o modo de acudir-se ao serviço re
commendado oeste paragrapho, sem projuizo de outros
eItraordinorios ou róro dos diss aqui designados.

(3) Sobre O dia tia apresentação dos autos em Reln·
ção, e respectiva suspensão, consulte-se os Ass. de 25
de Agosto de 1101, e de 18 de Novembro de 1719.

(4) Vida Cabedo Dee. p. 2 Ar. 92.

sempre na Uc1ação stê hum sacco de dous
repartimenlos. E em hum delles fará mel
ter as pelil)ões despachada, e em outro as
que o não forem: de modo que, quando se
acabar a Relação em cada hum dia, fiquem
todas as petições recolhidas no dito sacco.
E as de ,pachada tirará o Porteiro, e não
as dará (la sua mào ás parte , mas as levará
a cada huma amuenciJ. dos aggravos, para
o Desembargador, que afizer, as mandar
entregal' às pal'te , ou à seus procuradores.
E não stando prescntes, as torne o Por
leiro a recolher e metler no ililo saeco,
donde as tirou, para as ICYal' à oul1'a au
iliencia seguinte com as mais, que forem
despachada .

M.-liv. I tI § ~9.

20. It m o Regedor lerá cuidado de fazer
de pachar nos derradeiros dia antes do
spaço todos os feitos, que tiverem em
Relação, (rue per petição junta aos autos
se mandassem a ella vil': em modo, CJ.ue
nenhum delles fique no spago das fenas
por despachar.

M.-liv. 1 t. I § 'IS.

21. E no mesmo fim de cada anno man
dará fazer hum rol li cada Inun do cri
vães de lodos os feitos, (rUe na Casa da
Supplicação no tal anno se despacharam
flllalmente, e de quanto lhe ficaram por
despachar, para pelo dito rol sabermos os
feitos, que cada hlun Desembargador des
pachou, e os que ficam por despaehar, e
lhes mandarmos dar despacho no anno
seguinte.

~I.-Iiv. I t. I § 4.5.

22. E bem as i, antes que entrem as
ferias, elegerá Inun Desembargador, C(Ue
no tempo delJas veja os feitos, e carlonos
dos Scrivães do Crime, e faça exeeutar
lodas as penas e condenacões de ili
nheiro (1), que naquelle mUlo se aplica
ram para as d~spesas da Relação, ou para
outras obras pIas (2).

L. de IS de Novembro de 15'7'7 § 53.

23. E quando fallecer algum Desmbarga
dor, que liver Oflicio na ilita Casa, o B.e-,.
gedor no1-0 fará lo~o saber, para Nós
provermos' na propriedade, ou servintia,
como for mms nosso serviço. E em quanto
não :tJrovermos, mandamos, (jUe senelo vago
o Oflicio de Cbanceller, o sirva o Desem
bargador dos Aggravos mais antigo. E sendo
o de algum dos CorregedOl'es do Crime da
Corte (3), ou do Cível, o sirva o compa-

(I) O As•. de 23 de Agosto de 1119 providenciou
sobre o modo do arreeadação dessas penas, o mais
propinas do Tribunal.

(2) A arrecadação das penas e condemnaçãos com
de&tmo aos captivos foi regulada pelo D. do 16 de
Maio de 1640. ~

(3) Sobre a substiluição no Impedimento dos Corre
geàores epnsu1te-.e os Ass. de IJ de Janeiro de 1628,
10 de Julho de 1653, 6 de Julho de 1655, e 5 de Julho
de 1614. .
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nheiro, e o mesmo será, fallecenc10 algum
dos Juizes de nossos feItos. E endo vago
o Officio de algum dos De embargadores
dos Aggrayo , ou dos Ouyidore .do Crime,
se clisLribuirão de no,o os feitos pelos
outros. E nos mais OJJicios, que se er
vem per Desembarg~d~res, o Regedor en
comOlendará a serVilltia a OULTOS Desem
bargadores da Casa, que OJIicios não
tenham, até Nós provermos.

Ref. de 21 cle Julho de 1582 § 6.

2.1. E sendo algum Desembargador, crue
Ollicio tenha, ab-enLe, ·ou impedido, de
m;J.neira que não pos a servir, ou desem
bargar os feitos, que a elle pertencem, ou
os crue lhes stiverem commettido ; o Rege
dor porá outro em seu lugar, que os de 
embarglle, egundo pertencia fazer ao tal
Desembargador ab ente, ou impedido, de
maneira que por falta dos di Lo De embar
gadores pril1cipaes os feitos não sejam re
tardados. E tanto que ces ar o dito impe
dimento, ou ab encia, o Desembargador
recolherá eus feitos no ponto e stado, em
que os achar, sem. ficar algum feito áquelle,

. a quem o dilo Olicio for commetLido. E
fazendo o Regedor commis ão, seja sempre
á pessoa, que tenha leh'as e parLe para
bem sen'ir o tal cargo, C(ue a i lhe fõr
commeLticlo; porém não farã a tal com
mis ão ã Desembargador, que OJJicio ouh'o
tenha na Ca a (1). E yindo alguma das
partes com ern1Jargos ã algwua entença iu
lerlocutoria, ou definitiva, dada per aquelle,
a quem o oito OJJicio foi commetticlo, elle
con.hecerá dos taes embargos (2), se na casa
stiver; e não taudo nella, enmo conbecerã
delles o Juiz proprietario do Ofli.cio.

M -liv. I l. I § 30.
Rer. cle 27 de JullJo cle 1582 § 6.

25. E quando algum OJJicio de Scrivão,
Enqueredor, Distribuidor, Contador, 1\1ei
rin1io, Alcaide, ou ouh'o emelhante da
Ca a da Supplicacão, se não servir, polo
proprietario ser morto, absenLe, ou impe
dido, o Regedor não graverá pe soa alguma
da servintia dos taes fli.cios; e tando rós

ona cidade de Lisboa (onde temos ordenado
que a Ca a sempre re Ida), nol-o farã saber,
para Nós provermos a quem houvermos
por bem. E não stalldo Nó- na dita cidade,
poderã o Regedor prover na servintia dos
ditos Omcios per tempo de dous mezes só
mente (3), os quaes acabados, os não refor
mará: e as pessoas, a que assi prover,
serão das que já tem semelhan tes Ofli.cios,

(1) A. providencias lomarl.. lÍeercu dc laes commis·
sões podem ,·h·se nu C. R. de 6 de Março de 1623,
e D. de ~9 de Julho de 1668.

(2) Pelo que respeila ao reeebim nlO e proeesso dos
embargos, ,ejn·se os Ass. de 1"0 de Mnrço de lG~O; 25
de Jllneiro de 16!.~, lO de Julho de 1653. 7 de Feve
reiro de 1658,17 de Novembro de 1711,4 de Novem·
bro de 1860, e 21 de Julho de 1797.

(3) Este prnso roi strielamenle recommendado nll
R. de 26 de Julho de 1633.

e outras não. Porém nos Ofli.cios de l\Iei
ritlllo , Alcaides, e eus crivães poderá
prover as pessoas, crue lhe parecer, que
melhor podem servir, não passando o di to
tempo de elo llS meze ,

Ror. ele 21 de Julho cle 1582 § 10.

26. E poderá dar os Ofli.cios elos oli 'i
(adores, Caminheiros e Pregoeiros da Ca a
da SllPlllicação ás pessoas, que para eUo
lhe parecerem pertencentes, e lhes passará
suas cartas.

Mo-liv.l t. I § 31.
S. -p. I L 20 1. I pr. e § 5.

21. E se algum De embargador, ou Ofli.
cial tiver al"UlUa tal nece idade, por que
lhe convenha deixar ele servil' na H. laçà
algum tempo, o He"edor lhe poclerã àar
lugar e licença (1) per alg.un dia, com
tanto que não pa"sem de vmte m partes,
ou juntamente per todo o anno. E havellllo
causa para lhe erem dado mai que os
ditos vmle dias, erá per nossa special Pro
vi 'ão (2). E quanto á licença, que póde dar
aos crivães da Corle, guarda.rá o que he
contetíelo no TiLlI10 (2/j,): Dos Scri'vàes
dUinte os Desembu1'gadores do Paço .

M.-liv.l t. I. 38.
Ror. de 21 cle Julho cle 1582 § 1.

28. As audiencias dos a"gra.Yos e appel
lacõe , e Juizo da Chancellaria se farâo á
tereas feiras, quintas e sabbados de cada
emana. E a do Juizo dos feito da Coroa

e Fazenda, e Ouvidores do Crime, se farão
ás segunda, qua.rtas e sextas. E quando
IJarecesse ao Regedor, que a andiencias se
deviam fazer em ouh'os dias (3), por tae
nece sidades, ou casos, que -sobreviessem,
ordenal-o-ha., como rÓI' mais no so er iço,
e bom despacho dos feitos e das partes{ em
maneira que os feitos se não relal'uem,
antes sejam com mais brevidade de pacha
do~, porque este he o mais princip~t res
pello, que se deve ter.

lIL-liv. 1 t. 1 §§ 16, 11 e 18.

29. O Regedor se informará cad~ mez, e
as audiencias da Casa ão bem feItas, e se
os Scrivães de cada huma audiencia vão
continuadamente primeiro que o Desem
bargador, e se tomam os termos nas au
diencias, e os screvem logo nellas em seus
livros e cadernos, que para isso terão. E
assi, se o Meirinho das cadêas vai ás au
diencias, como he obrigado; ou quando
he occupado, se manda lã o homen, que
são ordenados. E achando que os De em-

.
(1) O A!. de 2 de lIIarço de 1613 provideneiou ..cerca

dos 'Descmbn.rgadorcs que se auscnta"ão sem licença, ou
excediiio D8 concedidns.

(2) A C. R. de 3 de Julbo de 1618 e D. de 10 de
Agosto de 1667 reguJão o modo de se passarem essas
·Provisões.

(3) O Ass. de 15 de ~ovembro ~e ln; ~Ilr~avn p
·tempo em que .e podlilo prelerlr .. Iludieuclns do
Tribunal.
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(I) Esla medida 10i lambem reprodnzida no § 3 do
A!. de 31 de Março de 114~.

(~) O A!. do ~2 de Noyembro de 1613 proyidencian
lobr~ a distribuição dos feitos, exigindo que cm Ir...
dias da semana fosse o Dislri\)nidor li Relatiio pau
de.empenho do encargo em prelença do Chanoeller.

(Il Vide o Ass. de \I de Noyembro de 11~1.
(2 No § 1 do A!. de 31 de lIlarço de I 14~ se re

commcnda que se façe nas eadOll8 repetidas visilas li
bem da repressão dos delictos. -

(3) O D. de 25 de Janeiro de 1668, o AI. de 18 de
Maio de 1134, o Ass. de 4 de Dezembro de 1631 re
commendão II breyidado dos desllachos o julgamenlo
dos presos, lomando-se proYidenclas li respeito da es
cripturação das prisões.

(4) Essa dovassa Coi de novo rocommondada ao Re
gedor em D. de 14 de Julho de 1654.

bargadores, que fazem as audiencias (i), Titulo (24): Dos SCl''Í'vães da1tte os Desem~

não olham :ror isso, os amoeste que o fa- bMgado?'es do Paço e dos Aggmvos.
çam cumpnr, castigando os que achar ne- M.-liv. 1 t. 1 li 42 e t. 20 li 14.
gligentes, como fór direito; do que manda- s. -p. 1 t. 281. 1 § 9, e 1. 291. 1 li 5.

mo ao Regedor, que tenha mujto cuidad~, 32. E tirará cada armo devassa dos Advo-
porque de os Scrivães o não far:erem aSSI, gados, que são negligentes e fal tam nas
se retardam os clespachos dos feItos. Audienc!as, e dos que retardam os feitos (i),

M.-liv. 1 1. 1 li 21. e dos Jmzes, que não dão á execução a br-
30. E o Regedor com os Corregedores do de.nação, que manda, que os Advogados

Crime e seus Scrivães, e com os Desembar- seJam conde!lados em dez cruzados, não
gaclores, que lhe parecer, vi itará as ca- dando os fertos ?o? termo.s, que lhes for
d~as (2) hllma vez ao menos em cada mez, manda~o. E ~SSI tIrará devassa de todos
na derradeira sexta feira, ou sabbad.o delle, os maIS Officlaes da Casa, para s~ s~p.r
fazendo audiencia geral aos presos, e tra- como cada hum cumpre com sua ohngaçao.
balhando, quanto fór po sivel, por se des- L. de lG de Setembro de 158G li G.

p~cbarem as s~as. causas com justiça e bre- 33. Trabalharà de saber, como o Meiri-
vldade (3), prlllClpalmente do.s CI?e forem nho da Corte, e o das cadêas servem seus
presos por casos leves. E a pnmerra cousa, Olicios e se nelles satisfazem com as cou
de que se informarão, será, s~ se co~reo sas, ~e são obrigados, e se trazem os
a ~olha, c?nforme}o ~e se dirá no LlyrO homens, que lhes são ordenados, e se são
qUInto, TI.tulo (12;:»: Como se C01'reTa a taes, como cumpre para as cousas da jus
{olha: casbgando os que acharem culpados. tiça. E achando que o Meirinho da Corte

Rer. de Z1 de Julho de 1582 li 57. faz o que não il.eve em seu Officio, amoes-'
31. E proverá sobre os SCl'ivães da Casa tal-o-ha; e sendo suas culpas taes, por

da Supplicacão, se fazem fielmente seus que se deva proceder contra elle, man
Olicios, e se são diligentes no serviço dalo-ba fazer, segundo e]]as merecer~m. _E
delles, ou de má resposta ás partes, ou se achar que os homens, que tem, nao sao
scandalosos ou lhes levam de suas scrip- os que devem, e de que não houver boa
turas mais'do que lhes he ordenado. E informação, mandar-Iho:;-ha despedir, e to
bem assi dos DIstribuidores e Solicitado- mar outros, que bem sIrvam. E quanto ao
res da Justiça se cumprem com as obriga- Meiri':.ho das cadêas, se ach~r que faz o
ções de seus Olicios, tirando em cada hum que nao deve, e fór comprendido em erros,
anno sohre isso devassa delIes (4). E assi por gue lhe pareça razão suspendel-o do
poderá tirar as testemunhas, que lhe hem OfliClO, podel-o-ha fazer, e mandará pro
parecer, quando alguma parte se lhe quei- c.eder contra ene, como lhe parecer JUs
xar de algum Scrivão. E o que achar que trça, e nol-o fará saJ:ler, para provermos,
fazem mal, fará emendar, em modo que como for nosso serVIço: E acerca dos h~
elles satisfaçam com o ~e devem. E mens guardará o que dIto he nos do MeI
achando alguns comprendidos em erros, rinho da Corte.
por que mereçam castigo nas pessoas ou M.-liv. 11. 1 S41.
nos Oflicios, .remetterá as culpas ao Juiz 34. Item, proverá muito a miudo sobre
da ClrancelIana. E podel-o?-ha .s~spender, o Carcereiro da Corte, sabendo se serve
quando pela devassa, ou mqUlr~çao lhes bem seu Olicio, ou faz nene o que não
achar tal culpa, por que com razao o deva deve, mandando tirar sobre isto devassa:
fazer. E tanto que for~m suspensos, nol-o e trabalhará que por descuido, ou negli
fará saber, para ma~darmos proceder con- gencia .não possa fazer o que não deve.
tI? enes pela maneIra, que nos parecer, E poderá castigar o Pregoeiro da Corte,
nao tol~endo porém a? Chanceller da Casa se não fizer seu Olicio como h'é obril1ado.r
e ao JUlz da Chancellana poderem entender . ' . l:>
nos ditos Scrivães, segundo em os Regi- M.-liv. 1 1. 1S48, e 1. 25 li 3.
mentos de seus Olicios he declarado. E 35. E para que os feitos crimes se des-
assi mais conhecerá o Regedor com os pachem mais mteiramente, o Regedor de
Desembargadores, que lhe bem parecer, da clarará per sua letra os nomes dos Ouvi
culpa do Julgador, ou Scrivão, em cuja dores, que hão de conhecer delles. Os
mão se perderem os feitos, como se dirá no quaes o Distribuidor distribuirá em nu-

mero igual (2), sem fazer outra alguma
declaração.

L. de 18 de Novembro de 1577 § 54.
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86. E quando alguma parte .p~r informa
ção se aggravar de algum OfficJal da Jus
tica, e no aggmvo apon'tar cousa, que o
irrrame, o Regedor em Relação com acordo
dos Desembargadores conheca delIe. E se
acharem que a infamia não Ue verdad~i!'a,
a farâo emendar ao que a poz, p~r llnsao,
e per pena corporal, ou pecuruana, ou
per reprehensão de palavra, segtmdo a qua
lidade do ca o e das pes oas. E achando
que o OJlicial foi infamado com razão, o
Hegedor o deve reprehender publicamente
perante os outros Officiaes da Relação; e
se merecer mór pena que reprehensão,
com acordo dos De embargadores lhe faça
todo emendar, e castigar com a pena) que
~irem que merece, conforme a qualidade
.da culpa.

M.-liv. 1 t. 1 § 14.

37. Ao Regedor pertence prover e con
servar os stilos (i) e bons costumes ácerca
da ordem dos fei tos, que sempre e co '
tumaram e guardaram na dita Casa. E
não consentirá que Desembargador algum
entre, nem stô na Relação com spada,
punhal, adaga, ou outra qualquer arma.

M.-Jiv. 1 t. 1.§ ln.

38. E bem assi lhe pertence procurar
homa e mercê aos Desembargadores e ou
b'os Officiaes da Justica da Casa (2), sobre
que tem o Regimento, e fazer-lhes guar
dar seus privilegios.

M.-Jiv. 1 t. 1 § 15.

39. E se alguns Senhores de terras, ou
pe soas, que tem jurisdiçãe , usarem de
mais jurisdição, que a que pela doacães das
ditas terras lhes he dada, o Regedor lho não
consinta, e proceda contra elIes, como per
direito deve fazer. E olhe por i to, como
por cousa mais principal, e as mais vezes
que lhe fôr pos ivel, para se prover, como
for nosso serviço. E. endo as pessoa-, que
Isto fizerem, de guahdade que nol-o deva
fazer saber, o dITá a TÓS, ou nol-o scre-

(I) A manulonção desses esl,Ios e eoslumes antigos
foi lambem <:onsagrada pelo Àss. de II de Agosto

• de 1668.
A Lei de 18 de Agosto de 1,69 § 3 eonfirmou

em parto e alterou os estrlos eSlabelecidos quanlo aos
,luizes que tinhão de julgar as senlenças á que o
ChanceJler oppunba glosa. A R. de 20 de Fe"oreiro
de 1818 mandou manter á prescripção legal.

Por Por!. do 11 de Novemhro de 1824 se orde
nou que o Regedor, em casos de pena capilal, parti
eiparia logo a decisão dos embargos que se oppu
zessem.

Sobre dill'erentes estrlos e pralicas da Casa da
Supplicação cousulte-se os Acc. de 26 de Fe"ereiro e
~ de Julho de 1825, Porlarias de 25 de Agosto de
1825, P. de 30 de Junho dc 182" R. de 24 de Março
de 1825.

(2) Sobre os pri vilegios e honras de que traia este
paragrapbo consulte-se o Ass. já cilado de 11 de
Agosto de 1663, e C. R. de 30 de Dezembro de 1611.

Consulte-se lambem o A,. de 3 de Fe"ereiro de
1818, R. de 24 de Abril do mesmo anno, Por!. de 20
de Outubro, e 7 de Dezembro de 182t, AI. de 17 de
Jaueiro de 1822, PorL de 25 de Agosto de 182~, e 6
de Ilhrço de 1828, e R. de 26 de Julbo de 1831.

verá, não stando a Casa, onde Nós sli
vermos. O que tudo de novo lhe torna
mos a encommendar e mandar.

M.-liv. 1 t. 1 § 4·1.

40. Item ao Regedor pertence mandar
fazer os pagamentos (i) aos Desembarga.
dores aos quartei , per rol per elle a i
nado. E no mantimento delles se não fará
embargo (2) a requerimento de credor al
gum, sen o per mandado do Regedor; e
o thesoureiro, que o houver de pagar, não
guardará algum outro embargo feito no
clito mantimento; o qual lhe não mandará
o Regedor embargar por divida alguma,
senão quando acbar que o De embargador
fez em seu Olicio cousa, por que lhe
deva ser embargado.

M.-liv. 1 1. 1 § 34.

41. E per seus Alvarás mandará pagar (3)
ao Scrivão de nossos feitos, Carcereiros,
Gnardas da cadêa, Ministros da Justiça,
Porteiros, Canúnheiros da Rela.ção, Cor
redor das folhas, Solicitador da lu liça, e
q,uaesquer outros Ofliciaes da Ca a, que
tiverem mantimento, ou ordenado. E
quando mandar pagar aos Caminheiros,
Corredores das folhas, e Solicitador, o fará
com certidão do Promotor da J ustica, de
como tem servido como devem, é sem
e1la não. E bem assi mandará pagar do
dinheiro das despe. as da RelaçãO ao Ca
pellão della. Poróm a nenhum Desembar
gador, nem OJlicial mandará pagar o tempo,
que não servio, salvo stando doente na
Corte, ou indo per nossa licença, ou sua
fóra (4).

M.-liv. 1 L 1 §§ 7. 34 e 35.
ReC. de 2; de J utbo de 1582 § 55.

42. Item, mandará pagar das de pe as
da .Rel.ação ás testemunhas, que por bem
de JU t1ça forem mandada vir á Corte te te
munhar. As quaes nunca mandarão vir
para se pagarem das despe as da ReJa-

(1) As C. R. de 4 de Junho de 1614 16 de Dezem
bro de 1615,e 15 de Agoslo de 1620, e D. de 29 de Ja
neiro de 164! pro"idenr.iárão sobre o pagamento dos
ordenados dos Desemhargadores.

Consulte-se uinda o AI. de 13 de Maio do '181~,
Por!. de 5 de Dezembro de 1815, R. de 3 e 8 de Fe'·e·
reiro de 1825, D. de 17 de Fevereiro e 29 de Novem
bro do mesmu anno, 1\. de 14 de Novembro le j 826,
e 8 de Maio de 182;, o Av. de 16 de Agosto de 1828,
12 de lIlarço de 1830, e \4. de Julho de 1831.

(210 D. de 6 de Fe"ereiro de 16/.2, e Ass. de 27
de bril de 1634 e de 25 de Agosto de 16,4 obstárão
li quo se pudesse pór embarllo ao recebimento de loes
ordenados em casos ali prevlslos.

(3) O D. de 19 de Agosto de 16/";, e Ass. de 22 do
Dezembro do mesmo ouno estabelecCrão providencias no
sentido de Coserem eU'ecti"os aos empregados uomeodos
nesle parugrapho os seus "encimentos.

Consulte·se tambem o AI. de II de Fevereiro de
1.815, D. de lG de Agoslo de 1825, e A,'. de 2; du
Agoslo de 1828.

(4) A Por!. de 19 de No"embro de 1824 determinou
os cnsos em que se Cozia indispensavel o certidão de
medico.

0110. ,
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ção (1), senão per mandado do Regedor,
que o mandará rom acordo da Mesa grande,
ou quando forem cinco Desembargadores
Juizes da causa, sobre que as mandam
vir, todos conformes, como se dirá no Ti
tulo (ii): Dos Owvidores do Crime da Casa
da Stt.ppUcação.

M.-Jiv. 1l. 1 § 20.

43. "E ordenará hum Recebedor, que te
nha carrego de receber o dinheiro, que se
applicar ás despesas da Relação, e hum
Scrivão da sua receita e despesa, e per
Alvarás per ene assinado se farão as des
pesas delleJ. e se levarão em conta ao
Recebedor \2). E as contas das despesas
tomará e]]e, ou quem elle ordenar. E man
dará fazer a qmtacão da conta, e com sua
vista será assinada' per Nós.

M.-liv. 1 t. 1 §36. /

44. E mandamos que na Relação haja
hum livro assinado e numerado per bum
Desembargador, que o Regedor ordenar,
que o mesmo Regedor terâfechado de sua
mão; no qual todos os Tabe1liães e Scri
vães das Cidades, VilJas, Concelhos e Lu
gares do districlo da Casa da Supplica~ão,
quando tirarem as Cartas de seus OffiClOS,
farão os sinaes publicas, de que houve
rem de usar, e bum termo de sua letra,
para na Relação, quando cumprir a bem
de justiça, se poderem ver e cotejaI: os
ditos sinaes c leh'a (3). E outro tal llvro
haverá na Casa do Porto, para os Tabelliães
e Scrivães dos Lugares e Concelhos do seu
distl'icto.

L. de 18 de Novembro de 15'17 § 13.

45. E.nh'e as cousas principaes do Omeio
de Regedor .he, com cuidado e vigilancia
saber como os Desemhargadores,e Officiaes,
que para n;dminish'ação da justiça s.ão de
putados,. vIvem e usam de seus OmClDS (q,),
convem a saber, se são negligentes e re
missos em seus despachos, ou se são scan
dalosos ás partes,. ou se ha neJles outros
defeitos taes, por que seus Omcios não
sejam servidos, como o devam ser.' E
qu!mdo assim o aehar per infol1naçã.o, ou

(1) A p'rovidencia deste p.ragrapho, aliás de summa
importancia, foi reforçada com a deelaração <1'0 Ass.
de 22 de Dezembro de 1644.

(2) O Ass. de 28 d.e Setembro de li51 declarava que
as condemnaçõcs para despezas, pngas pelos Réos,
não serião restituidns pelo respectivo Thcsonreiro, ainda
que sc reformassem as sentcnçns~

Coo ulte-se aio da sobre as <fespezas e propinas da
Casa da Supplieação, a C. R. de 14 de Dezembro de
1815, e R. de 9 de Abril de 182t.

(3) Às Camaras i\tunicipues devem ter um livro
oode os Ta.belliães lancem os seua signae. publicas.
Porl. de 9 de Setembro do t 829.

Vide Ord. do liv. 1 t. 90 § 1, e 31 § 5. Corrê.
Telles - Manua! do TabcUião Cap. I pr. p.~' 8.

(I,) Por Av. de 27 de Julho de 1820 eXlgia.se do
Regedor annnalmeote informações particulares dos
Mini.tro. e Ornciae. da Casa da Supplicação.

Vide tambem a Poeto de 24 de Julho, e Av. de 2
de Outubro de 1829.

fama, que disso haja, chamará o Desem
bargador, ou Omcial, que nos ditos de.
feitos, ou cm cada hum denes fór com:
prehendido, ou infamado, e apartadamente
o amoeste que se emende (1.), e considere
como por respeito do amcio, que de Nós
tem, he honraclo e stimado entre os bons,
e recebe de Nós merCê, e com outras mais
palavras de al110estação, que segunclo a
9;Ualidade da pessoa e do caso lhe parecer.
E não se emendando pela primeIra vez,
djr-lho-ha a segunda em pre enca de ou
tros OJJiciaes de semelllante ofliêio, para
que a vergonha o obrigue a emendar-se.
E quando dahi em diante se não achar
em(lndado, e continuar em seu máo cos
tume, o !legedor nol-o fará saber, para
Nós com seu conselho lhe darmos o cas
tigo, que por sua culpa merecer. Porém,
sendo o Begedor informado per certa in
forrnacão, ou per fama publica, que o Des
embargador, ou Omcial recebeo alguma
dadiva, ou fez algum erro em seu Omcio,
nol-o fará saber logo, sem lhe fazer amoes
tação, para, sabida a verdade, UIe darmos
a pena, que por tão graves casos merecer.
E os que achar, que vii\l'em bem, c fazem
seus Officios como devem, louval-os-ha
entre os outros, e nol-o fará saber, para
receber de Nós a honra, favor e mercê,
que merecer para que a honra e mercê,
que os mes de Nós receberem, e o castigo,
que dermos aos que taes não forem, por
suas culpas. seja a ouh'os exemplo, para
se guardarem de máos costumes. e viverem
como devem.

M.-liv.lLl§8.

46. No derradeiro dia de Agosto em cada
hum anno mandará fixar na porta da Re
lação Alvará, per que notifique. aos Des
embargadores, que he concedido sp-aço
pelos dous mezes seguintes. e que ao ter
ceiro dia de Novembro venham continuar
seus Officios á dita Casa na cidade de
Lisboa, onde reside. E mandará aos Scri
vães e outros Officiaes della,. que ao dita
termo sejam presentes. E naquelle tempo
do spaço levanlará as residenclas aos que
andarem per carta de seguro, ou sonre r

alvará de fiança. E os que :mdarem pres.os
sofire suas homenagens, ficarão na dita
cidade. E assi a huns, como a outJ:o ,
mandará, que pareÇ,<llil na Relação ao dito.
termo.

M.-liv. 1 t. r § 39.
Uer. de '};f de JuLh·o de 1582 pr.

47. E quando por algt1l11 caso mandarmos,
que a Casa da Supplícação se mude da ci-

(1) A C. R, de 8 de Junho de 162.2 providenciou
ácc"ca da suspeição dos Desembargadores, e do modo
de proeeder oom elles por parte do Regedor. Consul
te-se tambem as D. de II. de Fevereiro de 161,.8, 29 de
Maio de 1654 e 16 de Junho de 1669 sobre as preemi
neocia. do R~gedor; e bem assim fi C. R. de 7 de
J unhe de 1605.
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dade de Lisboa para alguma outra parte (I),
mandará aposentar os Officiaes da Casa
per hum Scrivão, que irá diante fazer o
aposento, como o faz o nosso Apo enta
dor. E se alguma pessoa se aggravar delle,

. o Regedor conhecerá do aggravo.
M.-liv. 11. 1 §§ 51 e 52.

48. E (filando o Regedor fôr absente,
ficará em seu !lIgar o Chanceller da Casa.
E não tando ahi o Chanceller, o Regedor
deixará em seu lugar o DesemhaI~ador
do Ag"ravos, que fôr mais antigo (.:.), ou
nol-o fará saber, para provermos nlS o,
como for nosso serviço.

JL-liv. 1 t. I li 53.

TITULO II

Do ChullceUu ii!ÓI' (3).

O Omeio de Cbanceller Mór he de grande
confiança, e de que mui ta parle da Ju liça
pende.

Por tanto devemos para ene escolher
pessoa, que seja de boa linha~em e de bom
entendimento, virluoso, letI-auo e de bom

(I) A Casa da Supplieação desde o reinado do. Pbi
lippes nunca mais mndou·sc de Lisboa alé a sua cx
tineção cm 1826, mas com a vinda da Familia Real
em 180 para O Brasil creou-se outro Tribunal da
mesma natureza e designação, a que ficárão subordi
nadas as causas qu~ se julgavão na antig-3 Relação do
Rio de Jan iro.

ESle nOI'O Tribunal foi creado por AI. de 10 de
M.aio de tSOS, soffrendo diversas, mas pouco impor
tantes modificações, olé sua eItineção em 1833. Os mem-~

bros daquella Relação passarão a sen'ir como Desem
bargadores da Casa da Sopplieação do Brasil, sendo
por esta subsliluida a mesma Relação do Rio de Ja
neiro, que foi cxlinclR..

Vide D. de 29 de Julho de 1808, Av. de 30 do
mesmo mez e anno, AI. de 6 de :\laio de 1809, e de
13 de Maio de t813.

(2) O Ass. de 20 de Julho de 1606 provideneiou
acerca da substituição do Regedor na ausencia do
Chanccller da Casa da Supplicação.

Depois da creoção da nova Casa da Su pplicação do
Brasil tomarão-se dill'erentes providencias sobre toes
substituições e impedimentos.

Vide Av. de 11 de Abril de 1823, Porl. de 28 de
Fe,"ereiro de 1825 e Av. de 3 de J anoi 1'0 de 1831.

(3) Esle cargo foi "bolido, e suas obrigações, menos
s !ílosas, são eI rei das pelo Supremo Tribunal de

Just.ça, em ",'isla da ~. de 22 de Setembro de 1828
01'1. 2 § 9.

Era um dos primoiros empregos da antiga Monar
chia Portuguera.

Pelo D. de 19 de Novembro de 1166 não tinha
substituto ncécssnrio j nas vagas occnpnvn o lugar o
Desembargador muis antigo. - D. de 6 de Novembro
de 1194.

Com a mu(!ança da Córte Porlngueza para o nrasit
em 1808 foi C1'eado um ChanceIter·mór primlivo por
AI. de 22 de Abril do mesmo anilO § n, senindo nos
<eus impedim nlos O mais antigo Dcscmoorgador da
Casa da Supplicar,ão.-Al. de 10 de Maio de 1808 § 8.

Pela L. de', de Dezembro de 1830 a Chaneellariu-mór
foi lambem abolida, e transferindo-se para a Secrelariu
de Eslado dos negocios da J usliça o grande o pe
queno seIto (ar1. 5), pas on o rc.speclivo i\linislro n
servir de Chanceller·mór, ou como diz aqucIta Lei,
Chaoceller do Imperio.

Ás ol1tras. allribuições ficarão a e~rgo dn.s dill'eren
tos SecrelaJ'Jas de Estado, e as rece.las de cerIos im
poslos cobradas pero Thesouro Nacional.

acolbimento ás partes, para que os que
com elle tiverem que negociar, som alguma
dilliculdade o possam fazer: e de tal en
tendimento e memoriá, que saiba conhecer
os erros e faltas das scripturas, que per
ol1e hão de passar, e que se lembre, que
não sejam contrarias lluma a outra ; e
do tão bon CD tume e auctoridade, que
'eja merecedor do lugar, em que per Nós
he posto.

E deve amar a Kó e a no so Stado,
de maneira que pos a e saiba senTir o di to
Olicio, como be obri~ado, e como cumpre
a nosso serviço, e aDem tIe nossos as
sallos e povo.

M.-liv. 1 t. 2 pr.

1. E tan to que o dito Omcio for pro
vido, antes de o servir, nem dene em
cou a alguma usar, o Presidente da 1\1esa
do de pacho dos De embal'gadores do Paço
lhe tomará juramento na dita 1\1e a dia.nte
os Desembargadores; e em ausencia do
Presidente lhe tomárá o juramento o Des
embargador mais anligo da dita Mesa.

M.-liv. I t. 2~ 2.

2. Ao Chanceller Mór pertence ver com
boa diligencia todas as cou as, que per
qualquer maneira per ós, ou pelos Des
embargadores do .Paço, Védores da Fa
zenda, Desembargadores della, Provedor
Mór das obras e terças, Anadeis Móres
dos Espingardeiros e Bésteiro , Monteu'O
Mór, l:'by ico Mór, Cil'Urgião Mór forem
passadas e a sinadas, ou per quae-quer
outros Officiaes da Corte, cujos de: pachos
houverem de passar pela Cha.ncel1aria, ti
rando as cartas e sentencas, que forem
passadas na Ca-a da Supplic\\ção, e pejos
Desembargadores della. E vendo o Chan
celler Mór pela. deci fio da carta. ou sen
lença, que na de enar, que vai expres
amente contra as Ordenaçãe , ou Direito,

sendo o erro e>"'Pres o na (li ta carta, ou
sentença, per onde con ·te ser nenhuma,
não a sellará, mas ponha-lhe ua glosa,
quando as cartas, ou sentenças forem a
sinada pelos ditos Olliciae. E slanrlo a
Corte -fól'a da cidade de Li boa, (). Chan
celler Mór passará as carta e sentencas
dos feitos e causas, que o Corregedor "da
Corte despachar, po toquo a Corte stê
dentro das cinco legoa aonde a Casa da
Supplicaçilo slá.. E indo o Corregedor do
lugar, donde sllvermos, á Ca a da Sup
p1icação despachar algum feito, pa ará a
carta, ou sentença pelo Chanceller da Ca a.

S. - p. 1 1.1 I.l §§ 2 e 3 I. 2.

3. E quando () Chanceller Mór tiver
dúvida a haver de passar pela Chancellaria
alguma Provisões assinadas per ós de
cousas despachada pelos De embargadores
do Paço, ou per ouh'os Officiaes da Corle,
as pralicará com os Desembargadore do
Paço, para com elles ver se pas arão. E
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assentando, que não deyem passar, as
romperá logo, ponelo nas costas dellas,
como foram rotas, por se determinar, que
não haviam de passm·. E quando lhes
parecer, que d~v~m pa sar_ com alguma
declaração, ou 11Irulação, pôr-se-ha o ~es

pacho conforme ao que assentarem, e diSSO
se fará Provisão para se assinar per Nós.
E quanelo o Chanceller Mór tiver dúvida
em haver de passar pela Chancellaria al
gumas Provisões fei las em nosso nome,
c assinadas pelos ditos Desembargadores
do Paco, ou ontros Officiaes ela Corte, de
cousa ; que elles podem a sinar praticará
as taes dúvidas com os ditos Desembar
gadores, e se cumprirá o que elles deter
minarem, a si ácerca de haverem de passar
pela Chanceliaria, ou não, como em se
1azerem em outra fórma com alguma li
mitação, ou declaração. E para se isto
assi cumprir, irá em cada semana hum
dia á Mesa do despacho dos ditos Desem
bargadores do Paço com as dúvidas; e
quando assi fór, não se tratarão outros
negocias, até e tornar determinação nellas.
No despacho das quaes serão todos os
Desembar~adores, que se acharem na Mesa
com o dito Chanceller Mór, e não será
presente nenhum Scrivão da Camera, salvo
sendo cbamado. E sendo as glosas, ou
dúvidas postas ás Cartas, ou Provisões,
que IJassarem os Védores da Fazenda,
ou outros Oillciaes dellas, parecendo aos
ditos Desembargadores do Paço, que deve
ser ouvido o Procurador de nossa Fa
zenda, lhe mandarão recado~ para se achar
presente o dia, em que o t,;hanceIler Mór
as levar á Mesa dos ditos Desembargado
res do Paço.

S.-p. 1 t. 1 1. 3.
AI. de 2'2 de Dezembro de 1554.
ReL de 21 de Julho de 1582 pr.
AI. de 8 de Maio de 1586.

4. Achando o Ghanceller Mór algumas
Cartas ou Provisões de graça, contra nos
sos direitos, ou contra () povo, ou Cle
rezia, ou outra alguma pessoa, que lhe
tolha, ou faça perder seu clireito, nITo as
assinará, nem mandará sellar, até que falie
comnosco. E as Cartas, em que dermos
alguma cousa do nosso, não as sellará,
sem primeiro serem registradas na Fa
zenda pelo Scrivão, que para isso fór
ordenado, e as Nós desembargarmos peJa
emmenla, sendo taes, que pela dita em
menta devam passar. E as Cartas, que
per eIla passarem, não as assinará, até ver
a dita emmenta, a qual o Scrivão da Chan
cellaria lhe mandará mostrar. E o mesmo
fará nas Cartas, que passarem per quaes
quer Ofliciaes, que houverem de ir á em
menta.. E as Cartas, 'que passarem pelos
Desembargadores do Paco, que houverem
de levar nosso passe, as' não passarfi, sem
ver o dito nosso passe.

M.-Ii\'. 1 t. 2§ 4.
S. - p. 1 t. 1 I. 1 §§ 4 C 12.

5. O Chancelier Mór mandará aos Scri~

vães, que façam as Cartas e sentenças
bem scriptas, e por sua mingua não sejam
glosadas, nem as partes por is o detidas.
E sendo alguma glosada de modo, que se
deva fazer outra de novo, se o erro fór
por culpa do Scrivão, o ChanceU.er ~Iór

lhe fará logo tornar á parte o dinheiro,
ou fazer-lhe outra de graça. E se fór por
culpa elos Desembargadores, que a pas
saram, elles pagarão ao Scrivão, e o Cnan
celier Mór determinará por cuja culpa e
glosou.

M.-liv. 1 L 2§ 5.
S. -p. I t. 1 I. I § 5.

6. Tanto que as Cartas forem 'Vistas pelo
Chanceller Mór, e acbar que nellas não
ba dúvida, para deixarem de passar, porá
nellas seu sinal costumado, egundo os
selios forem, e as mandará sellar perante
si ao Porteiro da Chancellaria, e metter
em um sacco, que o dito Porteiro cerrará
e sellará, 6 o levará direitamente á Casa
da Chanceliaria sem detença alguma, para
se darem ás partes perante o Recebedor
eScrivão della. _

~l.-liv. 1 t. 2 § 6.
S. - p. 1 L 1 I. 1 § 6.

7. O Chanceller Mór conhecerá de todas
as suspeições ('1), que forem postas aos
Des6mbargadores do Paço, VMores da Fa
zenda, e Desembargadores delia, e a todos
os mais Officiaes acima nomeados (2). E
commetterá os feitos, em que houver os
ditos DesembarlYadores e Officiaes por su 
peitos, ou se eUes lançarem, depois de ser
a suspeicão procedida per elie; e fará as
commiss·ões á outros Juizes, que lhe bem
parecer: salvo nas suspeiçõe , que julga:,
dos VMores da Fazenda, porque depOIS
de julgados por suspeitos, não commetterá
os Jeitos a outrem em seu lugar, mas as
partes neste caso, ou lançando-se cada hum
dos ditos Officiae' por su peito, antes
da suspeicão procedida, nol-o requererão,
para noniearmos outro Official, que dq.
negocio conheça.

S. - p. 1 t. 1 I. 1 § 7 e t. 3 I. 3.

8. E poderá julgar as suspeições postas
a cada buma das pessoas acima ditas,
postoque lhe seja suspeito, não se tratando
nas suspeições da honra, ou interesse

(I) o AI. de 16 de Aguslo de 1644 declaraya que o
Chanceller-mór era competente para conhecer da.
onspeições intentadas ao Commissario geral da Dulla
da Crnzada. quando procedesse no cobrança do seu ren
dimento; hem como lhe compelia conhccer das que
erão postos aos Desembargadores do Conselho Ultra-
marino. - Ass. de Il de Dezembro de 1674. r

(2) Tombem conhecia o Cbanceller·mór das suspei
ções postas ao Regedor da Supplicação, Presidente e
Governador da Casa do Porto, por ,irtude da C. R.
de 13 de Feyereiro de 1606.
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cunsideravel da tal pessoa recusada: e
tratando-se de qualquer das clitas cousas,
não conhecerá da suspeição, e será d.ado
outrem em seu lugar. E havendo dúvula,
se se trata de alguma das dilas r:ousas, a
pessoa, a que fór posta a su peição, ao
tempo de depôr a eDa poderá al1egar as
causas, por que o dito Chancel1er Mór não
deve conhecer della, com as quaes a sus
peicão irá -iogo aos Desembargadores do
.Paç·o, que determinarão " se deve conhe
ceI' deHa, ou não. E ent.tetanto não irá
com a suspeição por diante.

Ass. de 12 de Dezembro de 15i2.

9. Ao Chanceller Mór pertence saber,
se algun Scrivães, ou Tahelliães da Corte,
ou do lugar, onde el1a stiver, levam mais
de suas scriptura , ou busca, que o con
teúdo em seus Regimentos e nossas Or
denações, e lhes fa~á tornar o que mais
levaram. E. se por lSSO merecerem outra
mais pena, os remetterá ao Corregedor do
Crime da Corte que conhecerá di so, e os
despachará em Üelação. E isto se não en
tenderá nos OlTiciae das Casa da Suppli
cação, ou do Porto, postoque a Corte stê
no lugar, onde cada huma das ditas Casas
ha de re~idir, porque ent.1:o o conheci
mento pertence aos Cbancereis das ditas
Casas.

S.-p. 1 t. 11. 1 § 8.

10. Item o Chanceller J\lór ha de publi
car (i) as Leis e Ordenações feitas per Nós,
as quaes publicará per si mesmo na Chan
cellaria da Corte no dia da dada das Cartas,
e mandará o traslado dellas sob seu sinal
e nosso seBo aos Corregedores das Co
marcas. E \.auto que qualquer Lei, ou
Ordenação fôr publicada na Chancellaria,
e passarem tre mezes depois da publica
ção, mandamos, que logo haja effeito e vi
gor, e se guarde em tudo, po toque não seja
publicada nas Comarca', nem em outra
alguma parte, aindaque nas ditas Leis e
D,rdenações se diga, que ?l1a?ldGl1l1os, qu.e
.se publiquem nas Comarcas; por quanto
'as dilas palavms são postas para se me-

• lhor saberem, mas não para ser necessario,
e deL'X:arem de ter força, como são publica
das na nossa Chancellaria, pas ados os ditos
tres mezes. Porém em nos a Corte have
rão effeito e vigor

l
como passarem oito

dias depois da pub icação.

R-liv.1 t. 2 §!l.
S. - p. 1 t. 1 I. 1 § 9.

11. O Chanceller Mór determinará quaes
quer dúvidas, que sobrevierem sobre o

(I) o quç dis~iie o Legislador neste paragrapbo
passou para 8S difTerenlcs Secretarias de Estndo em
>is!,a do ar!. 2 do D. de 3 de Dezembro de 1830. '

leio D. de 23 de Junho de 1833 na Chancellaria do
Imp.erio. Iransilão as Resoluções da Assembléa Geral
Leg..lat"a, como quaesquer Leis.

que se deve pagar (-1) da Cbancellaria de
lIuae quer Cartas, ou Alvarás, que per
ella passarem, com os Desembargadores,
que Nós para isso ordenarmos, sem ap
pellaÇ<1:o, nem aggravo. E todos os outros
ca os, de que o conhecimento lhe per
tence, despachará per si só. E cada huma
da partes, que delJe se eulir alTgravada,
poderá aggravar per petição á ilesa dos
Desetnhargadores do Paço.

M.-liv. 1 t.. 2§§ 2t e 34, e t. 13 § 3.
S. - p. 1 t. 1 I. 1 § 10.

1~. O ChanceJ1er Mór dará. juramento a
todos Olliciaes e pessoas abaIXO declara
das, quando Jós os provermos novamente
de Officio , e pa sarem suas Carta pela
Chancellaria: convém a anel' ao Condes
tahre, Regedor da Casa da upplicação,
Governador da Casa do Porto, "édores
da Fazenda, Scrivão da Puridade, Almi
rantes, l\1arichal, Capitãe dos lugares de
Africa e da Dhas, e a todos os Olliciaes
l\'Ióres de nossa Casa e do Reino, Fron
teiros Móres, Desembargadores da Casa
da Suppliçação e do Porto~ e aos Corre
~edores das Comarcas, Ouvidores, Prove
nores e Juizes de fóra. E quanto he ao
Regedor e Go\rernador, e Védores da Fa
zenda, e Desembargadores, e Corre~edores
das Comarcas, Omidores e Proveuores, e
Juizes de fóra, dará o juramento na fórma
conteúda no livro dos juramentos da Casa
da Supplicação. E ao Conde tabre, e a
todos O" outros Olliciaes acima nomeados
dará. juramento, que bem e fielmente ir
vam seus Omcias, segundo per seu Re
~imel1tos lhes Ue ordenado, e guardem
mteiramente nosso serviço, e direito e jus
tiça ás partes.

M.-liv.1 t. 2§ 3i, e t. 1 § 6.
S. -p. 1 t. 1 l. 1 § 13.

13. E assi dará o dito Chanceller Mór
juramento a todos os que Nós fizermos de
nosso Conselho, o qual lhes será dado ao
tempo, que tirarem suas Carta da Chan
cellaria, os qllaes jurarão em e ta fórma:
Que .bem e fielmente nos darão seu con
selho, quando per ós lhes fuI' requeriJo.
E que inteiramente guardarão nosso se
gredos sem os descobrirem em tempo al
gum, senão quando lhes fOr mandado per
Nós, ou elles forem publicado. E assi
qualquer cousa de nosso serviço, que toque
a nossa pessoa estado, elJes nol-o farão
saber o mais prestes que podérem.

M.-liv.1t.2§8i.
S. - p. 1 1. 1 I. 1 § 13.

(I) Vide os Regimentos da Cltanr.ellaria de 16 de
Janoil'o de !ü89, e dos Novos Direitos do II de Abril
de 166 I, e AIs. de 18 de Fevereiro de 1653, de
25 de Setembro de 1655, de 20 de Outubro de 1665,
e de 8 de Maio de 1745.

Consulte·se mai ácerca da materia de.te paragra·
pito os Ds. de 19 de Novembro de 1661, 3 de Agosto
de 16i8, 3 de Do!embro de 1121 e 8 de Junho de
I i25, e bem Msim o As•• de 30 de Março de 1666.

OnD. 8
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1-1. E quando a cada huma das ditas
pessoas der o juramento, porá nas costas
da Carla sua fé per seu sina.l, como lhes
deo o dito juramento. E a Carta, que
passar, sem levar a dita fé, será nenhuma,
e não se cumprirá, e ficará a Nós prover
do tal OJlicio, como fór nossa mercê.

M.-liv. 1 l. 2 § 38.
S. - p. 1 t, 1 I. 1 § 13.

15. E os Corregedores, Ouvidores, ?ro
vedares e Jnize~ de fõra, que sen'lr~m

seus Ollicios, antes de lhes s~r dado o dito
juramento, serão obrigados ás partes a toda
°a perla e dano, que por i so se lhe cau ar.
E todo per elles feito será nenhum, e de
nenhum vigor, como de não Juize , nem
Officiaes, postoque nossas Cartas tenham.

N.-liv. 1 t. 1 § 6.

16. E não passará Carta, ou Alvarás al
guns, que não levarem postas a. pagas cIo
que os Scrivães, que as fizeram, levaram
de feitio del1as.

S.-p. 1 l. 1 J. 1 § 11.

17. E quando a nossa Corte não stiver
na cidade de Lisboa, onde a. Casa da Sup
plícacão reside, mandará o Chanceller Mar
cantil' os feitos dos presos pobres, que
na Corte se' tratarem, e cumprirá em tudo
o que se contém na Ordenação Titulo (2g,):
Dos Scrivães dante os Desembm'gadol'es do
Paço. !la § ~~3): E quanto ao pagamellto
dos fettos. E sendo o Contador das custas
suspeito, ou impedido, que não possa fazer
a dita, conta,' ou depOIS de feita a dita
conta, as partes allegarem erros sobre ella,
o Corregedor da Corte, que comnosco an
dar, commette~"á as taes contas a huma
{le oa, que bem e sem suspeita as possa
fazer. E no caso dos erros, o dito Cor
regedor conhecerá delle ,e os determinará,
como lhe bem parecer. E quando alguma
parte se aggravar de sua determinação,
Nós proveremos quem disso haja de co
nhecer.

S.:-p. 1 t. 1 I. 1 §§ 15 e 16.

18. Poderá o Chanceller Mór mandar ci
tar em todo caso, que a seu OJlicio per
tencer, até cinco legoas, onde a Corte
stiver, per seu Alvará; ou Porteiro. E
nos casos, em 'que por bem de seu Oflicio
pOde mandar citar alguma pessoa, poderá
ilar licença á parte, ou á qualquer outra
pessoa em seu nome, para poder citar
perante huma. testemunha. ao menos.

S, - p. 1 t. 1 I. 1 §li 17 e 18.

19. E não ellal"á as Cmltas , que per
ós forem assinadas, em que dermos li

cença a algumas Igrejas, ou Ordens, para
comprarem bens de raiz até certa quantia,
sem nas ditas Cartas ser posta clausula,
que lhes damos licença. que possam comprar

quaesqu,el' bens de miz até a dita quantia.
e mais não, com CO'lldição que os dtlos bens
não sejam em 11OSS0 Reguengos. nem em
ten'as Jugadeiras, nem bens, que a Nós
sejam obrigt;tdos fazer algwm fôro, ou ll'i
bttti): E que os nossos Contadores e Almo
xarifes façam registrar a dita Carta de
licenca nos livros dos proprios. E ás
comp·ras, que por vipor della se fizerem,
sejam presentes os dito~ Almoxar!fes., As
quaes Cartas farão registrar no dito livro,
em maneira que em todo tempo se pos a
saber, como as taes compras não pa saram
da dita quantia per Jós outorgada. E
sendo caso, que sem as ditas clausulas
passem, havemos por be,m que sejam ne
nhumas e de nenhum vlgor.

S.-p. 1 t. 1 J. 1 § 19.

20. E não pas ará pela Chancel1aria Carta
alguma de pl'ivilegio de llésteiro, passada
pelo Anadel Mór, em que se contenha,
que não pague Jugada de.pão. E qua!1do
lhe fór ter á mão a tal Carta, fará tirar
a dita clausula.

S.- p, 1 t. 1 I. 1 § 20,

21. Por se evitarem alguns inconvenien
tes de o Chanceller Mór passar pela Chan
cellaria as sentenças, que em alguns casos
der, e Cmtas, que per 'i passar, nos casos,
em que o póde fazei", ou nos feitos, em
que fór autor, ou 1'130, mandamos que o
Desembargador do Paço mais antigo no
OJlicio passe as ditas Carta e sentenças.
E tendo o di to Desembargador do Paço
alguma duvida, ou glosa, as determinará
na Me a, como acima fica di to que o ha
de fazer o Chanceller Mór (i}.

S.-p. 1 t. 1 J. 4 pr.

22. E quando o Cbanceller Mór fór im
pedido, ou tiver nece sidade de se absentar
da Corte, noJ-o fará saber, para nomearmos
quem por el1e sirva, em quanto durar seu
impedimento, ou absencia.

S.- p. I t. 1 I. 1 § 11.

TITULO fi

Dos Desembargadores do Paço (2).

Aos nossos Desembargadores do Paço

(I) Esla altribuição do Chnneeller-Mór passou para
o lItinislro mais antigo do Supremo T.rihunal de J us
tiça, cm "isla do § 9 2- parle do ar!. 2 da Lei de 22
de Setembro de 1828.

(2) O Tribunal ou Mesa du Desembargo do Paço
era cm Porlugal o de maior graduação e aueloridade.

Ao Rey D. João II devia-se a suo creoção, e foi
qneLll lhe ueu o seu primeiro Regiweuto.

Era o Rey quem o presidia até a epocha de D, Se
bastião, quando começou a ler presidenle.

Era um Tribunal de graça e de jusliça, e reunia
muitas funcções, hoje disseminadas por outros Tribu.
naes e aueloridad,es suballernas, depois da sua eltine
ção por Lei de 22 de Setembro de 1828•.

Com a vinda da Familia Real PortngueIn para o

r



TITULO 111 13

pertence despachar as petições de graça,
({Ue nos fôr pedida, em causa, que á J u~
tICa possa tocar, assi como Cartas de Pl'l
vi1etrJos e liberdades ás pes oas, a que per
no ~as Ordenações forem outo~gadas, que
não sejam, nem toquem a dirCltOS, rendas
e tributos nossos.

iIf.-Jiv. 1 L 3 pr. e § 16.

l. Item, Cartas de legitimações, confir
macõe de perftlhamentos (1), e de doa
cões efue a1p'umas pessoas fizerem a ou-., "
.tras (2 .

M.-Jiv. 11. 3 § 17.

2. Item, Cartas de re tituição de fama,
e de qualquer outra habilitação.

M.-Jiv. 1 L 3 § 18.

3. Item, Cartas de fintas (3), e Cartas de
omcios de se marias no lugares, em que
a Nós pertence a dada (4), e não pertencer
a outros nossos Officiaes per seus Regi
mentos.

M,-Iiv. 1 L 3 §3 19 c 20.

.l.. E bem a--j Cartas de confirmacões
elas e1eicões dos Juizes Ordinario ,ou"dos
Orfãos, "quando a elles vierem (5).

M.-Iiv.l l. 3 § 2l.

5. Item, Cartas de inimizade (6) no
ca 'os, em que por stilo de no a Côrle se
devem dar. Â quaes não darão contra
Corregedore-, Ouvidores, Juizes, nem ou
tros Julgn,dores.

iIf.-Jiv. 1 l. 3 § 22.

6. Outrosi darão Carl:.\s tuitivas (7), e

Brasil. creou·se por AI. de ~~ de Abril de 1808 outra
ilIesa do Desembargo do Faço, com organisação espe
rial adaplada a eslo Pai., mas com as atlribuições do
Tribunal, cuja rcsidcncia IJra em Lisboa.

Além do quo so acha decretado neste ti lulo, te~e esle
Trihunal n seu novo e ultimo Regimento dado pelo Rel'
D.l'bilippe I em ~7 do Julbo de t582, que está an
nelO ao Lh<ro LO d.eslas Ordenações.

Vide sobre as funcções desle Tribunal as C. R. de 9
de Março de 1605, 5 de Março de 1621, e 23 de Outu
bro de 1623, AI. do 18 de Janeiro de 161a, e D. de 18

.. e 23 de Março de 16.3, e de lO de Selembro de 16.6.
(1) Cabedo em suas Errata.s diz o seguiute: • lia de

í\d~rlir-se que estas confirmações se não pas&10 por
estIlo que 11a em contrario, como lambem se nüo coQ
I1rmão doações de mlllhcl'CS, pelo Regimento novo do
Desembargo do Paço § 12.•

Consulte-se sobre as materias de.le paragrapho o
interessante commentario de Pegas Ó Ord. t. 2 da
pago 6 usque 94.

(2) Em virtude do ar!. 2 !l I da L. do 2~ de Setem
bro de 18~8 passárão e.'tas funeções a ser elercidas
pelos Juizes de 1a inslancia.

(3) Finta.s. eoUco.!.s ou imposlos eeclesiasticos.
(4) Dada-i, e,-doação.
VIde L. n, 601 de 18 de Selemhro de 1850, e D.

n. 1318 de 30 de Janeiro de t85/t.
_(5) Hoje tae~ Juizes não se elegem. Os de Orphãos

&ao de nomeaçao do Poder Exeeulivo, e 0& Ordlnarios
fo,'ão erlinclos.

Vide art. 2 § 11 da L. de 22 de Selembro de 18~8.
(6l R~vogado por AI. de 10 de Março de 1608.
(7 Vt(1e art. 8 do Codig<> do Proeesso Criminal, que

acabou com os Tribunaes Eeelesiaslieos a quo se
preode esta allribuição.

As carta.s tuitiua.s e.rão um meio extraordinario, pelo

Cartas de manterem cm posse os a'ppel
lante , ou tornarem a e1la, se depol da
a'ppellação forem esbulhados. E Ca,rtas res
tltutorias de quae quer pos uinte e es
bulhados, postoque appellantes não se
jam (1).

M.-liv. 1 t. 3§§ 23 ,e 2-1.

7. E Cartas de emancipação, e supple
m.ento de idade (2). As quae não passarão
per outros DeserObargadores, nem Officiae
de Ju tilia, nem per outTa pessoa, de
qualquer qualidade que sejão, que quaJ
quel: jurisdição tiverem, nem per eu
OUVidores. E passando-se per qualquer
pessoa, que não fóI' pelos di los Des
embargadores do .Paço, seja nenhuma,
e de nenhum elIetto; e o que a pas ar,
perCa o Omcio. que tiver, e nunca mai'
o haja; e mais pague cincoenta cruzados,
amelade para quem o accusar, e a outra
para os Cativos: e se fôr Senhor de terra ,
perca a jurisdição, que tiver.

M.-Iiv. I LI §2á.

8. E passa.rão outrosi, com nosso passe,
as Cartas do perdões, que se dão ao ho
miziados e aos condenados (3). E no rece
ber das peticões dos ditos perdões terão a
maneira segítinte.

. M.-Iiv. 1 L 3 § I c 2.

9. Em toelo o caso, em que houver parte,
não tomarão peticão, sem se otTerecer cOm
ella perJão de todas as parte , a que tocar,
ou se forem dos casos conteúdo no (Liv. 5)
Titulo (116): Como se perdoa-rá aos mal
{eitorcs, que derem OUt1'OS á prisâo. E po 
toque as partes di~am, que não qtlCrem
accusar, ou g:ue deLxam o fei to á Ju liça,
e offereçam di so crrlidão, não lhes serão
recebidas as petiçãe , nem as taes certi
does, havida por perdão; mas serft ne
ces ario trazerem expres o perdão da
partes.

M.-liv. 1 L 3 § 3.

10. E quando algum pedir perdão de
morte em rixa, passados oito anno , façam
vir as deva sas: e lendo perdão das parte,
provando- e a morte em rixa, seja-lhe dado
perdão, com tanto que vft.s rvir aos lu
gares de Africa cinco annos cumprido.

qual o Rel' fazenclo uso dfr seu direito de proleger os
sens sl1bdilos, 05 defendia das ""iolencins ecclesiasticns.
e lhe manlinba o liSO e posse dos seus bens.

Confronte·.e este paragrapho com o 116 do Regi.
menl0 do Desembargo do Paço, e II Ord. do Liv. 2
lo 10, e 1. 3 1, 85 § l.

Vide CGrrêa TeUes-Doutrina da.s Acçõ.. -nola 3
ao ~ 193.

(I) fio altribuiçiles abrogados, e que nenhum Tri
bUDal herdou.

(2) Ue hoje da competeneia do Tuii de Orpbãos,
Ar1. 2 § 4 àa L. de 22 de Setembro de 1828.

Confronle-se esle pa,'agrapho com o § 2.7 do 1. 62
deste liv. 3 do lo 9, e 1. 1.2 do Iiv.3.

(3) lie atlrihuição que boje compele II Secretaria de
Eslado dos negocias da J usliça pcla L. de 22 de Se
tembro de 1828, mãs sob outra fórma. .
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continuadamente, sem lhe ser dada licenca
para ail" do lugar para outras partes. "E
não lhe, será mudado esle degredo para
outro Couto, nem diminuído o tempo
deUe. E se as mortes forem por cajão (1),
mandarão trazer as inquirícões, que sobre
ellas forem tiTadas; e tenão perdão das
partes, sejam vistas e examinadas, e se
gundo as provas dellas, e culpas dos ma
tadores, assi lhe sejam dados os perdões,
ou livremente, ou com alguma pena, se-
gundo o caso merecer. .

M.-Iiv.II.3§4.

II. E porque nas inquirições devassas,
que assi são tiradas, ás vezes se não prova
claramente a culpa porém mostram-se al
guns indicias e presunções sufficientes para
tormento, ou outros indicias, que não são
suficientes para os culpados serem met
tidos a tormento (2) : havemos por bem que
em taes casos po am ser perdoados com
alguma pena de degredo de certos anuas
para Africa, ou para o Couto de Castro
Marim, segundo forem as culpas; com
tanto que sejam as morles em rixa, e os
oito annos sejam passados, e que lenham
perdão das partes.

M.- Jiv. II. 3 !ii 5.
S. - p. 1 1. 22 1. 4.

12. Na peticão de alevantamento d!cl de
gredo se declarará o tempo, que o con
denado tem servido o degredo; e se foi
para lugar certo, orrereça certidão aut?en
tica com o traslado da verba do lIvro,
em que se assentou, quando começou a ser
vir o degredo, e com prova de testemu
nbas, que per juramento digam, que sabem
ter servido na maneira declarada em sua
peticão. E orrerecerá a sentença de sua
condenação, da qual se fará menção na
Carta de perdão.

M.-liv. I t. 3 § 13.

13. Havemos por bem que quando se
moverem algumas duvidas antre os Des
embargadores da Casa da SUJlplicação e
os da Casa do Porto sobre feItos, se per
tencerem a cada qual das Casas, os Des
embargadores do Paço sejam disso juizes (3).
E havida a informação necessaria, nos
darão conta, e com nossa auctoridade de
terminarão em quaes das Casas se devem
tratar os Laes feitos. E o que ácerca disso
per elles fôr determinado, mandamos ao

(I) Cajão, expressão antiquada, desaslre, desgraça,
caso ftccidcnlal, occnsião. Morte por cajão distingue-se
da feita. em rixa. nova, c não á sintc, ou sobre caso
pensallo.

Vide ~toraes- Diccionario - na palaua - Cajão.
(2) Meuer a tormento, sujeitar á tortura, dar tratos

á um accusl1do para confcssaT o crime. A Constitui ..
ção no arl. 1i9 § 19 abolio a tortora.

(3) Compete hoje esta altribuição ao Supremo Tri
bnnal do Justiça, em visla do art. 164 § 3 da Consti
tuição, e arl. 5 §§ 3, 34 o 35 da L. de j 8 de Selem
bro de 1828.

Regedor e Governador o facam inteira-
mente cumprir e guardar. "

M.-Jiv. 11. I § 50, e 1. 29 § 25.
Apost. de 7 de DezemlJro de 1582.

14. E tomarão conhecimento dos insh'u
mentos de aggravo ou Cartas testemunha
veis, que tir:u:em algumas pessoas, :por Se
quererem escusar de ervir os OfficlOs de
Vereadores, e os mais da Governança das
cidades e viJlas (1). E isto sendo nomeados
no Desembargo do Paço para servirem os
taes Olicios, conforme as pautas, que a
eUe vem, e os deipacharão finalmente,
como 1õr justiça. E dos ditos instrumentos
se não tomará conhecimento em nenhuma
das Relações, nem per outro algum Jul
gador.

AI. de 27 de Agosto de 1594..

15. E porque alerd das cousas declaradas
nesta Ordenação, lhe temos commettido .0

despacho de outro casos per hum RegI
menta, que lhes démos, para andar no
Desembargo do Paço, mandamos que o
cumpram e guardem, como eól eIle se
contém.

TITULO IV

Do Chetnceller da Casa da Supplicação (2).

O Omcio de CbàncelJer da Casa da Sup
plicaçào be o segundo deUa. E tanto .que
o CbancelJer fõr delJe per 6s provlao,
antes de o servir, o Regedor da dita Casa
lhe dar! juramento na 1\fesa grande, pe
rante todos os Desembargadores, que pre
sentes forem.

S.- p. I 1. 2 I. I § 1.

1. Ao dito ChancelJer pertence ver com

(I) Sendo as Camaras 1Ifuoicipaes, que sobstituirão
os antigos Senados da Camara, meras corporaçõe, ad
minislratiT3s, o recurso contra suas deliberações com~

pele ao gO'Tcrno imperial, que ClcrcO por si cssa at~

Iribnição na COrte, D. n. 346 de 30 de ~tnrço de
1844 ar\. 15 § 13 i e oas Provincias por seus Delega
dos, cabendo-lhe a decisão fineI.

As eleições dessas corporações são dependentes da
npprov:lção do mesmo Governo, quando impugnn~n!.

L. n. 387 de 19 de Agosto de IS46 arl. 118, e Av.
de 13 de Março de I 54.

A approvação de suas Posluras e despezas compete
TIas ProTincins ás Asscmblóns Provinciacs, mas os da
COrte' estão sob a dependencia do Ministorio do 1m·
perio pelo D. já citado de 1844.

(2) Foi ex1ineto este cargo com a creação do Suo
premo Tribunal de J usti"u, e a nova organisação da.
Relações do Imperio,

Vide Disposição Provi.oria art. 32, e Reg. de 3 de
Janeiro de 1833 arts I e 7 § 4.

As allribuições dos Chancelleres das Relaçõe, do
Brasil passlirão para os respectiTos Presidentes, menos
as &10 as.

O da Casa da Sop1icaC.ão do Brasil teTe o tratamento
de-senhoria-por AI. de 12 de Janeiro de 1811.

E sobre suas atlribuições o deveres vide-Porl. de 5
de Janeiro de 1822, AI. de t1 de Janeiro do mesmo
aono, Provo de 10 de Novembro de 1824, Res. de 7 de
Junho de IS25 e do 26 de Selembro de 1827, Avs. de
19 de Outubro e 24 de Novembro de 1831, e Re•. da
25 de Novembro do mesmo anno.



TITULO IV

boa diligencia todas as Cartas e sentenças,
que Jilassarem pelos Desembargadores da
dita Casa, anles que as selJe (1). E vendo
pela decisão da Carta, ou sentença, que
vai eXJ?ressamente contra as Ordenações,
ou direito, sendo o dito' erro expresso (2),
per onde conste pela me ma Carta, ou
senterica, ser em si mula, a não sellarã,
e por-lhe-ha sua glosa (31, e a levará á Re
lação, e fallará com o Desembargador, ou
Desembargadores, que a tal Carta, ou sen
tenç.a passara~. E se entre o dito Chan
celler e OffiClaes, que o tal ae embarso
assinaram, houver sobre a dita glosa dif
ferença, determinar-se:-ha perante o Be
gedor com os Desembargadores, que para
is o lhes parecerem necessarios, e pas ará
como pela maior parte deHes fór deter
minado. E tanto que o dito ChancelJer
propozer a glo a, se apartará, como se
apartam os Desembargadores, que nas taes
sentenças e Cartas foram, e nào será pre-
ente ao votar sobre elJa, para que os

Desembargadores, que as houverem de
determinar, o façam livremente, como lhes
parecer justiça. E isto haverá lugar, assim
nas cartas e sentenças, que forem desem
bargadas em Relação, .como nas que per
bum, ou dous, ou mais passarem.

s. - p. 1 t. 2 I. 1 § 2.
A1. ele 16 de Setembro ele 1581.

2. Mandará aos Scrivães, que façam as
sentencas e Cartas em maneira, que sejam
bem feIta e cripta, e por sua culpa nãQ
sejam glosadas, nem as partes por isso
deteúdas. E sendo alguma sentenca, ou
Carta glosada justamente, de modo "que e
deva fazer outra, se o tal erro ror por culpa
do crivão, o Chanceller fará logo lornar
á parte todo o dinheiro, que por ella re
cebeo, ou fazer outra de graça (q.). E se fôr
por culpa dos De embargadore , que a
pas aram, enes a pagarão ao Scrivão, que
a fizer. E o Chanceller determinará por
cuja culpa se glosou.

s. - p. 1 t. 2 I. 1 § 2.

~ As Relocões da Jndio 011 de Gôn, do Brasil, posto·
riormente da Bahio, do RIO de Janeiro, Maranhão C
Pornombuco tinhão nos Viee·Reys· e Capilües·Gene
l'aes 08 seus respectivos Governadores, mas o verdu
deiro ehefe era o ChaneolIer.

Vide D. de 2 de Abril de iji8, e Regs. do i de
1Ifnrço de 1600, 13 de Outubro de ti51 e 13 de Maio
de 1812. o AI. de 6 do Fe,'ereiro de 1821-

En\ endn 11m destes Regimentos se neMo enumera
dns as nllt'ibuições de sens respeclh'os Chnncell res.

Segundo o nrl. 22 da Disposição P"OvisOl'ia, já cio
lado, as Relações são presiclidas por nm dos Ires Des·
embargadores mais antigos, nomeado triennalmente
pp.lo Go"erno.

(I) Vide art. i § '. do D. de 3 rle Janeiro de 1833,
que eon.16m o Regu/omento das lle/afões do Jmperio.

(2) Vide o t. 2 § 2. lo 5 § o\. e t. 36 § 1 deste liv.,
e lo i5 do li". 30 , e 1'ega. á Ord. Iiv. I I. 2 ~ 2.

(3) Sobre o julgamento de suas glosas consulte-se a
a R. de 20 de Fevereiro de 18t8.

(~) Esta disposição não caducou quaulo aos Esed,·ães.
~'ide Ord. do Iir. 1 I. 36 § 6 e I. 66 §. 6.

3. E tanto que as Cartas forem vistas
pelo Chanceller, e achar que nellas não
ha duvida para deixarem de pa sar, porá
nellas seu sinal costumado, segundo os
sellos forem, e as mandará perante si seUar
ao POTteiro da ChancelJaria, e pôr em hum
sacco, clue o dito Porteiro cerrará e el~

lará. E assi bem cerrado e selJado o le
vará. logo direitamente e sem detença á
Casa da Chancellaria, paTa se darem as
ditas Cartas perante o Recebedor e cri~
vão deUa.

S. - p. I t. 2 I. 1 § 3.

4. E conhecerá de todas as suspeições
po tas aos Desembargadores, e a todo os
outTOS 01Iiciaes da Casa da Supplícacão (1) ;
e commetterá os feilos, em crue eUe bouver
}lor suspeitos os ditos De embargadores e
OJIiciaes, ou se elles lançarem por suspei
tos, depois de ser a suspeição procedida,
e fará a cOnlmissões a OutTOS Desembar
gadores, que lhe bem parecer. E isto fará,
cruando se houver de fazer commissão per
bem de suspeicão, posta a algum De em
bargador, on a outro 01IiciaI da C~sa.
Porém, onde ror posta suspeição em pre
sença do Regedor a algum Desembargador,
que ao despacho do feito stiver elu Re
lação, ou no caso, em 'lue se o Desem
bargador der por u pei to, an tes da su 
p~iÇào ser procedida, eJJe n:lO conhecerá
dis o, nem commeLterá, por qnanto per
tence ao Regedor.

s. - p. 1 t. 21. 1 § '1.

5. E sendo o Chanceller suspeito ao Des
embargador, ou OJIicial, de cuja su peicão _
se tratar, e guardará o que dissemos 'no
Titulo 2: Do Cha1lceller Mór, no § 8:
E podel'á; e os acompanhados com outro
De embaraador, em Iugar do di to Chan
ceJler, determinarão se e trata ue honra,
ou intere se con ideravel do tal recuo ado,
para o dito ChanceIler haver de conhecer
da suspeicão, ou e dar outrem em seu
lugar (~). :E o Chanceller não stará presente,
quando e votar na tal determinação.

Ass. ele 12 de Dezembro de 1572.

6. Ao ChanceHer pertence aber, se al
guns Scrivâes ela Casa Oll TabeHiâes do
lugar, onde elJa 'tiver, levam mais de sua
scriptura , ou busca', que o conleúdo em
seus Regimentos, e nossas Ordenações, as

(I) Pelo Ass. de 6 no Novembro de 1640 o Chan
ccller podia fazer 8S conHuissõC8, ainda no c~o de
dar-se de suspeito o Desembargado,' encarreb'lldo pelo
Desemhargo do Paço.

Vide Ass. de 25 de Agoslo de 1606.
(2) Pelo Ass. de 20 de J ulbo de 1606 rbsolvell-se

qt e, susp ito o Cltnnr,eller o o Desembargador dos
Aggravos mois antigo, o immedinlO, sem embnrgo de
ser adjunto na cau~a principal, nüo commellin os sus ..
peições, aindn que senisse de llegedor, conhecendo
della como Cbnnc'lIer.

Consulte-se lambem sobre esta maleria a 1'. de 10
de Novembro de 1824, e AT. do 3 de Janeiro de 1831.

Ono. 9
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sem
cri

feitio

quaes fará cumprir e guard:u', e lhes fará
tornar o que mais levaram; e se por isso
merecerem outra mais pena, (I), os remetlerá
ao Juiz da Chancellma (2). Porém, stando
Nós em Lisboa, onde a Casa reside, co
nhecerá ómente do que toca aos Scrivães
da dita Casa, para lhes fazer tornar o que
mais levaram, e mais não. Porque quando
Nós stivermos na dita cidade o Chancel
ler Mór proverá sobre os Omciaes deUa,
como em seu Titulo 2 se contém.

S.- p. 1 t. 2 I. 1 § 5.

7. Item, desembaL'gará em Relação quaes
quer dúvida ,que obrevierem sobre o que
se deve pagar de Chancel1aria (3) de quaes
quer Cartas, que ']ler ella passarem, segundo
he cleclarado no Titulo 20: Do SCl'ivào da
Chancella1'ia da Ca.sl~ da Stqipl'icução.

S.- p. 1 t. 21. 1 § 7.

8. Item, stará ao exame dos Procura
dores (4), que houverem ele entrar na Casa da
Supplicação, e lhes passará SlUI.S certidões
de como foram examinados, e se achou
serem aptos. E os Desembargadores do
Paço per ella lhes mandarão fazer suas
Cartas, e as assinarão, e serão seIladas
pelo Challceller Mór.

S.- p. 1 t. 21. 1 § 9.

9. E não passará Cartas algumas,
levarem postas as pagas do que os
vães, CJ:I1e as fizeram, levaram do
deIlas (5).

s.-p. 1 t. 2 I. 1 § 10.

LO. Item, mandará contar os feitos dos
presos pobres (6) da dita Ca a da upplica
cão, e cumprirã. em tudo a Ordenação deste
livro no Titulo 24: Dos Scri'vàes damte

• CJs Desembm'gado1'es do Paço. no § 43:
E quanto ao pagwmento dos feitos.

S.- p, 1 t. 2 I. 1 § II.

li. E nos casos, em que póde mandar
citar per bem de seu OIficio, lJoclerí dar
licença [I. parte, ou á qualquer outra pes-

(I) Vide o arl. 1 §§ O e 8 do D. de 3 de Janeiro
de 1833, que contém o negulamellto das nelações do
Imperio, que dá essas allribuições do Chunceller ao
Presidenl.e das mesmas Relações.

(2) Hoje o juiz competente he o de Direilo de qual.
quer dM vn.rns crirni.nacs . .

(3) Vide o al'!. 7 ~ /, do Regulamel'la das nelações, e
Ord. desLe liv. t. 20 pr. e t. 36 § 7.

Pelo Ass. de 13 de Ahril de 1618 o Chancelle,· po
dia conhecer aind.a daquellas duvidns que respeiLavão
aos sala rios e direitos da Chancclla"ia que se lhe
devião. Mas sendo scrvenlunrio, por ausencia. C lce-a1
nomeação do proprieLario, exerciLando toda a jur.s
dicção du Chanceliaria, não podia subsliluir o ameio
de Regedor, se não fosse o mais antigo Desembarga
dor dos Aggru,"os.-Ass. de 29 de Julbo de 1673.

(.~) Vide 1.. de 22 de Setembro de 1828 arl. 2 § 7, o
R,,!/ulamenla das Relações art. , § 5.

(51 Vide Ord. deste Iiv. t. 2 § 6, e L. 30 § 5.
(6 Esta disposição não vigora hoje.
'(ide a. Ord. desLe lho. t. 24 §§ 43 e 44, e L. lj6 § 2.

soa em seu nome, para poder cilar perante
huma testemunha ao menos (1).

S.- p. 1 t. 2' I. 1 § 12.

12. E poderi< mandar citar (2) em todo o
caso, que a seu omeio pertencer, ate cinco
legoas donde a Ca [\; stiver, per seu Al
vará., ou Porteiro.

S.- p. 1 t. 2 I. 1 S 13.

13. Item, o Chanceller uespachará. em
Relação com os Desembargadores, que lhe
o Regedor ordenar (3) a suspeicôes, de que
por bem de seu Regimento lhé pertencer
o conhecimento. E quando alglID1a pesssoa
se aggravar de algum desembargo, que o
dito Chanceller per si só der, e elle stiver
na Mesa ao tempo, que se houver de des
pachar, se apartará para outra parte, em
quanto se derem as vozes sobre o dito
aggravo..

S.- p. 1 t. 2 I. 1 § 15, c L 3.

H. E ·não passar:i. as Cartas lestemunha
veis que se derem de alguns autos, e assi
as Cartas, que se fizerem para tirarem in
quirições per artigos sem irem concerla
das pelo Scri,rão (li), que as fei, com outro
Scrivão, que assinará ao pé da tal Carta,
como a concertou.

S.-p. 1 t. 21. 1 § 16.

15. E as sentenças, q.ue der, e as Cartas,
que per si passar, e as. cm que fór autor,
ou réo, as pas ará e a sinará o Desem
bargador dos Aggravos da dita Casa mais
antigo no Omcio. E as gIo as, que o dito
Desembargador pozer, ou dúvid;is, que ti
ver ás ditas sentenças, ou Cartas, despa
chará (5) com os mesmos Desembargadores,
com que o Chanceller as houvera de des-
pachar. .

S.-p.1 L 11. 4. pr., c add. t.:2 pago 700 .

16. E quando o Regedor fór absente, o
ChanceUer ficará em seu lugar.

S.- p. 1 t. 2 I. 1 § B.

17. E sendo o Chanceller impedido, ou
tendo necessidade de se absentar da Casa,
deixará o SeIlo (6) a hum dos Desembarga
dores dos Aggravos (7), com parecer do Re
gedor. E fallecendo o Chanceller, o Re- n

gedor n,pI-o fará saber, para provermos
na propriedade, ou servintia. E em qllanto

(I) EsLa disposição eslá boje sem uso.
Vide n Ord. desle liv. t. 2 § 18, e liv. 3 t. j.

(2) Vide Ôrd. desLe liv. L. 2 § 18, e li". 3 t. I § I, e
o Regimento das Relações 8rt. 1 § 7.

(3) O Ass. de 21 de Uaio de tOl5 determinava que,
sendo suspeiLo o Regedor. o Cbaneeller, para despa
eho das suspeições, âevia pedir adjunLos ao Desem
bargador dos Aggravos mais anligo.

l/t Vide Ord. desLe Iiv. t. 24 § 10.
5 Vide Cabedo-p. 1 Dto. 44.
O Vide L. de /, de Dezembro de 1830 ar!. 4.

Os embargos á anLiga Cbancellaria-mór são hoje
apresenLados á auLoridade, cujos aetos se bonvereln
de embargar.

(1) Vide nola 3 ao § 7 desta OrdenaÇ,âo.
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Nós não provermos, servirá o dito 9lIicio
o Desembargador dos Aggra:vos mrus an
tigo, como temos dito no Titulo i: Do
Regp.doT (1).

S.- p. 1 t. '2 I. 1 !i 8.
ReL de 27 de Julho de 1582 § 6.

TITULO V

Dos Desemba?'gadores da Case,
da Supplicação (2).

Querendo Nós dar ordem, que as cau as,
qne na Casa da Supplicação (3) se tratam,
sejam brevemente despachadas, mandamos
que na dita Ca a haja os DesernJJargadores
seguintes: Hum Chanceller da dita Ca a,
dez De embargadores dos AggI'avos e Ap
pellações, dous Corregedores do Crime da
Corte, dous Corregedores das Causas ci
veis della, dous Juizes dos Feitos de nossa
Coroa e Fazenda, quatro Ollvidores das
Appellações de caso crimes, hum Pro
curador do Feitos de nossa Coroa, hum
Procurador dos Feitos da nossa Fazenda,
hum Juiz de Chancellal'ia, bum Promotor

(1) Consulte·se sobre esle litulo lanlo os commcnla
rios ue Barbosa c de Pega~t como as anllolafiócs de
Costa de S'ylis ann. \, 2 e 3.

(2) ConsulLe-se sob"e us disposicões desle tilulo,
Barbosa c Pesas nos rcspccli VOs comUlentarios~ e Costa
de Stylis, annolação IV.

O D. de 30 de Junho de 1652 determinava quo os
Desembargadores lrajassem roupas compridas e gar-
ras, deno1llil1n(]as garnochas. .

O de 23 de Julho de 1698 não permillo que dous
Desembargadores irmãos possão ser Juizes na mesma
causa. E os de 21 de Novembro de 16~3, 9 de Janeiro
de lG'>·~, e 12 de Novembro de 1650 vediio-Ihel>o moru
rem rÓI'R das cidades, c ncm suas fal11i1ias.

Consulle-se sobre a rubrica e Lexlo do principio do
liLulo oS DD. de 7 de JunllO de 1659, \8 de Fe,'ereiro
.Ie \706, 23 de )1aio de 16:i6, 5 de Junbo de 1631, 8
lIe Outubro de 1-;0/., ~5 de Janeiro de 1724-, c :!5 de
Maio de J728; e Cartas d'E1-Uey, de 23 de Setembro
e 14 de Dezembro de 1623, e de 31 de Julho de 1626.

Quanlo á posse, ClCl'cicio, priorida.de c prcecdcncia
dos Dcscmbul'gadorc3 nos 'l'I'ibunnes convem lnr os
Ass. da Casa da Supplieaçáo de 1 de Junho de 1636, 6
de Julho de 1655, 24 de Abril de 1687,23 de Dezem
bro de I1Ui, 18 de Janei,'o de 1118, \ 2 de Maio de
Jl2,,2 de Marco de 1126,22 de Ahril de 1128, J.l. de
Junho de IV,O, 25 de Fel'ereiro de 1l~5, 30 de Julho
00 11"8 e 30 de Janeiro de 1749.

(3) A Casa da Suppli ação, não obslanle ser O pri
meiro Tribunal de J usti a da 1I10wIl'chia l'o.rlugueza,
não passava de uma Relação graduada,. CulU8-Senlenças
podiãa ser reformadas pela Mesa. do Desembargo do
Paço.

E.teluida a sua presideneia pelo Regedor, e ficla
menle pelo Soberano, e a auloridade dos seus Asseu
(os, a sua imporlnncia era no Fundo igual ti. das outras
Relaçõcs da .\sia e dUlcrica, e Casa do Parlo.

Chamou-se Casa d" Suppli<:ação. porque supplica en
sUPlllicuçsl0 hc a pelição dirigida ao Princir.c, que se
suppunha scmp"e presidir aquelle Tribuna para re
parar .~ rigor da jus~iljn.:E crão os seu membros quem
rcsoh'lao sobre as lofracçõcli 011 grllvames das Leis.

Yirle-Gama-Dcc.l n. lO, Cabedo-p. I D•.,.. I
n, ~, e Cosla - de Stytis, ann. los. 5 e 6.

As _ djsposiçãcs desle lilulo pelo &guiamento rfas
Relaçacs de I 33, em geral eslão revogadas; assim
c~mo as dos.Regi.menlos das .antigas Helaçães do Dra
!d) na Bnhla, RIO de JUUCII'O, l\f.arnnhão e Pernam
buco, não reproduzidas naquelle Regulamento.

da Justiça, e quinze Desembargadores ;Ex
travagaJ?-tes (i).

S.-p.l t. 51. l-t.
Ref. de 27 de Julho de 1582 § ,1.

1. E os Leb'ados, 'que tomarmos para a
Cása da Supplicacão, entTarão primeiro
na Casa do Porto ·(2), e nella terão servido
algum tempo. -

S.-p.lt.51.11.
AI. de 2-! de Setembro de 1582.

2. E tanto que algum Desembargador
for per Nós proYido de alg-um OlIicio, o
servirà per si (3), como he obrigado, do dia
que for provido a dez dias primeiros se
guintes, E não servindo no dito tem~o,
o Regedor o não consentirá que 'Tã. arai 4,),
para lbe ser pago seu ordenado, e no-o
fará saber, para. provermos do tal Omcio"
como for nossà mercê.

ReL de 27 de Julho de lü .2 li G_

3. E quando tomarmo algum LetTado,
para a ca a da upplicação lJor Desem
bargador, antes que felto algum desem
bargue, o Regedor lhe dará jW'amento na
Mesa grande perante todos os Desembar
gadores, aguai jUl'amento fará na fórma,
que stã. scnpto no livro da Relação. E
tanto que o dito juramento tomar, porá
seu sinal ao pé do que estão cripta. E
sem se creverem outro juramentos de
novo, a inarão da me 'ma maneira o Des
embargadores, que pelo tempo forem pro
vidos,

M.-liv. 1l. 1 §§ 3 e 5..

4:. E mandamos, que todos nosso Des
embargadores, que mio. cumprirem e "uar
darem nossas Ordenações inteiramente,.
enda-Ihes allegadas, paguem ás parte "

cm cujo favor forem allegada , vinte cru
zados (5), e ejam suspenso" de eus Omcio

. até nos a mercê, e por e se mesmo fei to.
ficarão su peitos ás dita parte eill- o
feitos, de CLue as im forem J uizc, E os
de emJlargos (6) e sentença , em que assi não.
guarclarem as dilas Ordenaçõe, ejam ne
nhuns. E o mesmo mandamo a todo O'
Desembargadores da Casa lo Porto, Cor-

(I) A Disposição Pro"isoria no arL. 22 acabou com a
dislincção de·Desembargadore.. Aggravistas e Exlra
,'agaulcs.

(2) O Ass. <te 23 de Novembro do j 666 determina,'a
que o De embargado,' ordinario preraria ao tilular ou.
l1onoraria Cul. aDliguidnde.

{
31 Vide Drd. desle li,'. l. 19 § 1, e t. 96.
4- Ir (1. rol, inscril>to oa folha para cobrO:,r ordenado.
5 O Ass. de 28 de No"em1m) de 1634 dcolarou

que us Desembargadores niio podem ser denllLndados
l)ela.~ J:Itmltmça.s que derem, ainda que- as parles s&"
consiUarem com ellas prejudicadas.

(6) D.somIJar90s e .""te"ças. O desembargo dilTere
da sentença, porque esln entende·se a definitiv., e (>

oul-ro corresponde. á inlerlocutoria.
Vide Coslu-de Stylis ann. 4 n. 2.2, e l'egas ed

Ord. deste li1'. l. 5 § 9 u. 3.
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regedores, Ouvidores e Julgadores, sob a
mesma pena.

M.-líV.5 l. 58 pr.

5. E havemos por bem, que quando os
Desembargadores, que forem no despacho
de algum feito, todos ou algum delles ti
verem alguma clnvida em alguma nossa
Ordenacão do entendimento della, vão
com a' duvida ao Regedor; o qual na
Mesa grande com os Desembargauores,
que lhe bem parecer, a determinara, e se
gundo o que ahi for determinado, se porá
a sentenca. E a determinação, que sobre
o entendímento da dita Ordenacão se to
mar, mandaTá o RegedoT screve; no livro
da Relacão, para depois não vÍl' em duvi
da (i). ~ se na dita Mesa forem isso mesmo
em duvida, que ao Regedor pareça, que
he bem de nol-I) fazer saber, para a Nós
logo determinarmos, nol-o fará saber, para
nis o provermos. E os que em ouh'a ma
neira lllterpretarem nossa Ordenações (2),
ou derem sentenc.as em algum fetlo, tendo
algum delles duvjda no entendimento da
Ordenação, sem ir ao Regedor, ser[~ sus
penso até nossa mercê.

M.-liv. 5 lo 58 § 1.

6. E havemos por bem, que quando se
alguma parte quizer aggravar de algwn
Julgador, que lhe não guarda e cumpre al
guma nossa Ordenacão, se o caso, em que
diz, qlte se não gl.laràou (3), for de qualida
de, que se logo pMe aggravar perpetLcão, ou
instrumento de aggravo, ou Carta testemu
nhavel, o Juiz ou Juizes l.lperiores, que
do aggravo podem conhecer, proverão
tambem sobre a execução desta Ordenação,
e darão a pena delIa aos inferiores, não
sendo o inferior nosso Desembargador. E
se o Julgador, de que se a parte aggrava,
for tal, que delle. não possam aggravar,
assi por ser interlocutoria, em que ao
tempo, em que se pronuncia, não se po sa
aggravar, como por caber em sua alcada,
quando for defi.riitiva, ou sendo o J uJgador
no so Desembargador; nestes casos, ou
cada hum delles, o Regedor com cinco
Desembargadores conhecerá do tal aggravo,
em qlle se a parte aggrava de lhe não
ser guardada nossa Ordenação, e executará
em todo as penas nesta Lei conleúdas.
E e o aggravo for de algum Desembar
gador da Casa do Porto, ou de algum
Julgador de caso, quê se de!le houvera

(1) Desta dispooiçiío resulta a Corça dos Ass. da
Ca a da Supplica~o, o que Cui po ilivamente decla
rado por DU. de I. de Fevereiro de I 68~ e do 20 do
.T unho de I i03, e posteriormente confirmou o § 6 da
L. de 18 do Agosto de li60.

(2) Ravenclo entro os membros do Tribunal du"idas
devem ser submetlidos ao Soberano. - Ass. do \I. de
Dezembro de 1721" e Corta d'EI-Rey de 6 de Setem
bro de 1616.

(3) Vide sobro esta disposi~o o Ass. de 16 de Julho
de 1812.

apIlelIação, houvera de vir á dita Casa,
o Governador com ouh'os tantos Desem
bargadores de!la conhecerão disso, e darão
à execução as penas desta Ordenação.

M.-lív. 5 t. 58 § 8.

7. E porque a partes se não aggra
vem, como não devem, mandamos, que
achando-se pelos Superiores, que do ag
gravo hão de conhecer, que se não ag
gravaram bem, sejam condenados nas cu tas
em dobro, que se por causa do retarda
mento seguirem às partes contrarias. E
J}ão havendo abi parte conh'al'ia, sejam
condenados em dous mil reis para as des
pesas da Relação.

M.-JiY. 5 t. 58 § 4.
L. de 2-1 de Março de 1590 § 11.

8. E mandamos a todos no sos Desem
bargadores, que não conlleçam dos feitos,
que !lles claramente não pertencerem, e
os remetiam a seus Juizes compet ntes,
tanto que requeridos forem per cada huma
das partes, do dia, que pozerem .neHe .o
primeiro desemba,rgo, até olto (11as pn
meiros, sob pena de pagarem as partes as
cu tas em dobro de toClo o retardamento,
e dos autos, que perante esse Juizes in
competentes forem feitos, por (f1.1anto os.
havemos por nenhuns. E o mesmo cum
prirão os Desembargadores da Ca a do
Porto, Corregedores, Ouvidores, Juizes de
Fór:t, e Juizes Ordinal'ios da nossa cidade
de Lisboa, sob a mesma pena.

M.-líI'.5t.58§2.

9. Mandamos, que no caso, onde forem
cerlos Desembargadores Juizes de algumas
causas, assi como os do aggravo, e em
alguma interlocutoria, ou inCidente varia
rem, por onde seja necessario metter-se
no feito OutTO DesembargadoT, ou Des
embargadores, que os concordem, depois
que for posta a dita interlocut.oria, o feito
tornará áquelle, que for de dill'erente pa
recer (1); e conhecerá deHe com os outros
em tudo o mais, que no feito se houver
de pToc~ssar, a~si como conh~cêra, se d~s
outro não varlaI'a, e será. obrIgado seglUr
o desembargo (2), que pelos outros foi acor"
dado, postoque elle fosse de outra opini1i~.
E isto me mo se guardará nos outros fei
tos, que se despacharem nas mesas pelos
Desembargadores, que o Regedor cada. dia
ordena, onde muitas vezes as interlocu
torias são despachadas per diver os Des
embargadores; porque serão obrigados os
que de1'l'adeiramente vierem aos despachos
dos ditos fei.tos, seguir as in.ter1ocutorias
pelos outros postas, ou postoque já ouh'a
vez stivessem ao de pacho da int rlocu-

(I) Vide Ass. de 15 de Agosto de 1603, e 2 de •
Agosto de 1630.

(2) Vide Ord. do liv. 5 t. 124 § 25, li". t t. 19 § 9,
t. 23 § 2, e t.,58 § 2.
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to~ias, e fossem d'e contraria opinião, E
isto se não entenderá quanto ao que toca
á substancia da causa nas sentenças fulaes,
porque os Desembargadores, que bouv.e
rem de despa.char os feitos, em. que são
postas interlocutorias per outros, porão
snas sentenças defm.itivas, como lhes pa
recer justiça, sem serem obrigados segnir
as' ditas interlocutorias postas per outnls.

nF.-.liv. 1 LI §§3D e 31.
S. -p. 1 L 5 l.8 § 2.

10. Item, mandamos, que postbqlle o Des~
embargador, ljiue da causa conhecia, seja
mudado, o feIto não sáia da mão do Scri
vão ordenado, salvo por suspeição ou por
outro semelhante impedimento.

lIf.-liv. 1 L 1 § 32.
11. E para bom despacho e. brevidade

dos .feitos civeis mandamos, que quando
em algum feito finalmente concluso e visto
em Relação se pozer interlocutoria, Jlara
se Ira er de fazer alguma diligencia, o Juiz
principal do feito ponha em Iembranca,
assimda pelos Desembargadores, que nelle
forem, o que se fará, tanto que a in
terlocutoria se cumprir, e a dili-gencia
vier feiLa de huma maneira, ou de outra,
pal'a então se screvel' a sentença no feito,
e se assinar, segundo a dita lem)~ranca,

vendo-se sómente o que novamente accres
cer, sem se tornar a ler todo o feito, a
qual l.embrança ficarã .em poder do Juiz
do feito. E quanto áS lembranC'a dos
feitos crimes, se terá a ordem,· que se
dirá no Li 1'0 q1Jínto, Titulo i2lj, :Da
orde711. do J'Uizo nos feil.os orimes. § 25:
E em todos.

1I1.-liv. 1 L 1 § 24.
12. E quando per appeDação, ou ag

gravo, ou per qualquer outro modo forem
al~lms feitos crimes á Relacão, em que
faltar alguma solemnidade, ou se procede.r
nelles per via de devassa, não Mndo
os casos, de que por bem de nossas
Ordenações s~ pMe devassar, ou que per
qualquer outra causa se possam annulrar,
conforme ás Ordenações e Direito, sendo
os caso taes e tão provados, que 'pareca,

• que convem a bem de justiç::t casllgareIll
se. os culpados, se não annullem o ditos
feitos e auto.s: e o Desembarrrador., que
delles for Jl11Z, dará conta ao 'h:egedor, o
qual porá o caso em !\'Iesa com os Des
~mbargadores, que lbe parecer, para com'
mformação do Deseniliargador Juiz da
causa se supprirem os ditos defeitos (1)
como for assentado pela maior .parte a.o~
Desembargadores, e se castigarem os delin
quentes conforme a qualidade ele suas cul
pas. E qllant~ aos feitos civei , se guardará
o que se dispoe no Lino ferceiro, Ti-

(1) FeIo Ns", (re 20 de Març'o de 1666 se declarou
q~e, dc~ois de senlenciados os feitos em Relação se
noo pochão supprir, nem revalidar os defeitbs. '

tufo 63": Qtte os Jttlgado'res julguem por
a verdade sabida.

P. de 23 de Novembro de 1582.

13. E por se evitarem os inconvenientes,
que poderia haver, se os Desembargado
res, que estão em huma Mesa, só per in
formações e relações de outros assinassem
os despachos, que se poem em ouh-a Mesa,
assi em feitos crimes, como civeis, sem
serem presentes aos ditos despachos, para
ouvirem e conferirem buns com os outros
as razões, per que se movem: mandamos
que nenhum Desem))argad'or assine no des
pacho, que se pozer em outra Mesa, em
qu~ não for presente, e o Regedor o não
consenfuá. .

L. de 16 de Setembro d'e 1586 § 2.

14. E. quando os Desembargadores, qne
são obrigados tira.r as inquirições nos fei
tos, de que são Juizes, conforme a Or
denação no Titulo 86: Dos Enque1'edo1'e..
§ 3: E qUC1J11do, forem o'ccup'ados de
modo que per si as não possam tirar,
ou sendo as testemunhas de tal qualidade,
que não devam ir a casa dos Desembar
gadores, ou acontecendo caso, por que pa
rega ao Regedor, que elles o não pod.el'ão
fazer: commeiterá o tirar das clitas inqui
rições á outros OffiGiaes, que para isso lhe
parecerem idoneos.

S.-p. 3 LIL4.

15. Item, mandamos, que dous Desem
bargadores, que pelo tempo forem mai
modernos na CaM da Supplicacão, facam
as audiencia aos feito " que' pertenéem
a.o J ui~o dos A.g~ravo e Appellações., .
ao JUIZO dds Feitos da Coroa e 'da. Fa
zenda, e dos Ouvidores do Crime e Juiz
da Cha.ncelJaria. E tendo algum delle im
pedimento, por que as não pos am fazer,
succeelerão nisso em seu l'ugar os Desem
bargadores, que ante deIles forem mais
modernos. E mandarão mettar os feitos,
que, bou.verem d.e publicar, em um saBCO
perante si na Relação, o qual os Porteiros
levarão á aucliencia. E clepoiR qlle os De - .
em):Jargadores stiverem na séda, mandarão
abrir o sacco, e tirar "deDe os feitos, e
p.ublicar1!D per si todas as sentenças, que
neJles stiverem postas, e nãs a poderão
haver Pdl' publicadas_ E não COllll11ett 1'30
as audiencia ,que 1\0 obrigados a fazer,
por serem mais modernos, a algum do
Advogados. E tendo justo impedimento,
o farão saber ao RefWdor, para que pro
veja 0~tI:0 Desembargador, que ante de~e'
for maJ.s moderno, que a. f.'lça. E o dito
Regedor as não commetterá a al~um Ad
vogado, e o Advogados não acceltarão as
taes com;mis ões, sob pena de su pen :lo
de seu OfIlcio.

L. de 18 de Novembro de 1577 li 51.
Ref. tle 27 cle Julho de 1582 § 9.
S. - p. 1 t. 5 1. 11 § 2.
L. de 16 cle Setembro de 1586 § 1.

ORO. 10
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16. E os Desembargaclores, que Nós
a,posentarmos ou escusarmos de ir iI Re
lação, indo a ena, não terão voto, nem
poderão ser em despacho algum ,. salvo
tendo para isso. espet.:ial Provisão nossa.

S,-p, L l. 5 I. 16.

17. E porque os hospedes, que vão pou
sar com os Dewmb.'\rgadores, lhes impe
dem o despacho dos fei tos, mandamos,
que neuhum Desembargador agazalbe hos
pede em sua casa (i)" salvo se for seu ascen
aente, ou descendente, ou irmão seu, ou
de sua mulher ou criados seus, ou amos;
r. fazendo o contra,io, Nós lho estranha
remos, e daremos a pena, que nos bem
parecer. E o Regedor nos dirá, quando
os Desemb.argadores assi o não cumprem.
Não tolhemos porém 1 que os Desembar
gadores pousem (2) huns com os outros,
porque se não po.dem estorvaI' em seu des
pacho.

~l.-liY, 5 t, 5&§ 9,

TITULO VI

Dos Desemba,rgadores dos Ag!!1"a1JOS e Ap
pellações. da Casa da S1.IJpplicação (3).

Aos Desembargadores dos Aggravos da
Casa da Supplicação pertence conheceI"
igualmente per distTibUlçã(} dos feito, que
per aggrav(} a enes vierem da Relação da
Casa do Porto-,. de eaS0S civeis, que pas
sarem de quantia ele cem m.il reis em bens
moveis, e de oitenta em bens de raiz (lJ,). E
tomarão outl'Osi conhecimento (Jos aggra
vos, que saírem elo Juiz das aucõcs novas
da di ta Casa do Purto, passando das di tas
9,uantias, E conhecerão dos Aggravos.dos
Corregeclol'es da nossa Corte (5), e do Juiz
da India e lVIina, o elos Corregedores da
cidade de Lisboa, JulZ' dos Alemães, Con
servadores das Universkilades de Coimbra
e Evora, nos casos, que ll.ão couberem
em sUaS alçadas, Dos quaes Aggravo.s to-

(t). Vido Cartas d'El-Roy do, ~2 dn Fovo.o'ro dll
t616 o de 6 de Oulubro do 1633, dOl'Ormi.,and'o que os
Desembars-ad....es """o. responelão fi cartas de ~retell.
denles.

(2) A Cartl> d'EI-.l\ey de 16 de Dezembro de t620
reeommenda fi observaneia da :t.. de 9 de N ovem bro d'o
1612, quo. veda aos Desomba.r~adore8 visitarem outras
llcssons que rul0 sej.ão de sua classe..

13) ':i~e sobre e~tes Desembnrgárlores, o nrl. 22 da
J)"poSlça.. P·rovl:Wn~,.e o I. 4 do Reg. do. 1 de lI~arço

de \liD9, .da Rolnção e @asa do Brasil; O dO' Deg. d,.
t3. de MaIO do ~8111, da Relação do lIfaranbiio.

Quanto ;\ preeedeneins, em.olumen.los e antiguidade",
desl~s Desembargadores, consulte-so. os Ass.·de 21 ele.
JaUOlrO de lG3f. 29 de Julho d'e 1632,5 <10. Jiulbo de
~110,.11 (Ie J.unho o 8' de J-ulho de 17'.1.

Alem dos c081llUlulario;< de lla..bo~n e de Pega ..
sobre csla elrd., eousulte-se Costa de Stylis ann. 5.

(4) O D. de 26 de J unho de 1696 nus-menLou l> l>1,
iada deales lle.embnrs-aà<Jtes e mais M.inislros do
:í\einn, nltefando portn91o. esla Ordeuação.

'5) O Ass. de 21 de Fev.e~qirQ de ~63Ji éOr>firmou e
v;~~o.l).o~o.u esta. dis~osiç.iiP..

marão conhecimento, segundo he conleúdl)
no terceiro Livro, no Titulo 8!~: Dos
ag!ll'avos da,s senltmças definiU'vas: o isl(}
se não entenderá nos aggral'os. e appel
lacôes. que saírem dante os Olflci:J<es, que·
co"nhecem dos feitos da Fazenda d~ Uni
versidade de Coimbra entre ella e os re
cebedores de sua rendas e seus fiadores
e abonadores, e quaesquer outras pessoas:
porque estes hão de vir direitamente ao
Juizo de nossa Fazenda, como se dirá no
Tilulo iO: Dos J'U'izes de nossos reil,os
d-a FMenda, E a maneira, que terão no
despacbo dos ditos Aggravos. he a ~e-
guinte. .

L. de 21 de Julh,o de 1582.
S.- p, 5 t. I I. 5.
L. de 26 (te Novemhro de 1582 § '1-

I. Sendo o fei lo sentenceado pelos J uI:.
gadores acima declarados, ou per oulr07

, de que se possa aggravaI' para a Casa da
Supplicação, se dous Desembargadores dos
Agsravos se acor~arem com a sentença
daua pelo.s sohreclitos, e a confirmarem,
logo esse feito pe)' esses dous assi COIt-

- cOl'dantes seja findo e determinado, e se
ponba a sentença. E se os dilos dous
Desemhargadores se acordarem ambos cm
revogar a tal sen tença (i), vá o fei to a outm
Desembargador dos Aggravos por terceiro;
e se acordar com os' dous ~ pOO'ão sen
tença conformé a seu acordo; (} se este
terceiro for differente dos dous, vá o feito
a q;uarto; e se concordar co,ro os pri
meIros dons ri revogar, ponha-se. :I sell
tellca per elles tres; e se o quarto con
cordar com o tercei1'0, ou for em outra
differente tenção, vá a quinto; e se o
quinto concordar CMl alguma das duas
tençôes, ou a revogar, ou a confirmar,
ponha-se sen tença, segundo o que pelos
aitos tres for concordado. E se for em
outra tenção diiferente, em maneira que
não sejam cooformes tres em huma terr
cão, corra os, mais do Aggravo, se os hi
nouver-" até se acordarem tres, em buma
teuoão, como fi,ca ditõ. E tant<.> que os
ditos tres forem acorda.dos em huma ten
ção, logo se ponha sentença, ou a con
Jirmar, ou a re:vogar. E sendo visto 0."
feito per todos os elOs. Aggravos, e' não
concordando os que assj. são necessarios
pJl~a se p.ôr· a sen tença, c não houver
roaiS Desembargadores dos Aggravos. assi
p.er algum ser suspeito, corno por outra,
qualquer l1i4'tneira, o. de1'l'adeiro delles o
porá em mesa. perante o. Regedor o qual
verá se pôde concordar os ditos Desem
bargadores, que suas tençôes tem postas~
Jlara se pôr sentença; e não. os podendo.
collc?rdar" chamará á dita mesa, os mais.

(,I), @. Ass. dll 11' de 1If1lrço do BIS. explicq eal81
O,'d. e a eoueilia com os.§~ 13 e 14 <leste titplQ

Ytcle- Pe~as, C.om, á. esla. O.~<4..
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Desembargadores, que lhe bem pa.recer, e
tomadas as vozes 'dos ditos Desembarga
dores dos Aggravos, que já tem :visto o
feito., e postas tenções com. os malS, que
na mesa stiverem, o determmarão segundo
forem as mais vozes, e assi se porá a
sentença.

M.-Iiv. 1 t. 4 pr. e § J.

2. E em caso que os primeiros dous
Desembargadores sejam dilferentes em suas
tenções, e hum for em conflrmar as s~n
tencas, e outro em revogar, será o felto
dado a terceiro. E acordando-se com o
que for em confirmar, porá logo a sen
Lenca confórme ao acordo ele ambos. E
se Ó terceiro se acorda}' com o que he em
revogar, ou for em outra, nova tenção.,
então irá· á quarto, e se te1".1 a fórma, que
dissemos no paragrapbo precedente.

M.-liv. 1 L4§2.

3. E porque muitas vezes. ~as tenções
~ão concordes em parte, e dilIerentes. em
outl'a parte, ou cO[lcordes no principal, e
di1IerenLes nas custas, por hem da qual
di1Ierenca vai a outros mais Desembargado
res, segundo acima 1ica dito (1) : mandamos,
que o Desembargador, a que assi for por
terceiro, quarto, ou quinto, ponha sua
t~nção sómente na parte, cm' que fOl' a
dJlferença; porque quanto na parte, em
que já os outros Desembargadores Jicam
concordes, he adquirido direito áquelJe,
por quem são concorJes; e segando as
[li tas tenções se ba de pôr a sentença per
os que concordaram ,. postoque na outra
parte, ou nas custas, em que era a diffe
rença,. se haja de pôr pelos mais Desembar
gadores, que pozeram as mais teuçàes ~ a
qual sentença se porá em aquiHo, q:lle
acordarem sobre a diIl'erença, que fOI a
elles. E. por<];Jle às vezes sã.o conformes
tres Desembargadores na decisão do ca o
principal, e differenLes nas custas, tanto
que dous se acordarem nas ousta, p01·ão.
sentenca, sem ir a mais Desembargad@res.
E sendo todos dilIerentes na condenacão
das custas, irá o feito a outro Desém
bargado1', no que toca às ditas custas só
l'llente; e como do.us.foJ'eOl confórmes,. se
ponha a sentença.

R-Jiv. 1 t. 4 § 4.
S. - p. 1 t. 5. I.. 20.

4. E 03 ditos Deserrilia']'naàol'es dos Ag
gravas despacharão per tenções todos os
instl'llmentos de aggravo, e Cartas teste
munhaveis, que a el1es vÍlH'cm dos Ju.lga,
do·res da Comarcas da reparLiç.ão e d'ís
trict~ da Casa da S.uppticaç.ão, como a])aixo
se dirá, não sendn lIlstrumentos ou Cartas
testemunl1aveis, que pertençam a feitos'
crimes ,. o.u que specialmente }ler nossas.

(I) As d1l'Yidas que sllscilou esla Ord. forão resoh:i:.~.
àas ~elo Àss.. de 21 de .rcllereiro de 1619~

Ordenações pertençam a outros Julg:ldo
res. E como forem dous. concorde' (1) a
confirmar, ou revogar, porão o çlesembargo
segundo suas tenções. E se forem dill'e
rentes, irá a terceiro, ou quarto, e dahi
por diante alõ seren~ dous conwrdes. E
quando os aggra\Tos forem do Juiz receber
appellacão it parte contraria, quer de seJ1
tença deflllitiva, quer de intel'locutoria,
tomarão os ditos Desembargadores conhe
cimento do tal in trumento," ou Carta tes
temllIlhavel~ e não ouh'o algum Julgador.
E no caso que alguns instrumentos {orem
tirados daute alguns DesemhargadOl'es, Cfue
a algu.mas partes mandarmos com alçada,
po toque Pl'esidente levem, não tomarão
conhecimento dos taes aggTavos, mas virão
a Nós direitamente.

M.-liv• 1 t. 4 § 5, e t. 59 § 2t·.

5. E não tomarão conhecimento aos re
(Iuerimentos de aggr:wos (2), sem as partes
neIles faze~em declaração, como aggravam
para os ditos Desembargadores. A qual
declaração farão nos (litos requerimentos"
nu petições, ou per termo nos auto.s.

S.-p.2t.ll. 11.

6. Os Desembal'l~adores d'Os Aggravos
conbecerão das peticões de aggravo, que
forem dada ao Regedo!' (3),.segundo em seu
titulo he ordenado, e assi dos feitos, que
per desembargo, posto nas ditas petições,
vierem á Relação. E conhecerão (lJ,) dos
aggravos, que a elle vierem per pelições,
ou instrumentas e Cartas testelllunl1avei >
de q.uaesquer lugares" g:ue es lejam d'entro
das cinco legoas da cidade de Lisboa. E
os aggravos, de que per- petição podem
coJl.l'Jecer, s,!io os seguinles.

M.-lil1. I t. 4§9, e t. 6 §:.10.

7. De todas as interloculoria' e mandà
dos de quae quer Juizes (5), ou Justiças da
cidade de Lisboa (nos casos, de' que se
delIes pôde aggra\Tar per petição, que se
rão declar.ados IID Livro. terceiro,. Titulo
20: D.a ordem do Juizo) não tomará co
nhecimento outro algum Julgador da dita.
cidMe, nem-os Corregedores da Corte; mas
irão direitamente aos Desembargadores dos.

~l) O AI. .de 10 de lofaio de 1608, e Carla d'.EI-Rey
de. 5 de Dezembro de 16~3 explicão as duvidas a que
deli causa a inletligencia desla Ord.

f2) Vide Ord. do liv. 3 l. 20 § 4(>.
Estes aggravos dc\',am ser in t'?'rpoifil& e.m audiencia,..

como resolvcu O Ass. de 9 de AbriJ' de t 619.
Consnlte·se Pcgas no respcoliyo f:omrnenlario, e

CosIa de &ylis allu. 5 n. I \l.
(3:) Os Ass. de LO de· Novembro. de .16H, 25 de

~goslo de tiOI e l~ de Novembro de IlJ9 resolvem.
divers~s queslúes sobre a inlelligeocia ãesllt O~d\)naçiio.

(1,.) Segundo Monsenhor Gordo, esta par!l) do para-o
grapho foi derivada da uLlima !ll.lUlouelina inC'·flo.cilada,_
e de um Eslylo da Casa da SllppHcaçiio, referido pOl'
Cabedo Dec-. I a. da p. L n.1O e seguintes_

(5) Os nn. de 3 de Julho de 1631, 5 de De7.Cmbr
de r643 e.2B de Uaio·de 1644, C' As. de 10 etc No
.emb.ro do mesmo anuo eslabelecOrão dilferenle. limi·
tações li esle paragraphu_
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Aggravos, não sendo sobre cousas de nossa
Fazenda, ou de nossos direitos, porque
destes conhecerão os Juizes, a qne per
tencer.

M.-Iiv. 1 t.. 4 § JO.
ReI'. de 21 de Jlllho de 1582 § 13.

8. Item, de- todos os termos e mandados,
que quaesquer De errUJargadores da Casa
da Supplicação mandarem cada hum per
si só nas audiencias (1), ou fóra dellas em
feito civel, ou crime, que se ha de des
pachar em Relacão, e de que não ha de
haver a~gravo d"a sentenca definitiva:.e
bem a SI de qualquer interlocuLoria, que
cada hum dos Desembargadores, que per
seu Regimento per si só póde pôr em
feito crime, postoque o haJa de, despachar
em Relação, e pozer a dita interlocutoria
pel: si só, poderão aggravar per petição
para os ditos Desembargadores.

M.-Iiv. 1. t. 4§ 11.

9. E bem assi se poderá aggravar das
interloGUtorias e mandados, que o Corre
gedor da Corte dos feitos civeis pozer,
ou mandar nos feitos, de que elle conhe
cer per aução nova, ou outro De em~ar
gador, a que commettermos algum feito,
gue per si só de embaraue, sendo as ditas
mterlocutorias, ou man~ado , em que se
não receba per cada hum dos sobrediLos'
al~uma contrariedade defesa, replica, tre
plica, ou parte de cadahuma dellas, ou semlo
a interlocutoria, ou mandado sohre dila
ção grande, ou pequena, que se der para
fóra do Reino, ou sendo sobre incompe
tencia do juizo, quer pronuncie que re
cebe a excepção, quer não, e assi depois
de recebida, quer se pronuncie por Juiz
competenle, quer não. E assi mais se po
derá. dos sobredilos aggravar nos casos
conteúdos no Livro terceiro, Titulo 20:
Da ordem do Jui;:o.

M.-liv. 1 t. 4§ 12.
S. - p. 3 l. 1 L 7 § 6.
Ass. ele 29 ele Janeiro ele 1575.
L. ele 18 de Novembro ele 1577 § 10.

10. E por quanto ás vezes os Desem
bargadores, que as audiencias fazem, e a si
os que per seu Regimento cada hum per
si só ba de de pachar, por as partes não
poderem aggravar dos termos e mandado ,
que na audiencia s.e baviam de mandar,
e assi' das illlerlocutorias, que per elles só
haviam de passar, de que podiam aggra
vaI', não querem mandar· obre o que lhe
requerem na audiencia, nem querem des
pachar cada hum per si só, confórme a
seu Regimento, mas mandam fazer oS fei
tos conclusos sobre os taes termos, e os
despacham em Relação, e assi despacham
em Relação o que per cada hum sómenre

(1) O D. de.\. de Junbo de 1685 e Ass. de 5 de
~[arço de 16\1 elplícüe dm'idns li que deu causa a
inlelligencia desle paragrapho,

havia de ser despachado, por tolherem o
aggravo: querendo evitar isso, mandamos,
que se cada hum dos Desembargadores,
que as audiencias fazem,. nos termos, que
nas audiencias se sôem mandar, assi como·
dilacões ás partes, e outros semelhantes,
e bElIn assi nas cousas, que per seu Re
gImento hão de despachar cada hum per·
si, e de que poelem aggravar, despacha
rem os ditos termos, mandados, ou sen
tença. em Relação, que em taes casos,
sem embargo de serem de pachados em
Relação, as parles possam aggravar (1) dos
taes despacEos po tos em Rela~ão, assi
como poderao aggravar, se per SI só des
embarg?-faJl? tal interlocutona, ou termo
na autlJencla.

M.-liv. 1l. ,1 § 1·1.

11. E as petições, per que se aggrava
rem de cada hum dos sobreditos De em
bargadores, ou Julgadores, conteúdos ne te
titulo, serão a sinadas pelo Procul'ador
do feito. E achando-se que he conh:aria
aos autos, e não he feita na verdade do
que no feito se contém, ou he feita ma
nife tamente contra Direito, ou que he
frivola, e de materia, per que pareça erue
não he a parte aggra ada, pairará o lal
Procurador por cada peticão, que assi
fizer, dous mil reis para ás de pesas da
Relação (2), e não será admittido a servir,
sem mostrar como os tem pago.

~L-Ii,'. 1 t. 4 § 15.
L. de 2J de Março de 1590 § li.

Appéllações.

12. Item, os ditos Desembargadores dos
Aggravos tomarão conhecimento de todas
as appe]]~ções de casos cíveis (3)7.-lJ.ue saí
rem, e VJerem a elles dante os JUIzes do
Civel, e dos Orfãos da cidade de Lisboa,
e do Ouvidor da Alfandega, Provedor dos
Residuos e CaIlellas, e do Provedor dos
Orfãos, e do Conservador da Moeda, e
das Dbas, e do Reino do Algarve, e das
Comarcas de antre Tejo e Guadiana, e da
EsLTemadura, tirando as Correicões de
Coimbra e Esgueira, que hão de ír II. Ca q.
do Porto; e assi conhecerão das appeUa
cões da Comarca de Castel-branco, e dos
feito.s de aegra;r<? do Conservador da UIÚ
versldade ue COlmbra nos casos, que não
couberem em suas alçadas. E assi tomarão

(I) Sobre a intelligência dC$le paragrapbo e du,'idas
que occorrêrão, consulte-se o Ass. de 13 de Julho
de 1816.

(2) Vide Ass. de 16 de Novembro de \700, e Ord.
deste Jiv. l. 1,8 §§ 6 e 1, e liv. 5 t. 5 § 1.

(3) Pegos no Commenlai'io li esta Ord. diz que a
Casa da Supplícação tambem conhecia das appellações
e aggra,'os respeitanles li Igreja de Braga e Arce
bispo Primaz sobre maleria de jurisdicçãO, postoque
tal allribuição competisse li Casa do Porto, por se
achar Brasa no seu districto, sendo csla uma conces
são especial feita ao Arcebispo D. Fr. Agostinbo de
Jesus, por um Deereto de 1605. .
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'Conbecimento dos instrumentos de aggravo 1

.e Cartas testemunhaveis de casos clveis,

.que vierem de todos os sobreditos, e que
cnão couberem em suas alçadas.

L. de 21 de Julho de 1582 §§ 2,3 e 7.
L. de 26 de Novembro de 1582 § 6.
S.-p. 2 t. ÍJ. J. '5.

13. No .a.espache da~ appellações terão
.a maneira seguinte. Nas que forem até
quantia de dez mil reis afóra as custas)
como forem dous confórmes a confirmar,
ou a revogar, porão sentença.; e n.ão sendo
confórmes, irá o feito a terceiro', e a~s

mais que cumpri!'. E pass~ndo. a quantia
-de dez mil reis até dezasels mil reis nos
bens de r.aiz, e vinte nos bens moveis, se
,porá a sentença, tanto que forem dous
confól'mes em confirmar, ou tres em revo
gar (1). E os dias de apparecer (2) ~espacha
rão em mesa, e sendo dous confóTmes, se
porá a sentença; e no cOl'l;formar dos votos
das appellações e dos lllstTum~ntos de
.aggravo, ou Cartas testemunhaver, e con
àenacão de. custas, se terà a ordem, que
acima stá dito nas tenções dos feitos ,de
aggravo.

M. dem de Outubro de 1587.

1·1. Nos fei tos, qlle vierem per aggravo
aos Desembargadores, sendo o primeiro,
a que for distribuido, em parecer, que o
feito não stá em termos ):>ara se despachar
finalmen te, mas qne he neces ario fazer
se alguma diligencia, para a qual se deva
pôr alguma interloclltoria, não dará o feito
·a outro Desembargador; mas le"a-lo-ba li.
Helacão, e com outro l)esembargador dos
Aggravos, se a dita interlocutoria não
tiver respeito a revogar, ou se o tiver,
·com dous Desembargadores elos Aggravos,
quaesquer que na mesa se acbarem, vejam
o feito, e determinem a dita interlocnto
ria, como lhes parecer justiça. E concor
dando nena, se ponha o desembargo, como
for acordado. E não concordando os outros
Desembargadores na inteflocutoria, da ma
neir:!. que era tençã.o do primeiro Juiz, se
ponha o desem1lãrgo, segundo pelos mais

~ for acordado, sendo sempre dous confór
mes na interJocutoria, que não tiver res
peito a revogar, e na que o tiver, serão

-tres confórmes (3). E sendo os OutTOS Des
embargadores em parecer que se não deve
de pôr interlocutoria, mas que se deve

(I) Os Ass. de 5 de Julho de 1663 e li de Março de
1118 resolvem duvidas ace.l'ca desla disposiç.ão.

(2) Vide. Ol'd. desle li\'. l. 2~ § 3 e I. 92 § i, e
li •. 3 t. 68 ~~ 2 e 6, e I. iO § 3 in {I"8, e § 1,.•

COsla de St-y/is ann. 5 n. 34 declara que esles djas
llão linhão lugar nlls causas criminacs.

(~) I'ul'a confirmação du senlença que ,'inha por ag·
gravo ordinal'io a Relação erão surticienles dous volos
conrormc5 J sendo indispensnveis tres para recebimento
de embargos, dirigidOS á re,'ogar a mesma senlença.
Ass. de 20 de Dezembro de I i83.

o feito de 'despacbai' ftnalmenLe, assi se
por..i o desembargo, e -tornará o feito ao
Desembargador, que o .primeiramente vio,
para que ponba nelle sua tenção final.
Porém se a dita diligencia e interlocuto
ria não for redid·a per alguma das parLe",
·mas o Desembargador a mover de seu Of
.ficio, e for ·acordado pelos outros que he
escusada, far-se-ha assento disso, a sinado
-no .feito .pelos Desembargadores, que na
-dita iater.1ocutol'ia forem, para depois não
vir em duvida aos outros Desembargado"
res, que o feito houverem de ver, se se
.devia fazer a 'dita diligencia. E sem pu
·blicação da dita determinação e assento,
ficará logo o feito com ene, para pôr sua
tencão ftnal, em se fazer a dita diligen"
cia: E esta mesma maneira se terá, pos"
toque o primeiro tivesse posto sua tenção
final, se o segundo, ou tercell'O for cm
parecer de inl:erlocutoria: porque o que
de tal parecer for, levará o feito li. He
lação, para se ver per el1e, e pelos OULTOS
primeiros, que tenção final ti,'erem po ta,
se se podem concordaI'; e se não, com
outros Desembargadores dos Aggravos; e
não os havendo, ou sendo suspeito, peI'
outros, que o Hegedor ordenar, e sempre
se_ terá a ma.neira, que no primeiro Des
embargador be dito. E isto mesmo se
guardará nas sentenças, que vem per ag
gravo da Helação do Porto, em que não
receberam alguns artigos de emhargo", ou
de nova razão, ou negaram licença á parte
pata os poder fazer; se o primeiro Des
embargador, a que o feito for distribuido,
ou o segundo, for em recebimento dos
ditos artigos, o porá em mesa, e não porá
tenção.

S.-p.l 1.51. 3 pr.

15. E quando algum dos llitos Desem~

bargadores, a que for distribni~a alguma
appellação, e pa sal' da quantIa dé dez
miL rei afóra as custa, for ele parecerj
que se haja de fazer alguma dijigencia, a
levará á Relação, e a porá em me a com
dous Desembargadores dos Aggravo , ora
a interlocutoria leve tenção a revogal', ou
a confirmar a sentenca. E sendo todas
tres confórme , se porá o de-embargo
como for acordado. E não concordando,
e porá com taIllo , até que haja tres con

fórmes, guardando em todo o mai a or
dem e fórl1la, que be dada acima nos feito
dos aggravos. E no feito, que não pas
sarem de dez mil .reis, o De embargador,
qne for em parecer da inter!ocutoria, a
porá com outro: e sendo ambos confór
mes, porão o des~mbargo, e não ? sendo,
o porá com terceiro, para que sejam dous
confórmes.

16. E tanto que o feito for concl,uso,
depoi de o De embargador o ter VIsto,
screverá sua tenção em hum papel apar

ORO, 11
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tado (i), Oqual não ajuntará áo feito, e no
fim da tencão porá o (lia, mez e anno,
em que a ·screveo, e a as inará; e elle
mesmo a levará á Relação, e mandará
levar o feito, e em Re~ação o entTegará
ao Desembargador segumte, e com elle
lhe entre~ará a tenclo, declarando ao pé
della o dia, mez e ·anno, em que lll'a en
trega com o feito. l): o Desembargador,
que o dito feito e tenção receber, a le
vará para casa em sell poder, sem a en
h'egal' ape oa alguma. E depois de o
'egnndo De embargador ter vi to o feito,
s~ concordar com a tenção do primeiro,
porá a sua, e a levará á Relação com o
feito. E se for de quilidade, que baste
serem dous confórme, porão nelle sen
tença; e não o endo, irá a terceiro,
o qual terá a mesma ordem. E farão co
ser as tençàes peran te si, e depois de
'cosidas, porão a sentença, e no ílm della
declararão o dia, mez e anno, em que se
screveo, e assinarão. O que se fará no
dia da autliencia, em que a sentenca se
'houver de publicar, para que antes de
publicada não ande o feito em poder ele
pes oa alguma, que possa saber e desco
brir o conteüdo nas tencàes e sentenca.
E e ta mesma maneira terá Q terceiro,
quarto, 011 mais Desembargadores, a quem
o feito houver de ir, até serem confór
llles tantos, (Iue bastem para se a sentença
haver de pôr como acima dito he. E o
que se diz nos feitos do aggravo, se fará
isso mesmo nos feitos das appcllações.

S.- p. 1 t. 5 I. 11 pr., e §§ 1 e 2.

17. E o Desembargadores, que os ditos
feitos despacharem, terão em muito se
gredo as tençàe (2), ante de as sentencas
serem publicadas,. em as praticar cóm
pes oa alguma, postoque seJa Desembar
.gador da Casa, não sendo algum dos (Iue
JlO fei to forem Juizes, pOl'qllB com esses
poder~o praticar o que lhes parecer ne
cessarlO para despacho do dito feito. E
em quanto tiverem as teucàe em suas
casas,. as terão fechadas de· sua mão, de
maneIra, que as não possa ver pessoa al~

guma. E. send~ negligentes no segredo, e
co.usa aCllna d~tas, lhes será estranhado,
-egundo a qualIdade da culpa, ou negli
gencia, (Iue nisso tiverem (3).

S. -p. 1 t. 5 1. 11 § 2.

(I) Vide os A... de 1 de Agosto de 1635 e de 1 de
Julho de 1637 .

. _O pri,,:,eiro. impõc a pena de nullidade ás lençõea
llua escl'J~las peln p~oprio Desembargador, o O se
gundo valida,·a a lenÇaO. do nesembargador faUeoido,
se ao lempo da morle tUlha pa..ado o feilo 00 imme.
dialo.

(2) O A.... de 26 de Março de t81 t fixou regras
p~~a ncnutela~o augmcnlo de cusas de commissões cm

.Iellos de lençocs, demoras no seu despaehu e perigo.
DO segredo do J u,liço.

. (3) Vide Ord. desle li•. t. I §§ la e 34 1.58 § 2 e
I. 65 § 9. "

18. E mandamos, éIue se depois de al
gum Desembargador ter posta sua tenção,
se finar, ou for privado do Oilicio, tal
tenção seja havida por nenhuma, e irá o
feito a outro Desembargaelor dos Aggra
vos seguintes {i). E esta maneira se terá em
todos os outro feitos, que per quaesquer
outros Desembal'gadore' se houverem de
despachar per tenções. E sendo algum
Desembargador, que tenha posta sua ten
cão, suspenso, será sua t ncão valiosa. E
sendo absente do Reino, n~lo valerá a ten
çâo, que tiver posta, salvo se, tando Nós
fõra de te Reino, o di to Desembargador
for á nossa Corte per nosso mandado, on
a seus requerimento, ou negocios, porque
não he razão, indo a eUa negociar o que
lhe cumpre, com animo de tOl'Jl:J.r, haver
de ser nulJa a tenção, que tiver posta.

M.-lil'. 1 t. <I § S.
S.- p. 1 t. r, I. 13.
Ass. de 5 (le Kovcmbl'o de 1585.
AI. ele 5 ele Maio ele 1588.

19. Item, darão ajuda de braço secular
em Relação no districto da dila Casa, ci
t.1.das as partes, e visto o processo, achando
que foi ordenadamente feito. A qual darão
no casos, e na fórma, que se dirá no
Liyro segundo, Titulo 8: Da aÍ'lIda dé
hl:aço seCltoiar.

M.-lil'.l t. 4 § 7.
S. - p. 2 t. 51 1. 13 § .1,

20. Item, os ditos Desembargadores não
tomarão conhecimento lIas appellações, ca
bendo na alçada dos Julgadore , p.o toque
per alguma das part s lhe nâo cJa apon
tado (2) ; e todo o processado depois do re
cehimento da appcllação será nenhum, e
mandarão cumprir as sentenca', de que
assi for appellado. E a parlé, que de tal
sentença appellou, postoque o Julgador
recebesse a appellação, e a outra parte o
não contradissesse, ilagarit as Cllstas, ou o
Julgador, que a mal recebeo, qual aos
ditos Desembargadores parecer. E o mesmo
será nos aggravos das sentenças defmitivas.

S.-p.2t.lJ.3§ 10.

21. E quando os De embargadores hou-r
verem de emendar alguma sentença, que
a elles ,rier per aggl'avo, ou appeJlação,
não dirão: Eme-ntktrlclo r1islo, e aCC?'es
cC11lanclo nistouliro,' mas dÜ'ãO, que não
he bem julgado pelo Ouvidor, ou Juiz, ou
per todos; e emendando as ditas senten-

(I) Sobre o vaiaI' dos lenções nas nuas especiO!!
apresentadas pelo Legislador coosu1le-se os Ass. de
28 de Agosl() de uma, de 19 de Moia ·de 1620, de 1
de Julho ae 1637 e 24 de Janeiro de 1,50. .

Pegas, no Commentario á esta Ord., asscvera que
se julgava valida uma lenção (cilo por Desembargador
aposentado pouco depois, ou Ironsferido para outras
Relações: ei lo os nccórdãos respeetivos.

(2) Vide Ord. desle liv. l. 8 § 2, l. 31 § I, c I. 58.
§ 25, e liv. 3 I. 10 § 6.
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tas ou revogando, declararão as causas,
por' crue se assi movem ('1).

s. - p. 1 t. 5 I. 2.

22. E quando mandarem emendar alguns
artigos, não declararão as cousas, em que
'se hão de emendar, porque não devem
ensinar ás partes, nem a seus Pro~ura
dores, como hão de formar seus artJgos.

S.- p. 1 t. 5 I. 1.

TITULO VII

Dos Corregedons dCb COI te dos feitos
er'imes (2).

Aos· Corregedores da Corte do Crime
pertence o conhecimento per nova :1ução,
de todos os maleficios commettidos no
lugar, onde I ós sLivermos, e de redor
cinco legoas (3): com tal declaração, que se
hum Cortezão commetter aI "um malelicio
no lugar, onde a nossa Corte stiver, con
tra outro Cortezão, ou conlra algum mo
rador no mesmo lugar, e a cinco legoa
de redor, ou contra algLun de fóra do diLo
lugar, e e te Cortezão for accusado por o
tal crime perante o COlTegedor, onde quer
que a Corte enLão stê, que elle não po a
declinar seu juizo, e pedir que o remettam
aos Juizes do luga:!:; onde o delicto for
commettido.

M.-liv.1 t. 5 pi'.

1. E se a parte ou J u"l:ica o quizer
accusar perante os Juizes do "I ugar, onLle
o delicto for commeltido, e elle requerer
qLle o rell1ettam ao Corregedor da Corte (~),

(I) Vide Ord. do liv. 3 L. 66 § 1.
(2) NcslllS Ordenações enconlramos qllntl'O cmpl't'ga

dos com o lihl10 ele Corrcgcclo,': os d. Córte dos feiLos
crimes e civc.is, lo 1 c 8 j os da Cosa do Porlo. L. 38 e
39; os da cidade de Lisboa, 1. /i'9) c os dü ComarcaJ

t. 1iS. Equivulião ao antigo Prelor Romano.
Os primeiros, cm numerO duplo, ruoccionaviLo na

Casa da Supp!icaçãu, t. 5 pr.; os s~gllmlos na Casa
do Porlo l t. 35 § 3, o em todas as llclat;õcs hu via
cmprc~ados em idcnlic3l; cil'cumslnllcias. A cidade
de Lisboa, por privilegio especial, linha dous Corre
gedores, ulll para o cl'imc, outro para o ch'cl, por
]ualllo só pOl' si constituia uma Comarcrt'.

O Corregodo,· era o p..illlei ..o ~~"gislrad'o na Co
marca. superior aos Juizes que nclla e:dstiüo, com
ex.ténsn jUI'isdicç.lo,. tanto no crime, como DO elrcl ..
O Juiz de nireiLo, c..eado pela Constituição, L. 6,
ad. 153, o subslihlio cm grnnde parle de StHC:S nttti
Duições; a Disposição Provisoria nrt. 18 supprimio-os ..

Quanto á origem dos COl"fcgcrlorcs C nUlllCfo ele
Sllas atLribuiçães, "ide P gas li: O..d. do li". I L. 58
pr., Metia Freirc-Illst.. J'ul'is Ciuil1"s ~l4sitam'" liv. 2
~ ~.I nola, J. A. d'e Sa,11l moda sobre a· origem.. (103
Con'egeclores no L. 1 das Mou\. da Lilt. Por'. pago 291,
.e Almeida e Souza-Fasei...lo; L.2 Diss. 1 §' 38 coro1:.

Consulte-se o D. de 16 de Janeiro de 1'6i8, e AS'.
de 16 de.JIlnio de 16''\'2, G de .Jnlho ue 1655. (bis), 12
de Fel'ereiw du 166-1. e 1126, 22; db NO"embro de
t 149, e !)- de Março de I i58. sobre assentos, preee
dencias, fórmu!"" dos manaado. dos Corregedores. elC".

(31 Viele Ass. de 18 de Agosto <W·lJ03.
(I, O Ass. já ciLadOo na nota. precedenLe estabetecia

os casos em .!Iue essa ."oeação era. l1ermillida ei1:-oflicic>
011 a re'l.uetlmenLo d.e parLe:

mandamos que lhe seja remetlido, om
.seja accusado preso, ora solLo, postoque
a outra parte o não con inta. Porém
quando ambas as partes consentirem, lJ:Ue
o feito se trate perante os Juizes do dJto.
ltLgar, conhecerão delle.

M.-Ii,v.1 t. 5 li I.

2.' E se o l<'l.l delinquente cruizer tomar
Carta de seguro, a poderá tomar peranle
o Corregedor da Corte. E c[uerendo-a to
mar perante os Jllizes do lugar, onde o
crime ( tanc10 ahi a COl'te) for cOll1Oleltido,
o Corregedor lhe dará com clau ula, qLle
se a parte antes o quizer accu ar perante
elle COlTegec1or, que o venha .accusar a:
certo tempo, que lhe na clila Carta será
assinado. E se parte algum.a. não accusar
tal delinquente, ou por a não. haver, ou
não querer accusar, e for tal cato, em
que haja lugar a Justiça, rrueremos, que
e não livre, senão penu1te o Corregedor

da Corte.
M.-Iiv. 1 L. 5 § 2.
Ass. de 13 de l'iovom:l.Jro de 1579'.

3. E se este, que o crime commelter'
no lugar, onde as i tiver a Corte, não
for Cortezão, quer seja rJ1o-radol' no lugar
do malefLcio, queL' e1l1 outra pa;rte, poderá
ser accu ado na Corte. OLI lia lugar do
ma.lelicio, como o accu ado[; antes cruizer~
cruel' o tal accusa4.1or seja Cortezão,. quer
morador no lugar, onde a Corte stiver,
O~L fóra deI/e, em qualquer ontra parte.

~r.-liY. 1 I. 5 § 3.

4·. E. se o tal c1el'iuquen;le quizer t.omar
Carta de seguro, e o ofJendiâo for mo
rador no lugar do 'rnaleficio, ou em seu
termo,. dê-lha o Corregedor para o Juizes
do dito lugar do maleucio com a sobredita
clau. LlIa, que se o' ante quizer accusar De
ranLe elle Corregedor, 'qlle o venha accu
sal' a certo tempo,. que- lhe na Carla seja
assinado; se o ofIendido foI' morador fóra
do lugar, oude fuI' feito o malefici9, e o
deliru..ruente cp.úzer Carta de seguro, dê
lha o Corregedol' para i. E e depois que
P!3ran.te el1e o ofIendido vier á citação,
disser que antes quer accusar o delin
quente no lugaL' do maleftcio,. remeLta-os
lá, assinando certo tempo, a que lá pa
reçam.. E se não houver Ik'Ute, queremos,
qu.e o tal delinquente po'ssa ser· aCClIsado
perante as Ju tiças do lugar, onde o crime
-for commettido, ou perante os COfl'egedo
Te da Corte, como ene antes quizer.

AL.-Iiv. I t. 5§ 4..
A s. de 13 de Novembro de 1579.

5. Porém não to1Jlemo , que em todos
os casos sobredit05 os ditos Correged'ores
com parecer do Regedor em Relação, e
acordo dos Desembargadol'es

ê
que elle or

denar, possam mandar vir á orte o dito'
feitos, quando entenderem, que por algum
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'bom respeilo, e bem da Justiça se deve
assi fazer, ora os delinquentes sejam pre
sos, ora soltos, mandando isso mesmo vir
1\S pe~soas dos accusados á Corte solto, ou
presos (i), como lhes bem e razão parecer.

~I.-li\'. 1 l. 5 § 5.

6. E bem assi, se alguns Procuradores,
'ou Scrivà.)s, que procuram e servem em
nossa Corte e Casa da Supplicação pe
rante os nossos Olliciaes da Justiça, e os
no so moradores, que de _ ós hão mora
dia, ou mantimento no tempo, em 'que o
vencem: e bem assi todos os outros, que
com cada hum dos sobreditos continua
damente viverem, e com elles andarem em
nossa Corte e Casa da upplicação, com
melterem qualquer maleficio fóra da Corte,
'Poderão ser accusados perante os ditos
'Corregedores, não os querendo antes ac
'CIlsar as partes nos lugares, onde com
ulelteram os maleficios. E não havendo
partes, que os accusem, poderão ser ac
cusados perante as Justiças do lugar, onde
os maleficios commetteram, ou perante os
-Col'regedores da Corte, como elles antes
quizerem. -

7. Item, mandarão prender, e trazer á
cadêa da Corte todos aquelles, de que
lhes for querelado de maleficios commet
tido na Corte, e cinco legoas de redor,
sendo as querelas taes, por que devam
ser ,Eresos, com tanto que. sejam primeiro
'cerlI.ficados, que na Corle, ou denlro das
cinco legoas foram commettidos os taes
maleficios, e conhecerão delles no modo,
que em cima dissemos.

M.-li\'. I I. 5 § 6.

S. E assi mesmo (2) mandarão prender e
trazer á cadêa da Corte o de que lhes for
querelado, ou forem culpados em casos de
traicão, heresia, aleive, moeda fal a, so
don:lla, tirada de presos da cadêa, aindaque
na Corte não hajam commettido os taes
maleficios, sendo commettidos no di tricto
da Casa da Supplicação. E uestes casos
não darão Carta de seguro, senão os Cor
regedores da Corte, as quaes passarão di
rigidas para si mesmos. E nos outros
maleficios fõra da Corte, de que lhes for
dada querela, ou elles tiverem culpas obri
gatarias, para deverem ser presos, man
darão que o sejam, e se de pachem nas
terl'a e lugares, onde se disser lJaverem
i:ommetlido os maleficios; o quaes man
dal'ão prender per seus Alvarás, como
diremos no Lino quinto, no Titulo H9 :

(I) Pelo AI. de IS de Janeiro de 1624 não podião os
Governadores ou Ministros Ultramarinos mandar para

.() Reino, por culpas qu'c lhes bou"csscm formado, réos
presos, scm previa participação ao nC)'.

(2) 'Vide Carta d'EI-Rey de 5 de Selembro de 1626,
determinando as obrigações dos ~nnistros inferiores
em relação ás ordens dadas pelos Corregedores do
Crime.

Como serão prestls os malfeitores. Os quaes
Alvarás nrro assinarão, até lhes as partes
mo trarem os traslados das querelas, scrip
tas e assinadas pelo Scrivão, que as tiver;
e nos ditos Alvarás se fará mencão. como
as partes querelosas levam os ditos tras
lados. Porém, se elles tiverem informacão,
que os malfeitores sào taes pessoas,' ou
acostadas a taes, que razoadamente os
Juizes dos ditos lugares não possam delles
fazer cumprimento de justiç.a, commettel
os-hão ao' Corre"edores das Comarcas,
que façam delles âireito, em modo que a
justiça não pereça. E esta mesma maneira
terão nos maleficios, de que lhes forem
requeridas Cartas de seguro.

Al.-liv. 1l.5§i, e iiI'. 21.20§ê.

!lo E senuo as partes ambas moradores
nas Comarcas assinadas á Casa do Porto (1),
não poderão querelar diante dos Corre
gedores da Corle, nem elles lhes recelJerào
querelas, salvo quando pela qualidade das
causas, ou das pessoas Nós o commetter
mos a cada hum delles em particular. Po
rém se algum morador das ditas Comarcas
C?ml~etter algum deliclo na~ C~marca do
dlslrlCto da Casa da, Supplicaçao, poderá
a parte oifendida querelar diante dos Cor
regedores da Corte, e elles tomarão co
nhecimento das ditas cullJas, e as deter
minarão como for justiça.

L. de i de Junho de 1583 § '1.

10. Item, darão Carta de eguro (2) em
caso de morte de homem (3), commettido nos
lugares do distTicto da casa da upplicação,
e outro al"um Julgador as não passaril,
e irão dirigidas para elles mesmos. E
das mortes acontecidas na Jndia pa arào
Cartas de seglU'o dirigidas para Juizes
competentes, perante os quaes se os ditos
seglU'os livrarão. E aos moradores das
TIhas, e stantes em ellas, darão Carta'
de seguro em todos os casos commetti
dos nellas, postoque sejam de morle, e

(\) Vide Carla d'EI-Rey de O de No,'embro de
1623, explicando esta Ordenação.-

Consulte-se tambem oS DU. de 15 de Outubro d?
1646 e de 2 de Abril de 166. com a consulta da Su!'
plicação do lodo mesmo mez e anno.

(2) A Cal'/a de Seguro, que entre nós cessou com
O Codiso do Processo Criminal, era uma especialidade
da Legisla fio Porlugucza antiga, c Cra cOllsa mui di·
"ersa da Fiança, que usamos, ou do Salvo-Couduclo,
outr'ora pralicufl0 cm certas nnções.

Era essa carta uma promessa judicial, pela qual o
réo, sob cerlas condições, dcixa,'a de ser preso até
6nalisar o proce..o. TIa.ia a Carla de Seguro nega
U"Q e confessnli\'a: n primeira quando o réo ncgal'll
o facto de que era argaido, c a segunda quando qon
fessa,'a-o allegando legitima defesa. Em certos crimes
não era concedidu.

Era, cmfim, lIUI recul'~O que linha sua ulilidade, c
não houve discrição em ellingui·lo de todo enlre nós.

(3) Vide sobre a limitação deslas cartas c dU"idas
oecorridas quanto á execução deste parngrapbo o Ass.
de O de A{;oslo de'1630, Ais, de 20 de Abril de 16il,
19 de Fevereiro de 16i4 c 10 de Janeiro de 1692, c
DD. de 3 de Outubro de 1612, de 25 de Janeiro de
1670 c 19 de ~laio-d~ 1605.



TITULO VII 27
Irão dirigidas para os JUlzes das ~itas
Ilhas, onde os delictos forem commellldos.

M.-Iiv. 1 t. 5 § 8.
S.- p. 1 l. 6 I. 3.
L. ue 26 cle Novembro tle 1582 § l.
S.-Jl. 2 t. 1 J. 1 § 7.

11. Darão as i mesmo Carta de seguro
de resistencia, ou oITensa, que e diga er
feila contra algum OJJicial da Jusliça; o
outro algum Julgador as não passará em
nosso Reinos, salvo o Correge~Ol·. do
Crime da Casa do POl'to no seu distncto,
'e irão cliÍigidas para elles mesmos. Nas
quaes Carta se porá clau ula, ~e se o
dito OJJicial da Ju liça antes qUlzer ac
cu ar o delincruente no lugar, onde for
feito o maleficlO, quo o pos a fazer. E
não querendo o dito q.mcial accusar, _ou
accu ando na terra, deslstlr da accusaçao,
mandamos, que o feito eja remettido aos
dito COlTegedoro da Corte, para nelle
procederem, e o determinarem em Relação,
como for direito.

~r.-Iiv. 1 l. 5 § !l, e Jiv. 5 t. 36 § 12.
L. de 26 de NOI'embro de 1582 § l.

12. E de todos os outros maleficios COLTI
meltidos fóra da Corte, nas Comarcas e
lugares da jQl'i dicção da asa da uppli
caçflO, darão a 1 me mo Carlas de seguro,
uirig-ida para os Juize. do lugare , onde
se disserem o malenclO serem commet
ti(los: com tanto que nãQ sejam do ma
Ieficio acima dilas, de que as Carlll.~ de
seguro hão de passar para si me mo ,
nem dos commettido pelos moradore da
Ilha , no lugares deste Reino, dos cruaes
havemo por bem, que dirijam as Carta
paTa. i, o conheçam do ditos ca os.

M.-Iiv. 1l. 5 § 10.
S.- p. 2 L 11. 1 '7.

13. E não darão Cartas de seguro nos
erros dos Olicio ao Tabelliiie , porque
dar a taes Cartas pert~nce ao Juiz da
Cbancellaria: alvo qnando a Corto sliver
aparta(la da Casa da uppJlcação, porqlle
então o Conegedor, que na Corte andar,
uará as ditas Carta' d.e segul'o aos OlJicjaes
da Corle, e do lugar, onde ella tiver, e
cinco leguas ao redor, daquelles erros, de
que o conhecimento pertencêra ao Juiz
da Chancellaria, se a Casa stivera no lugar
da Corle: o qual Corregedor conhecerá
do feilo dos dilas Officiaes com os Jul
gauores, que Nós ordenarmo ,

S.- p. 1 l. 3 1. 1 § 2, e p. 3 l. 3 1. 2.

u. E qua.lquer pessoa., que tiver des
embargo para Cm'la de Se!!1l1'O, poderá
::mdar com eUe egul'o lre dias, como di
remo ]]0 Livro quinlo, no TiLulo 129:
Das Caq'las de seg~lro.

M.-Iil'. 1l. 5 § U.

15. Item, o dito Corregedore desem
bargarão todos o feitos e proce '0 cri
me , que perante elJe se tralarem, e assi

os instrumentos e Cartas te temunhavei
sobre feilos crimes, que vierem per ag~

gravo dos lugares e Comarcas da jurisdição
da Ca a da Suppllcação. E qua squer ou
tros feitos crimes, que dante outro' quaes
quer Juizes á Corte vierem per remis 'fio
nos casos, _em que per bem de nossa
Ordenações e pôde fazer a tal remi ão;
o quaes desembargarão em H.elação COIll
o Desembargadores, crue pelo kegedor
forem em cada hum dla ordenados, cón
fórme ao que fica di to no TituJo i: ))0
R gedor, E no de pacho do dilos feito
lerão a ordem, que he dada aos Ouvj
dores do Crime da dila Casa. E a in
terlocutorias do - dilas fei lo e processo,
que perante elJes se lTalar m, poderão o.
Corregedores per si sós pôr. E quando
as a i sós pozerelll, poderá cada hUl1la
da parles aggravar para a Relação per
pelicão. E as conh'ariedades, atI defe a.
de feitos crime despacharão. eOlpre em
Relação, confórme ao que e dirá no Li,.ro
quinto, Titulo 12q: Da o)'dem do Jw::o
nos feitos crimes.

M.-liI".11.5§12.
S.- p. a l. 11. II.

16. Jlem, conhecerão de quaesqller ag
gravas (1), que a l'lIe per petição vierem,
de fei tos crimes, dan le quae quer J ulga
clore., C[1le de caso crime conllecerem
no lugal', onde a Corle sliver, e até cinco
leuoa ao redor (tirando aqueDes, (file, per
special privilegio, tiverem de não re pon
derem per pelição ao dilas Corregrdores);
o quaes per i ó. poderão mandar, que
respondam, e tlesemhargarão os dito' ag
gra.vo . em Relação. E isto não endo ag
gravas, qne Iliam dos Julgadores da 0.1
dade déLishoa, porque desles perlence o
conhecimento aos Desembargadores do
.4ggra os,

M.-liv. 11. 5 ~ J3.
Rer. de 2í cle Julbo de 1582 § 13.

17. E se algum malfeitor de grave feilo
vier peranle cada lJUm do dilas Correge
dores, de que elles hajam lal informa ão
per eYidente indicias, per que lhe pa
reca, que deve. logo eI; mellido a tor
ménto, e que . endo spaçado, se pod.erá
aperceber o dito preso em hl_ manell'a,
que dep~is a verdade não podCrJa ser .tão
nem sabida: em tal caso', se o qUizer
meller ri tormento, falle primeiro com o
Regedor) e com algun D embargador s,
que o dilo Regedor para is o fará apartar
10lTo, e com acordo do sollredilo o p 
derá fazer, e de outra maneira não.

M.-li". I t. 5§ 11.

(I) O As•. do [O de Abril de 1r.~1 Ilerlarava que n,
n"gra,'o, inlerpMlos do J oito do Chel de ],i.ho1
sgJjre crimes in,"lrt ntes pm rau!D..S cheis csla"üo cum
prchendido. Dcola di po,içüo.

0010. I~
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18. Item, tomarão conhecimento, e des
]?.:l.charão per si sós per aucão nova na
Corte, e a cinco legoas ao redor, a l)enas
de sangue, as i de feridas, como de mortes
(le homens, e penas de armas, e da arenas
perdida , e de excommuu17ados, que per
nossos Meirinhos forem presos: e de toda
a outra penas que per n,ossas Ordena
ções, ou mandado forem po tas por· al
I{uns ca o , em que não seja posta outra
pena de degredo,. ou corporal, sómeute a
\leClll1iaria. E das outras pena pecuni~ias,

que com pena de de!!redo, ou corporal
torem p.o Las, couhecerão em Relação. E
na que per si . ós hâo de conhecer, nâo
farão longa,s processos. E do que sobre
is o determinarem, poderão a partes ag
gravar per peticão. á Relação pa.ra os Des
emb.argadore: dos Ag17ravo . E o que per
e]]es for acordado em Relação, serão os
rLitos Corregedores obrigados cumprir e
mandar dar á execução.

M.-liv. 1 l. 6 $ 15.

1D •. Item, passarão as Cartas, per ,que
tlamos os Officios de Meirinhos da cadêas
da Corte ('L) e do Meirinhos das C.omarcas

Carc.ereiros, que _Jós dermos ..
M.-liv,l t,5$ 16,

20.. Item, darão Cartas de segl~raJ}ça Real
l\a fÓl'U\3, que dÍJ'~n),os nQ Livro (~llÍlÜO,
Titulo. 1.2$: Das segw'allças Reae .

~·1.-lil:. 1l.. 5 $ 17,

21. Item, enquererão no lugares,. onde
Nó stivermos, e onde a Casa da SUp'pli
cação sem Nó" stiver, obl'e todos os Offi
ciaes da J u tiça, per os Capi l:1.\los, e na
J'órma conteúna no. Titulo 65:. Dos Juizes
Ordina7·ios. E se já sobre elles a ingui
ricõe forem tirada naquel1e anno pelos
Córre;redore- da Comarca, ou Juizes, pro
vejam as ditas inquirições; e achando que
não foraBl. tiradas como deveram (2), tirem
outra, e procedam contra os culpados em
maneira, que hajam ca ti,go de i)l!S erros
e culpas. E as 1 de assarão. cada se~ IDe
zes sobre os Carcereiros, e Guardas da
Cadêa da Corte. se ven.dem pão, vinho,
ou ouh'a cousa 2ilguma aos preso' per si,
ou per outrem. li procedm;âo co~tra os
r:ulpado á. execução das· penas conteúclas
l).p, '.(iLulo 33: Do Caree'l:ei~'o ela Corte,

J\f·.-liv. 1 t. 1) § 18,
S.-p.4t.211.7.

22. Item,. farão correicão nos lugares,
onde Nós stivermos, e o"iüra a.lguma Jus
tj~a n~o fará, postoque o lugar, onde Nós
sbvermos, seja da Rainlla,. ou de qualquer
outro enhor de terras, llldaque nas àitas

(I) O D. de 16 de Ago lo dI} 1825 mandava augmen
tal' o numero dos Meirinho$ destes funccionnrio .

(2) V}de Qrd .•deste.liv. l. 58 § 2 j e Pega., no' com
IjlenlarlO a esle paragrallh.p,.

terras stêm (1.) seus Ouvidores (2). Porq.llé
onUe os ditos Corregedores stão, que prin
cipalmente represeotam no a pessoa, não
póde outra alguma J u.stiça fazer correição,
nem conhecer dos feitos (3), que aos ditos
Corregedores pertencem,

23. Outro i, mandamos aos· ditos Corre
gedores, que em todas as Cartas, que pas
sarem, para se haverem de fazer algumas
execuções, ou clitigencias, seja posto OOllmo
razoado aos Corregedores da Comarcas,
Ouvidores, 00 Juize , que as ditas exe
cncões, ou diligencias houverem de fazeI';
que as façam no dito term{), \} as enviem
pelos Caminheiro, que lhe as Carta pre
sentarem, sob alguma raioada pena, que
lhes per elle Corr gedores seja posta, se
gundo a qualidade do negooio, ou caso.
A qual pena será para os ditos Caminhei
ros, se a elles demandarem; e não a de
mandap.do eHe , seja para quem a deman
dar. As quaes J ostiças mandam.os, que
cumpram em tudo o que pelos ditos COI'
regedo.re lhes far mandado, dentro no
termo, que lhes 101' as inado, sob as penas
ppstas pelos ditos Conegedores.

M.-liv. 1 t. 5. § 1'9.

~. Item, os ditos Correged'ores fal":Io
du.as audiencias publicas em. cada semana,
ás tercas e sextas-feirás á tarde. E a nâo
cO.1Il)netterão a pe soi alguma; e tep.dq
impedimento, o farão saJ)er ao RegadO!:
para prover ui soo

M,-liv. 11. 5 §20.
ReL de 2í d JUlho tle 1~82 § 9.
L. cle 16 de SelemoTo de 1';86 § I.

2<1". Tirarão per si as deva sas das m..or
tes, ou ferimentos, que acontecerem no
lugar, onde _ ÓS stivermos, ou a Cl\sa da
'upplicação, acuclindo a isso com muita

diligencia, a qualqu r hora que o caso
acontecer. E farão Lodas a diligencia' par-a
os culpados erem preso', romando infor
mação pelos feridos e pelos parentes dos
mortos, e donde pro 'ederam os oasos, e
se sabem, ou pre umem quem são os cul
pado, perguntaudo toda as testemunha,s,
que tiverem per informaçã<>, que do caso.

(I) A edição Vicentina de li47 diz-eslejão,
(2) Os .Jnizes do. Senhol'os de lereas, oul,/ora Se

nhores Feudaes, e depois DonalOl'ios da Corôa, não
podião nam-enr cm SCllfol dominios C:ot'resedorcs., direito
da Suprema Sabel'nnio, mas Oln'idores que Linhão uqla
jurisdicção mais limitado, Como as terra. do Brasil
perlenciiJo li Ordem de Chrislo, por i.so o Rey não
nomenvo Corregedo,·e., mas Ouvi<Jol'es, qne linhão, por
faCilidade R'égia, a prerogalim de Corregedo,·es.

Pegas, no commenlario li Ord. desle liv. t. G n. G,
elp,.ime-se, li respeito dos Ou,'idores, desla sorle:

l( Nos plcrum'Juc auditores dicinms l1el qui à R';!Je~

,tau tamquam.. Rcgc-J jurisdlctioneV'l- !tabc". ,
Os On"idOl'cS não rcprcsenlavão o. ReJ', camo.o!

Corrcged~res, O lJ.~c bem exprime este paragropho,
e o 8 do hv. 2 l. ~o.

Vide Ord. desle li\'. I. 58, SD e 60, e liv. 2 l. 45, e
Pegas li Ord, loro. 2 pago 148 ~Josa 40.

(3) Â j. ediç.ão das Ord. d,zia-Jlcl\l eOllhecer l\l!~

feilos-, o qDe.E;~bedo reclificon~
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poàem saber'. E. as devassas de, morte não
'ommetterão a nm"uem. Porem a dos
ferimenLo , depois (fe terem per si feitas
as diligencias acima ditas, constando-lhes
que os ferimentos não ~J.o de morte, nem
de pes oas de qualidade para eU.es per
si as haverem de tirar, as poderão com
metter a qualquer Julgador do lugar, onde
Nós stivermo , ou a dita Casa ela llppli
cacão, ou a hum Enqueredor (i), que as tire
com h'llIl'l. Scrivão dante elles. E os outros
JllJgadores" que per obrigação de seu Of
ficios bã,o de tirar as devassa de morLes
e feri nlj.ln Lo , as tirarão p.er i p.elo. sobre
dito modo, sem as commeLterem a outrem.

5.- p. 1 L. 6 I. 2.

26. ILem, cada hum dos ditos Corregedo
res. conerâ. a cidade de Lisboa de noite (2),
lJuma vez ao menos cada semana.

AI. de 16 de Setembro de 1(;86.

2í, E quando. Nós stivernlos ·fóra da ci
dade de LisDoa, e o Conlador das cust..1.S
for suspei to (3), ou pm: algum, impedimento
outro nil,(), podêr fazer as contas,. o Cor
regedor da Corte, que CCllIlJlO co stiver, as
cOlUmeLterá a huma pes ea, que bem e sem
suspeita as pos a fazer. E. se depois da
con La feila, as p:trtes allegarern sobre elJa
algum erro, o dito Corregedor conhecerá
delle, e o deteL'minará.,.como lhe bem pare
(:er. E aggravando.- e algUllJa parte de sua
àeterminação,. ,ó proveremos quem do
dito aggravo lJaja do conhecer. E assi co
nhecerão cIos salarios, que tem o Procul'a.
rlores, S rivães, e Enqueredore , que na
Corte andarem, para o que poderú mandar
citar a partes, a. i na Corte, cOlno fóra
della, como. póde fazer () Juiz da Chan
cenaria na Ca a. da Supplicação,

5.- p. 1 t. 3 I. 1 § 1'0.

28, E bem assi conhecerá dos erro dos
, crivães da Corte, e do T:illelliãe e Scri
yães do ltl'TaL', onde a Corte Liver, sobre
leYaI'em mais salario de sua scripturas,
ou bu ca , qlle o conteú(lo em seus BelTi
mentos e Urdenações, quando por isso
lawrecerem outra maior pena, que re ti
l\lil:em. o CJ.Ue (\ si mais !evarem,. seudo-JJIC
remeLtJdos pelo Chn:nileller Mõl";

29. E os ditos Corregedores da Corte
Lomarão conhecimento per aucão nova elos
feito crimes dus moradores dâs Ilha, ([ue
ila Corte forem c1emrtndalios, por nella e
rem achados, 'Posto(Iue os delictos fossem
comll1eLtidos nas Dhas. E assi ([urtndo forem
demandados em. algun lugares do Reino
por delictos, que em cada hum <lelles hou
ressem commet~iclo.; porque tant que fo-

(1) O Ass. de 1 de Julho. de 1111, delerminavn qu~
l!!;sa commissão nunca de\'~ra ser confiada á Ad,'ogados.
-'2) CO~'? e v~, o anlillo Corregedor reuui. áll func=.

toes Judlc,larias as policJacs.
(3) 'ótlc Ol'd. do I. 90 deste,lil

rem citados peraute qlTaesquer Justica~
logo devem ser remeltidos ao di to Cor
rerredores da Corte, salvo se (los taes de
lictos tiverem tomada Cartas de seguro,
porque m tal caso serão re01 [tidos a
(rUem sua C:lrta forem dirigidas, postoquc
na Corte sejam acbados. E elo crimes
commettidos nas Ilhas, e dos qüe os mo
radores deUa, commetterem ne tes Hein.o. ,
tomarão querelas, e por ella mandarão
prender, sendo obrigatorias. Porém nào
tolhemos que as outras Justiça', que poder
tenham de as tomar, o po sam fazer, enelo
pelas partes requerido, gualllalldo em Ludo
seu Regimento e 110 as Ol'denações.

5.-1),2 l. 1 I. 1 §§ 6 e 11. I

30. Quando Nós stivermo" apartado da
Ca a da Supplicaçào, o COl'J'egedol', que
comnosco andar, pas ará as CarLa das
execuções da dizim:l das sentenças, que
se derem l?el03 Officiaes, que comnosco
an.darem. Ê conhecerá. uos fei Lo delias
com os Desembal'gadol'es, ([ue ];laca· is o
lhe· ordenaUl1os.

5.- p. I t. 3 I. 1 § 1-

31. E os Corre:redores (Ut Corte poderão
a,VOC:J,l' a si os feitos dos Juize do Crime
da cidnd'e ('te Lisboa, sendo da qualidad
dos que- o Corregedores da' ComarcaJ1el'
seu lle lTÍlnel1to ponem avocal' (·i). E o Cor
regedores da dit.1. cidade o. uão avocarão.

s. - p. 2 t. 1 I. C 3 5..

32. Item, darão Carta' para a nossa'
Justiças guardarem as C:U'ta de egw'o,
que O" Clel'igo de Onlens S:lcra~, ou Be
nefic:iados houverem de sen' PI' lado,
sendo-lhe pela parte requerido (2). E h m
assi, quando pIos Clerigu , ou Beneficia
dos files for requerido, que lhes mandem
guardar as seJ}~ença3, per (lUe forem IíYl'e
dJante sell Jl11ze,. p, ar-lhe -brlO para
i"so nO'3a Carta, como· se dirá no Liu,)
SQguudo, Titulo p:;imeiro

M.-li". 2 t. l'§§ 9 C 12.

:13. Item, aos Corrc"edores da Corte per
tence tomar q,uerela la; muJhere sol Lei
J':l no 1ugar, onde sLiver a Corte, e na
cidade de Li boa, por erem amancebada
com pessoas, a que per bem de no sa 01'
denaçõ s :relo dito ca o sào posLas pena ,

(I) O Ass. de IS. de Agosto de. 1;;03 expliea ai"
onde chegara o UIll'ihuição.dus Correg-oool'es dn COrte,
lia- r!YOCRI' cau~as, dentro 011 ról'u cinco Icguas ao reuor
do I rrilorio ele sua jurisdicção.

Vjde Ord. do mesmo li". ~. 5 *22.
. A CODsliluiçi1o, no art. 11.9 § '12, aCMou com e",e
. oll'eilo. •

(2) Esla 01'<1. tem sua (oole primilim lNlS Conoo,·
d.,lllS dos Re)'" D. Pedro I e D. João I com O Clero
p'orlulluez em '1360 e [1,2'1, sob n. II arls. 13 e 14, e
Do. 13 llrls. 25 e 21.

Es as Concorda!.18 podem l.'r-se na no..a Compila
ção do Direito Civil .!icelesias/iro RrasileirG I. I PUgJl.

dOG. e 138..
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E serão Juizes dos ditos ca OS, e as de 
pacharão em Relação. ~ outro alglIDl Jul
gador não tomará as ditas querela~, nem
serão pre as as taes pessoas, senao per
mandado dos ditos Corregedores, sob pena
da pessoa, que peran te outro J uJ'gador as
demandar, paRaI' dez cruzados, ametade
para o a' cusador, e a outra. para as des
pesas da Rela.ção.

S.- p. 1 t. ,6 I. 1 pr. e § 1.

3J. E quando Nós stivermos apartados
da Casa da Supplicação, o Corregedor d?
Crime, que. co.mnosco a:1dar, con.hecera
das causas ClvelS, usando do RegImento
dos Corregedores dos feitos civeis da Corte.
E quando Nós partirmos do dito lugar,
deLxal'á os feilos no dito lugar, e guardará
:lo fórma, que he dada aos Corregedores
das Comarcas.

35. Item, quanclo alguJ?1 nos o morad?r,
que andar em nossos lrvros, e for Clengo
de Orden l\'Ienores, ou acra, ou Bene
ficiado, commetler algu~ crime em ~al
quer lugar de nossos Remos e senhorJOs,
responderá perante o Corregedor da Corte,
quanto ao civel, que descender de alguns
danos, ou crimes per elie commeltido,
para atisfacão da parte, como diremos no
segundo Li';'o, no Titulo [1: Quando os
'11loradol"p.s da Casa del Rei, etc.

M.-liv. 1 t. 5§ 21, e liv. 2 t. 3 §2.

36. Item, o dito Corregedor, quando
nossa Corte se 11011ver de mudar de qual
quer cidade, ou vi1la, mande pregoar per
quinze dia' antes, que qualquer pessoa,
a. quem ti erem tomadas casa , ou cama
por apo entadoria (1), que algum dano tiver
recebido dos que nella pousaram, se vã
ao Scrivão (lante-elle, que lhe vá ver os
danos das ditas casa, ou camas, ao qual
mandamo , que tanto que lhe requerido
for, á a isso. E sendo-lhe mostrado o
dano, que lhe fizeram, e affirmando per
jmamenlo, que lhe será dado pelo Scri
vão, lh'o faça avaliar per dons Officiae
juramentado, para lhe ser pago per man
dado do dito Corregedor (2).

M,-liv. 1 t. 5 § 22.

(1) Este direilo de Aposclltadori" tombem compelia
aos Advogados da Cosa da Supplicação.-Phebo p. I
Ar. 68.

Para eslo Aposenladorias havia um Regimento da
epocha do Rc)' D. Philippe I de ; de Setembro de
1590, que Pegas Irnslada no Commenlario ii esla Ord.,
que os esludiosos podem I~r com a glosa 39.

(2) A legislação posterior ii 1ndependencia do 101
perio que respeiln'la esles funccionarios reduz-se aos
seguinles nelos: DD. de 20 de Oulubro arl. 2~ ~II,

de 22 de NO"embro de 1823, li de Fe,'ereiro e 28 de
Dezembro de 1 25; Porl. de 12 de Fevereiro do
mesmo anno, Provo de 4 de Novembro de 1826, L. do
i O de Oulubro de 1828 arl. 65, explicado por Av. de
fi de Selemb,'o de 1829 § 2. Cumpre ainda aeerescon
tur os DD. de 9 de Julho de 183J arl. 6 e de 25 de Ju
neiro de 1832, e Av. de 22 de Alioslo 1831.

TITULO VIII

Dos Corregedores da Corte dos feitos
civeis (1).

Os Corregedores da Corte dos feitos ci
veis usarão inteiramente de todo o Regi
menta, que temos ordenado aos Corre
gedores das Comarcas, em quanto não
contradisser ao que se contém em e te
Regimento, pecialmente a ene dado, não
tocando em causas crimes. E farão os
ditos Corregedores cada hum em huma
semana dous dias audiencias publicas;
convem saber, á segunda-feira, e á quinta
á tarde; e as não commelterão a outrem.
E sendo impedido , o farão saher ao Re
gedor, para prover confõrme a seu Regi
menlo.

M.-liv. 1 t. 6 pr.
Ref. de 21 de Julho de 1582 § 9.
L. ele 16 de Setembro de 1586 § 1.

1. Item, tomarão conhecimento geral
mente no lugar, onde a Casa da Suppli
cação stivel', e a cinco legoas ao r!'ld~r,
per .aução nova, de todas as causas CIVClS.
E de fÓTa das cinco legoas poderão man
dar citar nos casos da Lei Di!T0J111U7'i a
requerimento da parte, que moral' no lu
gar, onde a Corte, 011 Casa da Snpplicação
stiver, ou cinco legoas ao redor, como se
dirá no Livro terceiro, Titulo 11: Dos
que podem ser c'ilados peran le os Ju,'i:::es
Ord'ina1'ios, elc.

~f.-li\'. 1 t. 6 § 1.
S.-p. 3 t.I 1.2.

2. E os feitos civeis, que a seu Officio
pertencem, de embargai-as-hão fóra da Re
lacão, por se não tolher o arrgra~o dellcs
pára os Desembargadores do Aggravos;
salvo se per nossa pe 'ial Provi ão lhes
concedermos, qne lB despachem em Rela
cão. E da sentença defiDitiva, que enes
peI~ si sós derem, as partes, que se sen
tirem a.ggravada, IJoderão a{lgravar; e e
jam-lhes recrhidos o aggravos, e n~o cOl~

herem em sua alçada, que he até alto ml\
réis em bens de raiz, e dez nos bens ml1-

(I) Esles funceionnrios lambem forão abolidos pelo
111'1. 18 da Disposição P"ovisoria d"\183~, e ar!. 8 do
Codi~o do l'rocesso Criminal.

A Legislação anligo rIU ver.:'uva sobre os ~ell~ pri·
vilegios vencimentos c cxlrnsao de suas nllrIlJUH;õcs,
tauto ,;, Porlugal como no Brasil, depois do M. de 13
de i\Taio de 1808 consla dos seguintes aelos: DD. de;
de i\laio de 1662; 12 de A ril e 22 do Julbo de 1613, J3
de Selembro de 1808, I; rle Fevereiro do 1825, e 25 de
Jnneiro I 32, AI. de 31 de Murço de 1810, e Av. de
13 de Maio de 1813 ~ 2 supprimindo dous destes Cor
regedores da Curle e Cosa em Lisboa, que hoviUo sido
creado. por D. do 3 de Fevereiro de Ji;6.

Temos ainda ii uddir a L. do ; de Março de 1i61
t. 16 § 2, e os Ass. ele 28 de Março de 1643,13 de
Novembr'o de 16;0, 23 de Dezembro de 1i15, 22 de
Fevereiro de I;27 e li,,2.
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veis (!), afóra as custas. E das .interl~cu
torias, ou mandados, que nos ditos .f~ltos
pozerem, poderão aggravar. per petiça? .á
Relação nos ca os, que dissemos no Ti
tulo 6: Dos Desembwrgado1'es dos Aggmvos,
e diremos no Livro 3 Titulo 20: Da or
dem do Jui:::o. E nos outros casos pode
rão aggravar no auto do processo.

M.-Iiv. 1 t. 6 § 2, e t. I § 22.
AI. de 31 de Outubro de 1587.

3. Item, tomarão conhecimento de todos
os feitos (;ivei , per nova aução, dos Pre
lados isentos, que nestes Reino não ~em
Superior Ecclesiastico, que de seus fel tos
possa conhecer, c~mo se contém no se
gundo Livro, no Titulo prtmelfo.

M.-Iiv. 1 t. 6 § 3.

4. Darão cartas para serem citadas quaes
quer pessoa, que til'erem jurisdição, ou
lugares de senhorio, quando os autores os
quizerem perante elle demandar, não
sendo (lOusas, que pertençam ao Juizo dos
nossos Feitos da Coroa, ou Fazenda.

M.-liv.lt.6§4..

5. Conhecerão de todos os feitos civeis,
que per nosso special mandado vierem II
Corte per remis ão, antes 'da sentença de
finitiva, dante quaesquer Julgadores, e nos
casos, em que por nossas Ordenações ex
pressamente lhes dermos lugar, que os
ditos Julgadores os remettafi.

M.-Iiv. 1 t. 6§ 5.

6. E tomarão conhecimento dos feilos
civeis da viuvas e orfãos, e pessoa mi
seraveis (2), e de outras pessoas, que tem se
melhante privilegio, e os e colherem por
Juizes; por quanto tem privilegio de pe
rante elles demandarem, ou se defenderem,
quando em eu Juizo quizerem litigar. E
dos feitos da mais pessoas conteúdas no
Livro terceiro, Titulo quinto e seis e doze,
como ahi he declarado.

M.-liv. 1 t. 6 §7.

7. E darão Cartas para os Desembarga
dores da Casa da Supplicação trazerem seus
contendores perante elles, donde quer que
forem moradores, aindaque seja sobre que
rerem demandar algumas pessoas, por lhes
irem contra seus privilegio , ou sobre os
encoutos (3) em casos, que não toquem a

(1) Vide 1.1. de 26 de Junho de 1696.
(2) Vide Ord. do Li,.. 3 t. 5 §.3 o Ass. de 1 de

Abril de 1601, declarando que 1J0r elreilo do trazerem
os seus contendores á Côrte não erão os Religiosos
mendicantes - pessoas tniseraDeis.

(3) Segundo Cubedo p. I Dee. 213 n. 3. e.ta parle
da Ord. foi derivada de uma determinação ou assento
da Supplicoção lançado no Lh'ro Verde, cuja doia não
memora.

Encouto, multa ou pena peconiaria imposta por leis
anti!l"s, prohibindo .0 050 de determinado COusa.

V,de Ord. deste liv. t. 11 § 18, e liv. 2 t. 59 §§ 1 o
8, e t. 62 § 6.

Direitos Reaes, porque tocando a elles,
pertence o conhecimento ao Juiz dos nos
sos feitos.

S.- p. 1 t. 7 I. 9.

8. E per aucão nova conhecerão dos fei
tos dos moradores das Ilhas, que forem
demandados na Corte, ou na Casa da Sup
plicação, por serem achados. neHa, poslo
que os contractos sejam feitos nas 1Ihas.
E assi quando forem demandados em al
guns lu ....ares do Reino por contractos, que
nelles tenham feito , ou per razão de ~ou

sas situadas nos ditos lugares do Remo;
porque tanto que forem citados peranle
q;uaesquer Juizes, log0 devem ser remel
tidos ao ditos Corregedores da Corte na
Ca a da Supplicação.; os qu~es conhecerão

.delles, e os determlllarão finalmenle ;pela
ordem, que despacham os OUlTOS feitos.

S. - p. 2 t. 1 I. 1 § 6.

9. Outrosi conhecerão de quae quer a~

gravas, que a elJes vierem de feitos civels
per petícão dante os JUl l1:11lores no lugar,
onde stÍver a Casa da §upplicação, e ao
redor até cinco legoas (não sendo danle
os Julgadores da cidade de Lisboa); e do
que elle nos dilas aggravos mal1darem,
poderão as partes aggravar para o De
embargadores do Aggravos. E dos a 
gravas dos dito feitos civeis, que vierem
per in trumentos, ou Cartas te temunb?
vei , de qualquer lugar, postoque seja
dentro das ciuco legoas, conhecerão os
Desemllargad"Ol'es dos Aggravos, e não os
Corregedore '.

M.-Iiv. 1 t. 6 § 10.
Rer. de 27 de Julbo ue 1582 § 13.

10. E mandamo ao ditos Corregedores,
que em lodas as Cartas, que pa sarem,
para se haverem de fazer algumas execu
ções, ou diligencias, as pa sem na fórma
e com as clausula , que dis emo no Ti
tulo 7: Dos Con'egedo1'es da CO'fte do.~

feitos crimes, no paragrapho 23: Outrosi
mandamos.

lIl.-liv.l t. 6 § 11.

TITULO IX

Dos Ju·izes dos feitos deZ Rei da Coroa (:I).

Aos Juizes dos no sos feitos da Coroa
p rtence conhecer em Helação per aução

(1) Estes Juizes forão abolidos em virtude do art. 18
da bisposiçiio Provisoria de 29 de Novembro de j 83~,
e art. to do Regol. de 3 de Jonoiro de lS33.

O D. de 1 de Abril de J 728 vedava á estes Juizes o
exercicio das foocções de Conservador de Nações Es
trangeiras.

Sobre a origem e importancia das altribuições destes
Juizes consolte-se Cobedo p. 2. Dr<. lt 8, Cosia d.

tylu, ano. 8, Goo,.êa Pioto-Manual de Appellaçães e
Aggraoo$ cap. 18, e sobretudo Pegas no respeclivo com·
mcntario.

ORO. 13
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nova e per petição de aggravo na cidade
de Lisboa, onde a Casa da Supplicação
reside, e cinco legoas ao redor, e de fóra
da Corte dos lugares e Comarcas do dis
tricto da Casa da Supplicação per appel
lacão e per instrumentos de aggravo, ou
Cartas testemunhaveis, de todo os feitos
P. demandas, crue pertencem á. Coroa dos
nossos Reinos, as 1 per razão de Beguen
gos ('1), como de Jugadas (2), e de todos os
outros beu , que a Nós pertencem, E a si,
sobre Dizimas, Portagens e outros quaes
f[Uer DÍl'eitos Reaes, postoCJ:ue dos ditos
heus e Direitos tenhamos teito mercê a
alguma pessoas, E isto aindaque sejam
demandados com nome e qualidade de
força, ou per qualquer outra maneÍl'a,
salvo nos feitos aas Sisas, e das rendas,
fóros e tributos, que se para Nós arreca-'
dam; porque neste casos, quando se não
tratar sobre a propriedade deHes, mas só
mente sobre as rendas, conhecerão o Jui
zes dos nos os feitos da Fazenda. E em
todos os casos sobreditos os ditos Juizes
conhecerão, aindaque seja entre partes,
se direitamente a e se tempo, ou depois
tocarem nossos direitos, e a eJJes possam
trazer algum proveito, ou dano. .Porque
se a demanda for entre partes, que não
neguem nossos Direitos, não pertence o
conhecimento do tal caso aos Juizes dos
nossos feitos da Coroa.

nr.-Iiv. I t. 7§ 1.
Ass. de ó ele Dezembro ele 1572.

1. E nuo tolhemos, se os autores antes
quizerem demandar as partes perante os
Juizes, a que pertencia o conhecimento,
e ahi não stivera a Corte e Ca a da Sup

plicação, que a possam perante eHes de
mandar, .E as appellações e aggravos virão
aos Juizes dos nossos feitos.

M.-Iiy.lt.7§3.

Segundo Cabedo, esles Juizes forão creados na epo
cha do ney D. AlTonso IV, e erão denominados
Ou.idores dos (eilos d'EI.Rey.

Consulte·se ainda as CC. RR. de 24 de Março de
n08, 7 de Dezembro de \109, e 8 de Março de 1715 e
Ais. de II, de Fevereiro de 1Ti2 § 3, 29 de Agostd e
18 de Setembro de 1801 § 1, D. de 16 de Setembro
de 1763, e Pro". de 16 de Junho de li88.

Por Pro". de 4 de Junho de 1813 erâo estes Juizes
(;Ompclentes para conhecerem das cOlIsas }lcl'lcnccnles
aos Indio., assim eomo pela de 17 de Abril de 1815
podüio de"assar e conhecer dos culpados em córles de
Páo-Brasil.

(1) Reguengos erão os bens quo desde o principio dn
Monarchia Portugueza olé a epocha do Rey D.l'edro I
forã~ applicados ao Principe para as despezas e gastos
p3:,tJcularcs da sua casa.

Erão o que consLiluia a sua dotação ou lista ci vil.
Estes beas tinhiio muitos privilegios.

Vide Ord. do liv. 2 l. 30.
(2) Jugurla, era um anliqlli.,imo imposto cobrado pelos

ney~ ,de. Portugal dss .terras novamente conquistadas
809 1DIml~OS, e que cruo dadas nos DOVOS possuidores
para cultIva-Ias, com O onllS de pagarcm certa quanti.
dadc de fructos por cada jugo de bois com que as la
,:-asscm.

Vide Ord. do li". 2 t. 33.

2. E per instrumentos de aggravo, Oll
Carta testemnnhaveis, não darão deter
minação final em casos sobre ju.risdição,
ou Direitos Reaes, assi ácerca da posse,
como da propriedade. Sómente poderão
dar determinação ácerca das interlocuto
rias, de que couber aggr:wo. Porém as
pessoas, que ti verem doações de jurisdi
ções, ou Direitos Reaes, poderão vir com
embargos aos mandados e despacbos, e
autos, que as Justiças fizerem, parecen
do-lhes que são contta as ditas doações,
ou lJosse, que pretenderem ter nas ditas
j nrisdições, ou Direitos. E sendo-l hes os
em]Jargos recebidos pelas ditas Justiças, o
Procurador de nossos feitos, ou Almo
xarife, que na terra stiver, poderão con
tTariar os ditos embar~os. E depois de
se lI'atar por esta manelfa o caso perante
as dita Justiças, e elles o determlnarem
1inalmente, sendo a deterrnlnacão final
sobre a posse, ou sobre a propriedade,
poderão a clitas pessoas appeU'[u' das sen
tenças finaes, sendo o caso de appellação.
E sendo as sentencas dadas contra o 1'1'0
c~rau.or dos nosso';; feitos, que na terra
stlver, eUe, ou o Almoxarile appelIarão
delJa', e as taes appellações virão ao Juiz
dos nossos feitos, onde se determlnarào
e se cumprIrão as sentenças, que nelIe
forem dadas: e não recebendo aJustiças
os taes embargos, ou pondo no pTocesso
deIles alguma interlocutoria, de que haja
htgar aggravo, poderfL as ditas partes ag
gravar, e tirar in trumentos para os Juizes
dos nossos feitos, onde se pronnnciará o
que for justiça ácerca das mterlocutorias
sómente, sem darem pelo ditos instru
mento tinal determinaçào nos ditos casos;
e dando- e, sera nenhuma e de nenhum
vigor. E o' taes insh'umentos, que ao
J ulz de nossos feitos vierem, não se des
pacharão, sem se dar vista ao nOsso Pro
curador.

S.-p. 1 t. 7 I. 8.

3. E nos in trumentos, de que o conhe
cimento pertencer ao Juizo dos nossos
feitos, se não dara determinação final,_
sem o nosso Procw·ad.or ácerca disso ser
ouvido ordinariamente. E dando-se em
o~tra maneira a sentença, per que o caso
seja finalmente determinado, sera nenhuma
e de nenhum eíTeito. Porém, sendo o tal
instrumento tirado sobre alguma interlo
cutoria, não sendo das que se contém no
paragrapho precedente, despachar-se-ha,
como for ju liça, no que sómen te tocar
ii tal interlocutoria, não tendo força de defi
nitiva;, sem ser necessario dar-se vista ao
dito l:'rocurador.

S. - p. 1 t. 9 I. 5.

4. Não tomarão conhecimento dos feitos,
que se h'atarem entre partes sobre prazos,
que os Donatarios dos Reguengos fazem,

•
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se se palIem vender, ou não, em prejuizo
dos filhos mais velhos; porque nào . e tra
tando de prejuízo consideravel, que pos .a
vir á nossa Coma, não pertenc:e o conhecI
mento ao Juizo dos nossos feitos, mas ao
dos Aagrn.vos.

S.- p. 1 t. 7 I. 6'.

5. E conhecerão de todos os feitos, que
os Rendeiros das Sisas da casa das her
dades de Lisboa tiverem com os Commen
dadores e Cavalleiros (Ia Ordem de lasso
. enhor Jesus Christo, sobre se quererem
escusar de pagar isa das propriedades,
que compram, ou vendem.

S.- p. 1 l. 7 J. 2.

G. E pelo dito modo conhecerão de to
elos os feitos, postoque sejam entre parles,
que se ordenarem per razão de doacões
per Nó feit;].s, assi de bens, que a Nós
pertençam de ::tIgum, que morreu win
testado, ou ouh'os quaesquer vagos, ou
outras cousas, a Nós devolutas por quaes
quer causas, de que fizessemos (-I) mercê,
ou doação a algumas pessoas.

lIT.-liv. 1 t. 7 §2.

7. Item, conhecerão em Relacão de to
dos os feilos de passadores (2) .•

M.-liv.lt.7§4.

8. E não mandarão vil' citadas á Corle
nenhwlla' partes de fÓl'a da Corte, e de
cinco Je"oas ao redor, até primeiro erem
vistas em Relação as infornJaçães, ou in
quiricões, per que entendam, que devem
ser citadas. E quando fac' acordado per
a maior parte do~ Desembargadore', que
com cada hum delles forem no de paclio,
então dêm Cartas, per que citem, segundo
for acordado e po to per desembargo. Po
rém, se as cilacões se houverem de fazer
para a parte virem fallar a feito que
Já sejam tralados perante elle , poderão
per si sós mandar passar as Cartas sem
aCQrdo da Relação.

M.-Iiv. 1 t. 7 §5.

9. E tomarão conhecimento dos in tru
mentos de aggravo, ou Cartas lestelllll
'hhaveis, que os De embargadores e mais
pessoas pl'ivileg-iadas tirarem de lhes não
iiuardarem seus privilegio , quando os
dito inslrum nto tocarem a cousas de Ju
gadas, ou de quaesquer outros Direitos
Reaes. Porque dos Hlsh'umentos, que não
locarem aos ditos Direitos Rea ,lomarão
conhecimento o Desembargadores elos Ag
gravas.

S.-p.ll.71.9.

10. Não tomarão conbecimento de ins
trumentos de aggravo, que alguns Ma
reantes, ou Pescadores tirarem de serem

(I) A edição Vicentina diz- fisemos.
(i) Pasradores, i. c., contrahandistn!;.

Vide Ord. desCe liv.t. 76 § 1, e liv. S t. \l5 § ~.

constrangidos a servir em nos as Arma
das, per mandado elos Védores da Fazenda,
ou de quaesquer outros nos os Officiaes,
nem de o obrigarem a ter armas; e pre
tendendo haverem de ser escusas per razão
de seus privilegias, poderão requerer sobre
elles aos ditos Védores da Fazenda.

AI. de 27 de Junho ele 1570.

II. Outrosi conhecerão das causas sobre
as jurisdições ('1), e de quae quer feitos e
COlISas, que a elles pertencam. E a i dos
in trumentos de aggravo, ·ou Cartas teste
munhaveis, que se tirarem dante os Juízes
seculare , que se derem por inhibidos pelas
inhibi torias (2) dos JlUzes Ecclesiasticos,
cios quae' não tornarão êOlll1ecimento os
Desembargaelores dos Aggl'avos.

M.-lil'. 1 t. 7 § 8.
S. - p. 1 t. 7 I. 3.

12. Porem nào tomarão conhecimento
de aggravo, que as parles tirarem de Juizes
Ecc:lesiasticos no ca 'os, ele que o conhe
cimento lhes pertence; salvo quando se
aggravamm de notaria oppres ão, ou força,
que se Ihesfaça (3), ou ue se lhe nào guardar
o Direito Natw'al, porque ne tes caso lÓS,
como Rei e Senhor ("'), temos obrigação de

(I) E.ttt allribuição he hoje dtt eompetencitt das Re
lações do Imptrio, p.rn vit,tude de ar!. 9 § 9 do Reg. de
3 de Janeire de 1833.

(2) Inltibilo'rias; erão rescriploa pelos quacs o Jui;s
Eccfcsinstico vedava ao Sccul:tr OU Civil O conheci
mento de algumas caus:os sob a pena da c:tcommunhão.

Forão a<lmiUidas em Porluga no anno de 1200 pelo
Ponlifice Innoeuncio III.

Vide Ord. do li". 2 !. 14, e o que di7.em: GOUY""
Pinlo - ~lallual d. Appellaçõ<s e Aygrovo. p. 4 cap. 18
§ 13 notas (a) e (b) j Sampaio - Prelecções de Direit"
Palrio p. I cap. 9 j e Almeida e Souza- Segundas LI,
lIhas t. 9 passo ~41, 393 C seguintes.

(:i) Vide sobre a doutrina desla Ord. as Cartas d'EI
Ile)' de 27 de Junho e 29 de etembro de 1617, 28 dc
Julho dI: J620 e de 1626, e 30 de Julho de 1694, e
DD. de 16 de Dezembro de 16:5, de 4 dc OuCuhro de
1686, de t8 de Novembro de 16ll0, rlc 30 de Maio úe
1708, de 22 de Março de 1719, de H e 15 de Junho
de l7a.

Aos rereridos cumpre accrescenlar oS DD. de 9 de
Oulubro de 1695 e de II de ~[nio de 1654.

Consulte-SI: além diste Pegas, no- Commentario á e.ta
Orei., interessante li muito~ respeitos j e Gouvea Pinto
- Alanu"l ui tado p. I, cap. 18 § lI" e p. 3 cap. I § 6
nola (a) e § 7 nota (b).

Subre os Recursos ti COl'ôa convem ainda consultar a
Legislação subsequenle ao reinado de D. João V, Como
o Heg. de 13 de Oucubro de I';iit· ~ 94, C. H. de 23 de
AgosCo de 1753, DD. de 3 de AbriI de 1755, 28 de Se
tembro de 1;6~, 16 de Selembro de n63 e21 de Julbo
de 177ll, e AI. de 18 de Janeiro do t765. 11 de Onlubro
de li86 ~ 6, e Av. de 25 Junho de 1790 e 2-7 de No
vemb,'o ae 1797.

Paru facilitar os Recnrsos á Corõa crelirão-se no
Brasil, por virlude do AI. já citado de 18 de Janeiro
rle 1765, .ronCas de Justiça, nos lugarcs onde havia
Ouvidores, que lomavão,por AdjunCo. dous Ministros
Ip.Crados, e ua ralta lIachareis rormados. Âs suas fune
çócs cessnvüo nas Capitanias onde se crcavüo Relaçóca.

Vide ,\1. de 13 de Maio de 1812 I. 7 § 6.
(4) Uei. Senhor, e não por via de jurisdicção, conhe

cião os Reys dos Recursos á ranjo.
Vide ainda sobre os mesmos Reeursor a Res. de t 7 dI:

Maio de 182C, o D. n. 10 de 19 rle Fevereiro de 1838,
,.. L. n. 234 - de 23 de Novp.mbro de 1841 art. 7 ~ ~.

Reg. D. t24-de 5 de Fevereiro de 184 art. 30, DD,
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acudir a nossos Vassallos, E depois de
o Juizes de nossos feitos julgarem, que
o conhecimento pertence a nossas Justi
cas, e não ás Ecclesiasticas, mandarão ás
nossas Justiças, que não evitem as taes
}lessoas, nem lhes levem penas de excom
mungados (1), por sempre assi se costumar,
e não haver outro meio para se não tomar
nossa jurisdição.

P. de 18 de Março de 1578 §§ 15 e 16.

la. E tomarão conhecimento das causas
tocante5 á apresentação das Igrejas do nosso
Padroado (2), que se houverem de tratar no
Juizo secular, postoque sejam do districto
da Relação do Porto.

AI. de 9 de Março de 1596.
AI. de a de Agosto de 1596.

14. Oulrosi, os Juizes dos nossos feitos
tomarão conhecimento de todas as a:ppel~
laçàes de armas (3), e penas dellas. E asSl
das appellações de condenação da pena,
e perdimento de armas depois do sino (!~), e
dos aggravos das ditas armas, e 'penas
dellas, assi da Corte e cidade de 115boa,
como de f6ra della, alvo dos aggravos,
que da ditas armas e penas vierem dante
o Corre l1edor da Corte dos feitos crimes,
porque destes pertence o conhecimento
aos Desembargadores dos Aggravos, se
gundo dissemo no Titulo 7: Dos C01"re
gedoTes da Corte dos feitos crvlJles.

M.-lil'.l t. 7 § 6.
Ass. ele 21 de Março de 157a.

15. Outrosi, darão Cartas, que pertençam
ás abertas e Valladores (5) nos os, e conhe
cerão dos feitos, (fue ás di tas abertas e
vaUas pertencerem. E assi conhecerão dos
feitos, que se processarem sobre as terras
das Lezírias (6), e Paúes nossos, ora o nosso
Procurador seja parte, ora não, po toqu.e
dellas tenhamos feito mercê a algumas
pessoas.

M.-Jiy. 1 t. 7 § 7.

n. 1400 - do 3 do Julho do 1854, o n. 1911- de 28 de
i\larço de 1857 orL. 2/,.

Consulte-se o arl.-Recursos ti Cor6a,-na nossa
Compilação do Direito Cioil Eulesiasti.o Brasileiro t. i
a- p. pog. 1263, bom como na InLrodncção o ort. II, o
no I' p. as Co",:ordatas dos Roys D. Dioiz, D. Pedro I
o D. João I o pags. 33, i 27 e 206.

(1) Vido a nolo precodenle. Os Re)'s Calholicos tor
naviio-se igllacs) senão superiores aos Papas, por esta
altribuição que se arrogárão.

(2) Sogundo Gabriel Pereira de Castro, esta Ord.
tem sua fonte no arl. 8 da Sognnda Concordata do
Rey D. Diniz, o da Segunda do D. João I e da de
D. Sobastião.

Convem lamhem lêr o 01'1. 10 do Introducção da
nosso compilação do Direito Cioil E.elesiasti.o Brasi
leiro sobre a matoria dosta Ord.

(3) Vido Ord. do liv. 5 t. 80 pr., AI. de 4 de Ou
tubro do 1649, O Ass. de 18 do Fevereiro do 1683.

(I,) Depois do toquo de rocoU,er. Ord. do liv. 5 L. 79
§ 2, o l. 80.

(5) Valladores, i. e., os quo abrem valias o abêrtas
(sanJas á margem dos rios).

(6) Vido Ord. do li., 2 t. 33 § 24, e Ass. do 22 de
Agosto do 16H.

16. E os feitos, que em oulros quaesquer
Juizos (1) se tratarem, assi na Corte, como
f6ra della, em que o ProcuradoI' dos nos
sos feitos da Casa da Supplicação se op
pozer, ou assistir, serão logo remettidos
nos terD1os, em que stiverem, aos Juizes
dos nossos feitos dos quaes tomarão co
nhecimento, e os de pacharão em Relação.
E isto se não entenderá nos feitos" que
vierem per aggravo dante o Juiz da India
e Mina, por quanto o conhecimento destes
taes feitos pertence aos Desembargadores
dos Aggravos da Casa da Supplicação,
posloque deUes se mande dar vista ao
Procurador dos nossos feilos, e nelles al
legue por nossa parte. E conhecerão dos
aggravos, que vierem do Juizo da Coroa
da Casa do Porlo , e os despacharão em
Relação, como de pacham os mais feito ,
que lhes pertencem. .

AI. de 28 de Novembro de 1518.
P. de 2-1 de Outubro de 1598.

17. E despacharão em Relação os feitos
e instrumentos, que lhes pertencerem, com
os Desembargadores, que pelo Regedor
lhes forem ordenado. E porão nelles as
sentencas e desembargo, segundo per to
dos, oú a maior parte delles for acordado,
sem haver ouh'o aggravo para nenhuma
outra parte. E nos feitos, em que o nosso'
Procurador for parte, serão pelo meno
tres conf6rmes (2), como se dirá nos feitos
da Fazenda, no Titulo 10: Dos hLizes dos
fe'itos del/cL.

M.-Iiv. 1 1. 7 pr.
S. - p. q t. 1 I. 1 § a.

18. E mandamos, que os Juizes dos nos
sos feitos. da' Coroa em todas as Cartas,
que passarem, para se haverem de fazer
algumas execuções, ou diligencias, as p~
sem na f6rma e com as clausulas, que di"
semos no Titulo 7: Dos COT1'egedo?'es da
Corte dos feitos crimes, no paragrapho 23 :
Oulirosi mandiJJlllos.

M.-liv.lt.7§9.

TITULO X

Dos Ju.izes dos feitos deZ Rei
da Fazenda (3).

Os Juizes dos feitos da Fazenda despa-

(I) Vido Ord. desto liv. L. 12 § 2 e t. 40 pr.
(2) Vido Ord. dosto liv. L. 40 § I, o Ass. de 28 de

Março do 102/,.
(3) Estes Juizos tom bom forão supprimidos 1'010

arl. 18 da Dispo ição Provisoria, e art. I do Rog. do
3 do Janeiro de 1833.

Nas antigas Relações o Supplicação do Brasil o Juizo
da Corôa andava ligado com o da Fazondo, o denomi
nava-se o magistrado-lui: do Fisco. Na Casa do
Porto não havia Juiz Privativo da Fazenda.

l'ela L. n. 242 - de 29 do Novembro de 1841 o Av.
n. 6-do 12 do Janeiro de 1842 creou-so de novO este
Jnizo entre nós, tão sómente em primeira instanci•.
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chariio em Relação (i) pela maneira, que
dissemos no Titulo 9: Dos Juizes dos feitos
ela Cor·oa. os feitos e instrumentos de ag
g.ravo, que pertencem a nos a Fazenda.
E naqueIJes, em que o nosso Procurador
da Fazenda fOI' parte, se não porá sen
tença, salvo havendo tres votos confórmes
em hum parecer. E havendo variedade
nos votos, se darão tanlos Juizes, de que
a mór parte seja ao menos ele tres votos
confórmes. E na dita sentenca assinarão
tamhem o Desembargadores,· que forem
de voto contrario. E nos feitos entre par
tes se porá sentença, como forem dous
votos confórmes. E não porão difl'erença
alguma nos sinaes, per qne se possa sa
ber, que foram de contTario parecer em
paTle, ou em todo. TI tendo os ditos Jui
zes para despachar alguns feitos do nego
cio dos Contos (2), os despacharão pri
meiro, que outros alguns.

S.-p. 5 t. 1 J. 1 §§ 1,2 e 3.

1. E despacharão assi mesmo (3) os feitos
da Fazenda, assi do negocio do Reino,
como da India, Africa e Contos, e assi
os feitos da Fazenda, que se tratarem
entre partes, civeis e crimes, e instTu
mentos ele aggravo, para o de pacbo dos
quaes o Regedor lhes ordenara huma, ou
duas mesas, com os Desembargadore , qqe
lhe parecer serem necessarios, segundo a
qualidade dos negocias e feitos, que ti
verem para despachar. E ao despacho dos
feitos, em que o nosso Procurador da Fa

.zenda for parte, stará sempTe presente (q,).
Mas não tomarão conheCImento dos ins
trumentos de aggravo, que se tirarem dos
OJIiciaes e Lançadores, 'que repartem as

~I.os as Relações eonheeem dos nggra,'os e arpellações
na~ causas ql1e respciLão :lO TlIcsoUl'o Nacional, eoLO
assistencia rl0 :Procurador da Corôa e oberania,
que. lie lambem da Fazenda Nacional. Era a antiga
pratIco.

Vide neg. de 3Q de J aueiro de 1833 àrt. 60, L. de
~O de DC1.embl·o de 1830 art. 11, Av. de 5 de Junho de
1834, e D. de 23 de Junho do mcsmo anno.

.... Como Juizcs da Corôa, não podião nccDmular O
cargo de Consenado,""s de Nações estrangoiras.- D.
do 1 de Abril de 1128.

Consnlle-se sobre esles funeeionurios: Cabedo p. 2
,ler.. j 18; Costa, de S/ylis ann. 9' GonvC:. Pinto
lJ1anua~ de A7)pcllaç?cs p. I... cap. 19; e 'FuT'l~do. no Rc~
pcrtono GeJ'al, artigo - JII~:: dos feitos da Corila.

(1) O D. de 29 de Fevereiro de 16/,.1, exiai. que ns
feitos que se despachassem no Conselho d~ Fazenda
(hoje estincto) se proeessassem peraote os Juizes dos
feilos della.

(2) Contos, referia-se ao Erario on Thesouro Nacio
nal, que então se chumnva Casa dos Contos.

(3) A edição de 182/, nsa sempre da locnção-isso
mcsmo -, de prefereneia á do leslo que se 16 na Vi
r.entina de t li.1.

. (4) Vide sob"e e,ta Ol'd. e necessidade do compal'o
~mento do ,1'roeurador da Fazenda 110 jnlgamento dos
leotos que a mesma inle"lessavão as Carlos d'EI-ltey
ele 23 do A1Jril de 161 I" 16 de Dezembro de 1615 e
DD. de .16 de Junho de 1659.5 de .Maio de 1663 e'26
d~ J anmro de 1686, e AI. de 28 de Março de 1611.

Sisas dos encahecamentos (i), nem assi
mesmo dos que se"tirarem sobre a ordem e
recadação deIJas. Porque o conhecimento
dos taes instrumentos e despacho delles
pertence ao' Védores da Fazenda (2): pos
toque as partes se queiram per prIvilegias,
que digam ter, i eutar na dila repartição
de pagar Sisa em todo.

S.- p. 5 t. 1 I. 1 §§ 1 e 2.

2. E conhecerão do feitos, que se tra
tarem entre algumas pessoas so])re Offi
cios, de ~e forem pas adas Carta , assina
das per Nós (3), ou pelos Védores de no, sa
Fazenda, e· o despacharão em Helação,
da maneira que de.pacham os mais feitos,
de que o conhecimento lbes pertence, e
haverá delles vista o Procurador dos nossos
feitos da Fazenda.

s. -p. 5 L I. 1. 1 § 4.

3. TI sendo necessario para despacho
dos ditos feilos fazerem- e algumas dili
gencias nos Contos do Reino e Casa, e
nas Casa da rudia, Mina e Armazens, c
na Alfandega da cidade de Li.shoa, e em
quae quer outras casa , onde se recadem
nossos Direi tos na dita cidatle, ou dar al
guns papeis, ou certidões dos livros dcllas,
ou responderem os Ofilciaes tlos Contos
e da ditas Ca. a alguma cousa, perten
centes ao e1e"'pacho dos eutos fCitos, e
C[1.1e nelJes se mandem fazer e ajuntar, as i
per de, pacho, po to per acordam em He
lação, como 'per mandado em audiencia
l)elos ditos JUJZe sómente: passarão paTa
18S0 Precatorios, dirigidos ao Contador
J\'Ior e Provedores, e mai.s Officiaes u
pcriores das ditas Ca as, na fórma, e'm
que os CorregedOl'es da Corte o passam
para os di tos Provetlores e Officiaes Su
periores. E a mesma ordem terão nos Pre
catorio , que passarem para o Pro edor
tlas Vallas e Contador elas Jul-tadas, Lezí
rias (q,) e Paúcs. E sendo passados na dita
fÓl'ma, os cumprirão os ditos Officiaes in
teiramente, como per nossas Ordenacõ(}3
são ohrigados.. •

S.- p. 5 t. 1 I. 1 § 5.

4. E havendo-se ue ajuntar alguns tras
lados de Regimentos, Provi,ôes, ou outra
(ruae quer cousas, que stiverem registra
das nos livro:; da Fazenda, que se hajam
de dar delles, feitos pelos Porteiros deJla,
o Juiz do feito pas ará Precataria na fórma
acostumada, dirigido aos Védores dei Fa-

(I) Ellcabeçamellto, i. e., lançamento do imposto da
Siza.

(2) Funcaionarios que tl:m hOi'e o SCII eqlliva1ente nos
Inspectores das Thcsoural'ias, (iminuidns algumas at
lribniçõe.•.

(3) Vide AI. de 26 de Outubro de I G01.
(1) Le;;t·,·icu. (li1.-sc, n lerra mnl'ginnl siluada no llingo

dos rios, sujeila ás alagações.
OnD, H
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zenda, para, mandarem dar os ditos tras
lados, por quanto uos livros ela nossa Fa
zenda nào c deve dar traslado algum sem
mandado dos Védores della.

, s. - p. 5 L. 1 I. 1 § 6.

G. Item, os ditos Juizes tomarão conhe
cimento per simplices petições dos aggravos
que as partes disserem (i), que .lhes fazem
os Officiaes, de que os ditos JUlzes podem
conhecer per appellaçào, ou aggravo. E
isto sómente, aggravanclo-se do despacho,
que alguns Officiaes pozerem em alguns
feitos, ou sobre o que mandarem nas
audiencias.

S.-p.5t.lI.1§7.

6. E não conhecerão das peticões, em
que as partes se aggravarem dos Alino
xarifes, ou outros alguns OJTi.ciaes os obri
garem a pagar direito de cousas, que nào
devem, ou mais daquelles, que dev.em, ou
de lhes não guardarem ácerca disso o
privilegias, qlle tiverem, ou lhes não fa
zerem pagamento (2) de suas tenças, ou di
nheiro, que de nossa Fazenda hão de ha
ver, ou tratando-se nas ditas petições da
j urisdicão de alguns fei tos da Fazenda:
por (IUanto o conhecimento e despacho das
taes petições pertence ao Tribunal do Con
seUlO da Fazenda. E o mesmo será nas
appellações e iusb'umentos ue aggravo,
que se tirarem sobre os ditos ca o .

S.- p. 5 t. 1 I. 1 li 8.
AI. de 23 ue Junho de 1571.

7. E havendo por bem que alguns feitos
do dito Juizo se de pachem perante Nó ,
'erá pre. ente ao despacho denes o Védor
da Fazenda, que servil'.

S.-p- 51. 11.1§ 10.

s. E assi tomarão conhecimento de to
dos os fei tos, em que o Procura lar de
nossa Fazenda (3) se oppozer, ou assistir, e
lhes serão remettidos, tanto que o dito
Procurador se oppozel', ou assistir, sem
mais Juiz algum tomar deHes conheci
mento, assi em lodo' os Juizos da Corte,
como de todos nossos Reinos e Senhorios.

S. -p. 5 t. 11. 1 li 11.

~). Item, conhecerão das appellações e
arrgravos, que saírem dante o Provedo1' e
Officiaes da Alfandega de Li boa, sobre
descaminhados da mercadorias e cousa,
que á dita Alfandega perlencem, passando

(Il Vide D. de I, de .Junho de 1685.
(2 O AI. de 31 de Outubro de 1602, qne transereve

Cabedo DO fim de SDas Erraras, explica esta Ord., en
tendendo-se, como nola o R-utOI' da Synopsis Chronolo
!fica. que e <e Alvará se achava em vigol' por "irlnde
da L. de 29 de Janeiro de 16·~3.

A edição Vieentina usa da expressão - (ascm l'UlJa
gamenlas-em lugar do-(ascrem.

(3) Vide D. de 20 de Junho do 168,.

a quantia de sessenta mil rei (-1.), send'o ap>
peIlado pelas partes condenada, ou peJo.
Procurador do feitos da dita 'Alfandega;
ao qual mandamos que sempre appelle por
parte de nossa Fazenda nos ditos feito ,
não sendo as partes condenada' em tudo
o que contra ellas pedir, para o que os
Scrivàes dos ditos feitos lhe notilicarão
as s ntencas. E não passando a quantia
de sessenh mil réis, não entrando nisso
a pena do dobro ou tresdobro, terá alçada
o dito Provedor e Officiaes sem appellação
e aggl'a o. E quanto á pena crime, em
que as partes enCOl'l'Cm (2) por os ditos de 
caminhado, ou por OutTOS delictos, que
obre cousas e clITeitos da dila Alfandega

se commetterem, não tomará o Provedo!"
e Officin.es conhocimento; mas logo remet
terão os taes fei tos aos Juizes da Fazenda,.
para eUes os (le pacharem em Relação (3).

S.-p.5 t. 11. 1 li HL

10. E os ditos feito , de que assi po
dem conhecer per appellação e aggravo,
por pas. arem de ses enta mil réis, pode
rào ser avocados pelos ditos Juize em
quaesquer termos, em que tiverem, pa
recendo-lhes que ha ju tas causas para i soo
E não pa sando da quantia de sessenta
mil réis, nã.o poderão ser avocados pelo
di tos' Juizes antes da sentença, nem depois.
delJa.

S.-p.5 t. 11.1 li 13.

11. E pal'a se saber, se a valia dos de'
caminbados chega á qualltia dos sessenta
mil réis sem a pena do dobro e lTesdobro,
fará o Provedor da Alfandega fazer ava
liacão delles por dous mercadores sem
su ·peita, hum, em que se elle para isso
louvará, e outro, em que se louvarão as
partes; aos quaes o .Provedor dará jura
mento dos Sanlos Evangelhos, e pelo dito
juramento farào a uita avaliacão, de que
se fará termo nos auto, a- inado pel' elle ,
para se saber se cabe na alçada do Pro
vedai' e Olliciaes, ou se se póde appellar
de sua determinação, como atraz he decla
rado. E não concordando os dous louva....
do , se louvarão em terljeiro, que o de
termine. E o que o ditos dous louvado
a sentarem, isso se cUlllprírá ácerca da dita
avaliação.

S.- p. 5 t. 1 I. 1 li 14.

12. Item, conhecerão de todos os feitos
de injurias feitas, ou ditas aos Rendeiros
de' nossas rendas" ou Officiaes dellas, obre
a recadação de nossas renllas, ou sobre
seus Officios, per auçào nova na Corte e

(I) Esla taxa roi elovadâ 30 lriplo por AI. de 16 de.
Setembro de 1814.

(2) A cdicão Vicentina diz-incorrerem..
(3) Vide Carias d'EI-Rey-do 23 de Abril de 16U,

c- 16 do Dezembro de 1616.
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Casa da Supplicacão, ou fõra deUa cinco
legoa ao redor, quer ejam autores,. quer
reo : e per appellação, quando vierem
dante algum Contad"or, ou A1moxarue.
Porém tratando-se os feitos sobre os ditos
()asos ante os Julgadol'Os ordinarios, as
appellacães, que delles au'elll, irão ao
Ouvidore dos feitos crimes, e nào aos
Juizes de nossos feitos.

S.- p. Glo 11. 2 e 3.

13. E conhecerão de todos os feitos e
causas, a si crimes, como civei , em que
per o Procumdor de nossos feitos da
Fazenda forem aecu ados, ou demandados,
por commetterem casos, ou culpas contra
:eus Regimeuto (1) e obritraçãe de seu
Carregos (2), os Offi.ciaes das Casas da Jndia
l\fina e Armazens, e Capitães, Scrivães,
Mestres, Pilotos dM áo da ludia, Mina,
Guiné, .A.ngóla, Bmsil, Capitfles das For
taleza' Alcaides ]\fores, Juizes da~ A1fan
detras, Feitores, Almoxarifes, Recebedores
e 'Scrivães dos di tos Carregos eb lJartes
da Jndia, l\1ina, Guiné, Angóla e :Brasil.
E conhecerão outro'i das culpa das de
vassas, que lbe o Juiz da Mi na per bem
de sell l{e~imento he obrigado remetter,
e as de pacnarão em Relaçào: e procurará
no ditos feitos o Procurador de nossa
Fazenda.

S.- p. I lo 13 I. 4. pr. e § I.

11. E os feito" que se h'atarem contra
os Officiae da Fazenda, pOl' culpa , ou
erros de cus OIllcios, se despacharão, a si
o que toca ao crime, como ao civel, pelos
Juizes da Fazenda. E isto se não enten
tlerá, quando as appellaçãe' vierem dos
Corregedol'es, Ouvidores e Juizes do Heino,
porque vindo dante elle, pertence o co
nhecim nlo ao Juiz da Chancellal'ia, como
em seu Titulo H se dirão

S.- p. 5 t. I 1. 4.
A s. de 31 de Agosto de I;;M,

15. Item, tomarà conhecimento das ap
pellações e ag~ravos, que salrem dante
:los. Justicas e Ofllciaes, que conhecem dos
feitos da Fazenda da Universidade de
Coimbra, entre a dit.'1. Univer idade e os
Rendeiro e l1ecebedore , Fiadores e Abo
nadores de sua renda, e quaesquer outras
pcs oas.

5.- p. 5 t. I J. 5.

16. Tomarão outrosi conbecimento das
cau as, que tocarem aos nos os ;\ rmazens
da cidade de Li hoa, as quaes desembar
garão pela ordem acima dita, sendo a taes

(1) Viue Carla d'EI-Rev - de 11 de Outubro de
1618. e DU. de 12 de Maiõ de 16/,3 e 4 de Dezembro
de 1110.

(2) CárrC!Jo, i. e., cargo, omeio ou emprego com
"encUnenlos.

causa sobre a renovac'io dos prazo dos
ditos Armazens (1), ou árrecadação dos fóro
deHe ; porque tratando-?e da propriedade
dos dito' prazos e val1dade do titulos
deUes, ou commi so, ou sobre se haver
de tomar. po se per nossa parte, por se
rem as VIdas acabadas, em !.ae ca os per
tence o conhecimento ao Juiz dos nosso
feitos da Coroa.

AI. de 15 de Ahril de 15 3.
L. de 16l1e Setellll.u·o de 1586 § '1.

11..E sendo caso, que 1 ós por algum
respelto m:mdemo , que algun' feitos da
Fazenda e de pachem perante o Védore'
del'la, os Juizes, que forem do' dilo feito
os irào de pachal' ao Conselho da Fazen
da (2); e nem por i . o deixarão de ficar 01'
dina.rios de seu Juizo, como eram, nem se
mudará a na.tureza deHe ,para e poder
dizer, que são de sportlllas, mas le arão
sómente a assinat1ll'a direita.

18. E mandamos aos di tos Juizes da Fa
zentla, que em todas as Cal'tas, que pas
sarem, para se haverem de fazer algumas
execuções, ou diligen ia , as 11as em na
fórma e com as clau ulas, que dissemos
no Titulo 7: Dos C07Tegcdo7'cs d(~ Corte
dos feitos cTimes, no pal'agrapho 23: Ou
trosi mandamos.

TITULO XI.

Dos 01widores do Crime da, Ca.ça
da Stt.pplicação (3).

Aos Ouvidores do Crime da asa da.
Supplicaç:'io pertence o conhecimento de
todas a appellaçães ('~) de feitos crimes dos
lugare do districto da dita Casa, que não
pertencel'Cm a outro JlUZO, não cabendo
nl alçada do" Julgadores, de que saírem
como dissemos no TiLUlo 6: Dos De. em:
b(L1'gado7'es dos Agqra/;os, no pal'agra
pho 12: Item o dLtos Desembargadores.

)I.-liv. I t.!l pr.
L. cle 18 de Novembro de 1577 § 50.

(I) Vide D. ue 21 de Junho de 161,9.
(2) Vide CoI' las d'El-ll.lly-de 11, de 1)e'embro de

lRI5,28 de Selembro de 1022 e 6 de Abril de J623,
D1). de 19 de Oulubl'o de IG40 e J2 de Jlarço de IOGU,
e R. de 4 de Junho de 1131.

A ja edição desla'Compilução dizia-nem por isso
dlJiza,.ão-, com supprcssão da conjuncção-e-, que
Cabedo I·estabeleceu.

(3) 'Vide, quanto á origem deoles Ma iSlradns o
que diz Pegos, nu Commenlari ti ('51:1 1'<1.; Co~1d
-de S"J!is ann. 10 j e GouvC:a Pinto-Ma'tII"l d.
Appellações p. 4 cap. '".

O. art•. 8 do Codigo do Proce..o e 18 da Di.po.~o
Pl'ovisurin extinguio-os.

Consulle-se lambem a no la (2) ao § 22 da Ord. dCi'te
liv. t. 1.

(lo) Viue, além ua Ord. do li\'. 5 I. gry, o A... de 19
de .Junho de 1664. e Ais. de4de Outubru Ile 1t;~P, tO
de Abril de 1GOO, 23 ue Julho de 161 e 9 de ~.rço
de 1119.
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1. E para melhor e mais breve despa
cho dos feitos, cada hum dos dito Ouvi
dores, cada feito gue houver de despachar,
o verá do prinCIpio alé o fim, cotando
cada cousa, que de subs tancia fór, para
quando houver de dar delle relação, com
facilidade poder mostrar e achar o que
necessario for; assi como, onde foi dada
querela, {Jonha na margem delJa: Que7'ela;
e se for Jurada, porá na margem: Jurada;
e onde stiverem a testemunhas nomeadas,
porá: Testemunhas,. e slando a querela
perfei ta, porá no fim delIa: Pel'(eit.a.,. e
assi cotará as ouh'as cousas sub tanciaes
do me mo feito. E esk'\ regra terão lodos
os De embargadores, que feitos crimes
houverem de ver.

M.-Iiv. 1 l. 9 §§ 5 e 8.

2. E se for denunciação sem juramento
e sem testemunhas, ou com elJas e sem
juramento, assi o cotará, e porá na cota:
Fallece tal cousa. E cotará o libello,
conclusão, contestação, e os artigos, nu
mer:tlldo cada hUlll de1les, confissões, de
poimentos. E em huma folha de fóra porá
quaes artigos se provam, e per lJUe ma
neira, e per que testemunhas, pondo em
lembrança, se as testemunha, que foram
nomeadas, são pergunladas, e se faltam
algumas; ou sendo perguntadas como não
deviam, o communicará com seus compa
nheiros. E parecendo-lhes que devem ser
perguntada outra vez, ou em ouh'o lugar,
onde mais livremente possam dizer a ver
dade, passarão para is o Cartas. E SI3 o
feito for no lugar, onde Nós stivermos,
ou a cinco legoas de redor, pergunlem
nas e1le per si. E sendo de mais longe,
parecendo-lhes que cumpre virem dar seus
testemunhos á Corte, mandarão vir as que
lhes parecerem necessarias pam bem de
justiça, se todos os Desembargadores, que
ao desembargar elo feito stiverem, forem,
nisso concordes, não sendo porém menos
de einco. E não sendo todos concor
des, ou sendo no despacho menos de cinco
Desembargadores, o dirão ao Regedor em
:Mesa grande, e com seu acordo e dos da
dila Mesa, farão o que entenderem ser
justiça. E as testemunha, que per cada
hum dos elitos acordos ii Corte vierem,
serão pagas das despesas da RelacTLo .. E
mandando-a vir de ouh'a maneira, o Re
&edor as mandará pagar pelo mantimento
d~s Desembarga~lores, que a mandarem
VII'. E o que dito he no mandar vir as
te temunhas, haverá lugar nos Corregedo
res da Corte em todos os outros Desem
bargadore. E quando assim vierem as
testemunha e inefuirições, e per elJas se
provar alguma cousa do feito, verão se
tem conlraditas, e e procedem, ou nâo, ou
se stão provadas. E o que acharem, co
tarão na margem, e de fóra em huma folha

porão: Tal testemunha di~ tal. em ial
IJIrtigo,. tem contradüa,. procede. ou não.
E assi vá cotando e a sommando o feito
de fóra; e se acbar, que a testemunha
não diz cou a, que ao feito toque, ponha
no começo delIa: Nihil,. e acabado a si
o feito de ver, e cotado, guarde a folba,
que tem em memorial ele fóra" e o 1cve
á Relação, onde será despachado.

M.-liv. 1 lo 9 § 6.

3. E as appellações, que vierem das
Ilhas, ou de OUl1'OS lugares, a que se ha.
de ir per mar, desembargarão primeiro,
que as oulTa do Reino, por as partes não
perderem embarcação. E as outras, que
vierem do Reino, despacharão pela ordem,
que vierem, o que poderão ver pelos ter
mo da presentacões, salvo nos feitos,
que tiverem já conclusos, que despacha
rão primeiro.

M.-liv. 1 t. 9 §7.
S.- p. 2 t. 1 I. 1 § 12.

4. E bem assi todas as Cartas, que pas
sarem, para se haverem de fazer algumas
execuções, ou diligencias nos fei tos dos
preso. , as passem na fórma e com as clau
sulas, que dissemos no Tilulo 7; Dos
Corrllgedores da. Corle dos (eilos cnimf-s.
no paragrapho 23: Out7'osi man dl1/ln os.

M.-Iiv.1 t. 9 § 9.

5. E terão cuidado de saberem, se se
fazem as diligencias, que per bem de
justiça (1) são mandadas fazer. E pedirão
disso conla ao Scrivães danle elles. E
acha,ndo-os negligentes, proceuerão contra
elJes confórme ao que diremos no Ti
tulo 24,: Dos SCl'i'liães danle os Desembar
gadores do Paço.

L. de 18 de Novembro de 1577 § 16.

6. Os Ouvidores farão liVTOS (2), em que
ponham cada hum, quando vir os feitos
e inquirições, os malfeitores, que a~ha
rem culpados (3), e dal-os-hão em scnpto
ao Corregedor da Corte, para os mandar
prender e trazer, se taes pessoas e feitos
forem, que se hajam de livrar na COI·tef
ou os mandará livrar nas tel'l'as, onde os
maIeficios forem feitos,

M.-liv. 1lo 9 § 11.

7. E cada hum dos dilos Ouvidores des
pacbarão em sua mesa apartada, e não des
pacharão huns com ouh'os, para o que
pedirão Desembargadores ao Hegedor.

L. de 16 ele Setembro de 1586 § 3.

(I) Vide o arl. IOda SegundR COlleordnta do !ley
D. Diniz, n pago 81 dn 110550 Compilação do Direito
Er:csiastico~ elc.

2 Vide Ord. deste liv. t. 12 pr., e L 58 • t.
31 Achando o Ouvidor 1105 nulos, que 5U:\issem por

appellação, prova conlr. algum Ré , podia com seu'
Adjunto. pronuncia-lo. - Ass. do Iode Agoslo de 1684.
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8. E os (litos Ouvidores salJerão, se os
Scrivães, que ante eUes crevem, guardam
as Ordenações e Regimentos de seus Of
fieios; e se dão livramento e de pacho
ás parles sem delonga, ou se llios retar
dam, ou lhes dão más re posta, ou levam
mais do que devem levar. E achando al
guns <JU1pados, procederão contra el1es,
ou o digam ao l:tegedor, para em Relação
lhes ser dada a pena, que merecerem.

M.-liv. 1 t. 9 § 12.

TITULO XII

Do Procurado)' dos feitos da Corôo, (1.).

Ao Procurador dos nosso feitos da Co
roa pertence com grande diligencia e muito
a miude requerer ao De embar"adores do
Paço, Védores da Fazenda, Contadores,
Juizes, Almoxal'ife e quae quer outros
OlTiciaes, que lhe dêm as informações,
que houverem de nos os Direitos, no fei
tos, que se tralarem perante os Ju..ize dos
nos os feitos da Coroa, ou que se hou
verem de ordenar per razão de no sa ju
ri digôes, ben: e Direitos, segundo infor
mação, que 1110 for dada (2). E razoará
em os feito, como entender que cumpre
a nos o erviç, a i p rante o dito Juiz,
como perante outro quaesquer J uize , (rue
(lelle houverem de conhecer. E re(1ue
rerá aos 8crivães de nossos feitos, que

(I) Este cargo anda anneIO ao de Procurador da
Fazenda Nacional desde a creação da Casa da Suppli
('a~ão do Rio ue Janeiro, como se vê do § I.. do AI. de
10 de Maio rle 1808, e já se achava na antiaa Relação
da IOesma cidade. ~

Depois da Indepencleneia cio Impel'Ío acerescenl.on
se-lhes o da Pl'oclll'nrloria da Soberania, que outr'ora
esla"a engloharla na cla Coróo.

Hoje cada Relação lem o seu Procurador da Coróa,
Soberania c Fn7.cnda nciaDal, que não Ite conlndo no
numero dos dOlO Dcscmbiu'C'adorcs necc sarioli. - D.
de 23 cle Junho cle 183~ arl..1.o

Os primeiros cloeurnenlos orneiaes que derão ao Pro·
caraclor cla Corl,a o litulo de Procuraclor du Sohel'unia
Nacionaliorão os DD. de 5 de .lunho de 1 23 e 21 de
Fe"er iro de 182/" o que foi cUD(i!"mado pelo arl.. ,;8
.da Con.liluição do JulPCI·io.

Por DD. cle 21 de Maio e ~8 cle No"cmhro de 16,->
podião s Procurndores da Corôa mondai' escrc\'CI' jlOr
outra pessoa as respostas que dc~sem, não se devrndo
entregar ás partes os pai' is que lhes fossem !'emellidos
]lUI'n responderem ou inlerpõrcm rareemo,

1'0,.]). n. 85-de 18 cle .1ulho cle 18/,1 foi·lhes con
cedido o li'ulamenlo de-ExceUencia. E oulr l 01'3 ~c
alglllrl advogado Ou p:Ú'tc não lh~ désse o lilulo de
- Senhol'- DOS autos, incorrin em pena.
A~ aUribuiçõe:; des~es fllnccionnrios nlnrgárão-s:e

conSlderm'elm nte depOIS da Independencia. 1'or muito
temIJo o da Relação du Côrle administ!"a"a e m seus
pareceres, o Imporia. '
• Consnlte· e s?hre esle cargo: Caherlo, IJ. 2 Dee. 11 D;
Ciosta. de f;'!Jh,~. nnn. ti; J)cgas, Connnmllario á esta
O!d. lo 3; e sobretudo 1\ta~'a, Aponta11lttllos de Lcgüla.
çao para 'USo dos Procuradol'cs da Corôa Soberania c
1,'a:cllda Nacional. •

(2) Vide D. de 28 cle No,'ernhro cle 161~. Suspen
clem-se, ~or estl'lo da Casa da Supplicação e coslume
lmmcmorlal, os te.rz:nos .dos aulos, emquanto o Procura
clor du Corõa so"o,la Illformações.- Cabedo, Dee, 119
n. 17; e Pegas, Co",. glosa 2 n. 2.

lhe dêm em rolos que tem, e llue se
tratam ante os J llizes de nosso feitos
sobre Jurisdições, B.eguengos, J ugada e
oulros Direitos nos os. E saberá em que
tempo foram começado, e o por que se
não dá nelle despacho, e o (Urá a Nó~,

ou ao B.egedor, para se dar ordem, como
em ]Jreve sejam desembargados. E as in
quiriçõe , que por no sa parte houver de
dar, as fará tirar com diligencia; para 9
que sa1Jerá dos Dese)nbargadores do Paço,
Védores da Fazenda, Juizes, Contadores
e Almoxarifes a melbor informação que
podêr, para formal' os artigo. E a si a
berá per ene , ou por onde melhor podêr,
os nomes das te lemunbas para lJro"l'a d'
no sos Direitos, e as i ]Jara a" contradi
bs, ou reprovas ás provas (i), dadas eon
h'a ró,

M.-li\". 1 L 11 pr.

L E ma(ldamos que o nos"o Procurador
não re panda a citação alguma, qtW Ih
em nos o nome seja fei ta, para começar
nOlramente feito contra elle; nem !le
mande citar em nosso nome .ressoa al
gllma, nem se opponha, nem aSSl la a feito
algw11, . em nos o special mandado (2).
E qnando souber que algum feito se trala,
on lhe parecer (lue deve citar alguem por
cousa, que a •-ós perten.a, nol-o fará sa
bel', para mandarmo o (rue houvermo'
por nosso sen iço. Por 11l no feiLos, em
que lhe for mandado per de emJJarll da
Helação, que bajft vi la de1les, poderá
prOCLU'ar, oppor-se, ou assi til', como lh(J
parecer, llue confórme a direilo deve fa
zer, e mai c.umprir a nosso serhco, sem
para isso ser nccessario outro nos·80 spe-

- cial mandado. E]1o toque nos Laes feilos
assisla, ou razoe, não serão a partes e.
cusas de serem condenaclas na custas (3),
se o merecerem. E não levara salario da
parle, a que as istir, ou por cuja I!arte
razoar.

M.-lir. 11. 11§§ 1 c2.
S. - p. 1 I.. 9 J. 1 C 3.

2. E nos feito, em que for autor reo,
oppoente, ou assi tenle, será presente ao
dar da vaze e de embargar de1les. .E
bem assi será lJrcsenle ao despacho da'
su peiçÕe , que pela.~ parle, ou pelo dilo
nO.80 Procurador for m po las a '111.:1('.
quer Desembargadores, que forem Juir.es,
e conhe~rel11 dos ditos feitos e cau a.,
em que e1le eja parte, as,istenle, ou op
poente; e nITo sendo pre.scnte aos de em-

(I) A edição Vicentina diz - 011 reprora. dada. ron
Ira 'Vós.

(2) 1'or AI. de 1 de Ago.lo d 1599 o Procurador
dn Corôa sem esta licença da Orncnnção podia rcqnc
l'cr conlr3 os intI'I1!lOs no Padroados da CorOa, 05
que 3e ilUTão Bcneficios dn mão de estrangeiros, jOlpP~

tra\ruo os de hom ns ,"i\'o~. e citllvão para numa ('01
primeira instnncin.

(3) Vicie Ord. cio lir. 3 t. 6i § 3.
ORD. lU

,
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bargos, que nos ditos feitos e suspeições
forem postos, sejam nullos (1).

L. ele 26 de Novembro ele 1582 § 8.
S.- p. 1 t. 9 I. 4.
L. ele 5 ele Dezembro de 1588.

3. E poder-se-há oppor e assistir em
quaesquer feitos e cau as, que e tratarem
na Ca a da Supplicação per razão de al
guns J uize Ecclesiasticos, ou Apostolicos
quererem impedir com excommW1bões e
cen IU'a o etfeito e execucão de nossos
mandados, e sentenças dadas em nossas
Relae-es. E requererá sobre is o todo o
que êumprir. E assi sobre se haverem de
guardm' e dar á execucão as nossas 01'
denacões, que faliam nos que impetram
em Roma Beneficio de nossos Vassal
los (2) e natw'aes destes Reino, e aceitam
procuracões e requerem contra elles. O
que poc1erá fazer, postoque a partes ve
xada contra a fórma elas ditas Orclenaeões
não requeiram, ou nãO possam ácerca d'lsso
requerer sua jus tiça.

S.- p. 1 1. 9 I. 2.

4. E dará ordem, com cfIle se façam as
diligencias, que se manclm'em fazer, e in
quiriçõe', que 'e houverem de tirar per
Carla. (3) do Jlúze dos nossos feitos, como
neIJa for conleúdo.

5. InIormar- e-há se e tratam alguns
feito perante o Prelado, ou eus Viga
rios, ou outros Juizes Ecclesiastico , que
sejam contTa. n s o Direito. e jW'isclição,
para os defender por nossa parte, asSI per
nossas Ordenações e artigos acordados (4)
e approvaclos pelo Hei, que ante ]6s fo
ram, como per Direito commum e per
qualquer outro modo juriclico. E se vir
que u urpam nas a jllrisdição, ou algum
Direito nosso, poderá requerer obre is o
ao Juiz dos nossos feitos, o cfual be J ulZ

(I) Na ediç'ío Viceotina de 17.\.7 ha ainda o seguinle
addltamenlo de eourormidade com a ln edição das Or
denações, m~ que Cabodo uas sllas Er-ralas cnlcn(leu
dever supprimil' declarando qlle esse addilamcnlo rôra
escril)lO por inaJ \'crlenciu, visto como fn1.in pal'te do pri
rncil'o Rcqirncnto da Casa do POI'lO, revogado por lima
])rovisão Ue 21- de Outubro de J598. E nesle sentido,
diz Omesmo Cabedo, ja se havia emendado no L. 9 § 16
O lo 4·0 deste livro, dando-se antinomia com C5!H.lS Or
denações, se o reslo desle paragrapho não fo se sup
primido.

Eis o additamenlo:
u E o mesmo será nos feitos, quo "icl'em por ag

gravo do J lIizo da Corôa da Casa do PorL'b ao Juizo
dos Aggr",'os da Casa da Supplicaçiio. E r/lzoara em
os dilos reiLos, mandando-se-lhe dar visla por desem
bargo da Relação. E posto qne elle razôe nos laes
rei los se des~acharaõ no Juizo dos Aggravos.•

Não ha lei aulorisando esla sUl'pressão nas edições
de 182/, e rle 1 50.

(2) Vide AJ. de 11 de No\'embro de 1611. Os Proeu
radores da Coraa podião requerer conlra os impelran
le. de Beneficios dos Ordinarios, sendo da apresenta
o;ão dos Priores.

(3) Vide Ord. deste iiI'. l. 9 § IS, t. 13 § 5 e l. 24
§ 29, e liv. 2 l. 53 § 10.

(.1) Refere-se ás Concordias ou Concorda!lU com os
Prelados de Portugal.

competente 1Jara conhecer, se a juri dicão
pertence a no sas Justiças. E o mesmo
será, quanclo alguma pessoa se aggravar
dos Juize Ecclesiasticos, e for leigo, ou
a causa de tal qualidade, que pertença ás
nossas J usticas o conhecimento delia, pos
toque as paÍ'tes sejam pe .oas Ecclesia ti
cas, porque em taes temos a no~sa ju
risdiçfto flUldada em Direito. E por as i
ser, póde o Juiz do nos. os feitos mandar
notificar aos Juize Ecclesiasticos, que res
pondam (1) a razão, que tem para tomar
conhecimento dos taes ca o , por assi er
confórme a Direito, e sempre se praticar
e usar nestes Reinos.

~r.-Iiv. 1 t. 11 §4.
P. de 18 ele Mllrço de 1578 § 11.

6. E quando os Juizes Ecclesiastico
não quizerem de istir de tomarem nossa
j uri. dicão, os Juizes de nossos feitos darão
Cartas àquelle , contra quem os dito Jui
zes Ecclesiasticos proceaerem, nas quaes
lhes encommendarão (2), cflle nào procedam
con tra el1es, e nellas declararão, que a.
jurisdição pertence a Nós. E mandarão
ás nossas Justiças, que não guardem eus
mandados, como de J'tlizes incompetentes,
e que não O' e item, nem prendam per
suas cen uras, nem levem deHes penas de
excommungado , nem guardem, nem exe
cutem sua sentencas. E quando os Pre
lados, ou J uizesÊccle'ia ·ticos, sem em
bargo da ditas Cartas, não quizerem deixar
de proceder contra os leigos, ou não de-
istirem dos procedimentos, que tiverem

feitos contra eHes: [ás, como Rei e Se
ubor, os chamaremos (3) per Carta per Nós
a inadas, stand elles fóra da Corte, e
donde stá o Desembargo do Paço; estando
onde a Corte stiver, per recado nosso,
para nos darem razão de como tomam
no ~a juri dição, e para sobre is o serem
OUVIdos perante os no. os De embargado
res do Paco com o Juiz e Procurador dos
nossos feitos (~), o quaes fallarão e di pu
tal'ão obre o ca o; e não querendo o
Juiz Ecclesia tico reconhecer, que a tal
jW'isdição pertence a Nós, se guardará o,

(I) Vide DD. de IG de Dezembro de 1615 e de i de
lIlaio de Hi90, e Ass. de 30 de Março de 16%.

(2) Vide a nola precedenle, e Oliya- d. (oro Ec
c/csiro p. 1 q. 2.\..

(3) Vide noLa (/') á Ord. do § 12 do t. 9 desLe Ii.vro,
e bem assim os a,·ts~ ~8 e 83 da segllllda Coneordata
do Rel' D. João T, e arls. 10, tt e 12 da de D. Sebos··
tião n pug. 148. 161, e 210 da nOssa Compilação do
Direito Oivil Ecclcsiastico.

Consulte·se lambem Dorges Carneiro - Di,·.i/o Cioil
tomo 1 pago 263.

(4) Vide L. de 22 do Sclembro de IS28 art. 2 § 6,
Av. de 24 de Oulubro d.. 1833, DD. de 2 de Janeiro
de 183S art. 12, e n. 1911-,de 28 de Março de 1851
arl. 10.

Pelo art. 3 desle Deereto só n Conselho de Estado
he compelente paro conhecer dos Recursos á Corôo.

ConsuIte-se sobretudo Maya-A.palltamenlos de Le
gislação para mo dos Procuradores da CorOa .. Fa:.n<l<.
Nacior.al p. I. §§ 2, 3 e I,.
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clue pelos ditos DesembD.rg~dores do Paço
em nosso nome for determmado.

M.-liv.l t. 11 §4,.
P. de 18 ue .MiU·ÇO ele 1578 § 11.

7. E quando as Justiça Ecclesiastica
procederem per suas censuras conU'a os
nossos Desembargadores e .lu ·tiç.as, por
tirarem, ou mandarem tirar algum :pI:e o
da Irq'eja (1.), ao Procurador dos nossos jCltos
da ~oroa pertence procurar ~ defender a
nossa jurisdição na fórma aCllna dila.

M.-liv. 1 t. 12§ 1.

TITULO xm
Do Procwl't~do'r dos Feitos da Fa.zenda (2).

O Procurador dos feitos da nos a Fa
zenda irá todos os dias á Relação, para
ser pre ente ao despacho uo feitos uella,
que a r ós pertence. E para o melhor
poder fazer, o escusamos de continuar
com o Tribunal do Conselho da Fazenda,
silvo quando della for mandado hamar
para o dito Conselho, ou no prinr.ipio de
cada mez, como adiante diremos.

s. - p. 5 t. 1 I. 1 § 9.
Rer. de 21 ele Julho de 1582 § 8.

1. Item, não poderá citar pessoa al
guma, nem ser citado para nenbmna cau a
ou demanda, nem se poderá oppor, Jlem as
sistir a eDa, senào per no as Provi ões (3).
E o de pacho das peticõe , que as partes
Jizerem, per e[lle pecaTo licenr,,a para po
derem citar o dito Procllrador, ou para
se oppor, on assistir a algumas causas,
pertence ao Tribunal do Con elho da Fa
7.enda sómente; no qual, primeiro que
dêm a tal licença, examinarão bem as
callsa, e e verá, e se póde escusar fa
zer-se sobre ella" demanda, e determina
rem- e per outra via. E parecenclo que
se. deve conceder a tal licenqa, 'e lhe
dará despacbo, per. o qual se fará Provi-

"(I) Vide Ord. do Iiv. ~ l. 5.
Acerca desta disposição • cumpre notar, diz i\[on

senbor Gordo, que, pelo lugar do Codigo Manuelino
apontado como fonle, portencia ao Prolllotor da Jus
liça uer nuer a jurisdieção Relll peraule o R gedor e
Desembargadores da Supl'lieação POI' esta nomeadus,
quunl10 as Justiçns Ecclcsiusticas procedião por SUBS

ccnSUl'flS oonlra os 1\[inislros Reoes, por mandarem
tirar algum preso da Igroja. COlO o onheeimento de
~emelhnntcs cansas pessones para. os Juizes dos feilos
da Corôa pela ProVIsão de 151&, passou lambem este
o!ficio para o Procurador delJa por uma razüo de aua.
lo~·a.•

2) Vide o que dissemos em nola áecrca do Proeu
ra er da Corôa 00 t. 12 desle Ih"., c CObia-de Slylis
ann. 1,2.

Pele U. de 1 de Abril do '1'728 tambem os Procura
dores da Fazeada erão incompati\'eis COm os cargos do
Conservadores de Naçôcs eSlrangeiras.

(3) Pelo D. de 1 de Maio de 1618 tinha o Procura
olor da Faze?da, assim como o da Corôo, jns á ser
ouv,do uo luuo das CapeUas da mesma Coróa sobre
05 fci tos dellas.

·são; e fazendo-se as ditas Provisões em
outra maneira, mandamos, que se não
cumpram, nem se faça per ellas obr:l.
alguma.

s.-p.1\ t. 1 I. 1 § 9.

2. Item, mandamos ao dilo nosso Pro
curador, que em nenhum feito venha com
I ihe]]o , ou contrariedade, em primeiro
dar dis o conta no Trilmnal do Conselho
da Fazenda, para ahi fazerem tomar em
lembranca as ditas causas em bllm li 1'0,
qne nelle para isso haverá, onde se lhe
dará a informação, que for nece aria. E
terá cuidado de ir no principio de caua
mez ao Conselho da Fazenda dar conta.
do termo, em que smo o feitos, em
que e]]e for parte, e da ilil igencia, que
se neHe faz, e dar informação do que ne]]es
se mais deve fazer, e pedir a que for
necessaria para se prover, como parecer
nosso serviço.

s. - p. 5 t. 1 1. 1 § 9.

3. E mandamos, que tan to que o nosso
Procurador se oppozer, ou as istir, por o
que toca a nossa Fazenda, em quaesquer
feitos., que penderem em qualquer outro
Ju.izo, logo sejam remetlidos ao Juizo dos
di to feito .da Fazenda, elll quaesquer ter
mo que stiverem (1), sem mais Juiz algum
tomar d.elle· conhecimento, a si em todos
os Juizo' cle nossa Corte e Casa da Sup
plicação, como em outros quae quer do
nossos Reinos e Senhorios.

s. - p. 5 t. 1 I. I § II.

4. Item, será presente ao de pacho dos
aggravos dos feitos civeis, que a Nós to
carem (2), que forem danle o Juiz da Tndia,
e Mina á Ca a da Supplicação aos Des
embargadol'es dos Aggl'avo delIa, a quem
pertencem. E razoará ne]]es, mandando
se-lhe delles dar ;eara i o vista per des
pacho ua Helaç.ão (a): e no dito Juizo do
Aggravos se de vacharào, sem embargo
de ene haver vista e razoar nenes. E
a si será presente a:o dar das voze nos
feitos, em erije for parte, e nas uspeições,
da maneira que temo dito no Titolo 12 :
Do Procuradol' da COl·OU•.

S.- p. 1 t. 9 I. ·1.
A1. ele 23 ele Novembro de 1578.

5. E bem a si, dará ordem, com eru'e
se facam a' dililYencias, que e mandarem
fazer;' e inquiriç es, que se houverem de

(I) O Ass. de 29 de ,{aio de 1151 dá R vordaucifll
iulelligcocill desla Ordenação, cobibindo os'abu,os 'Jae
se pratic{\)'llo J.I0 lH'OCIUllcoto dos feitos cm que inte
ressa VR a l'azcnda.

(2) Vide nola (I) ao ~ 1 desla Ordenação.
(3) O .As.'. de IOde Dezembro de IG65 impunba ao

Procurador da Fazcnda a obrigação de rcsITlllldcr 'IU

todos os fcilo. cm que os ne.embargadorc$ dos Ag
gra,'os lbe maoda"ão dar \;sla JlOr aceórdão.
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tirar per Cartas dos Juizes da Fazenda,
como ne]]as for conteüdo.

G. Ilem, o Procurador da nossa Fazenda
não levará salario algum á custa da partes,
a que assistir, ou ajudar, por conservação
de nosso direito, ou por quem razoar per
despacho da Relação. .

S.- p. I t. 9 1. 3.

TITULO XIV

Do Jttiz dc! Chancellarút da Casa
da S'Uojiplicaçâo (1).

Ao Desembargador, que servir de Juiz
da Chancellaria, pertence pa 'Sal' as CarLas
elas execuções das dizimas das sentenças (2),
que se derem na Casa da Supplicação. E
conhecerá elos feitos, que sobre e]]as se
ordenaJ'em, e os desembargará em Re
h/.ção.

S.- p. I 1. 3 I. 1 § 1.

1. Item, dará Cartas de seguro aos Ta
helliães e Scrivães, e aos outros Officiaes, .
de cujos Olicios temos ordenado, que os
DeseJlllJar~adores do Paco passem as Car
tas, quanClo as 'ditas pessoas as quizerem
tomar, de erros, ou falsidade 1 que se diga
terem commeUido em seus Olicios, ou nos
t.asos, que aos ditos omcios tocarem, e

(l) Este cnrgo foi supprimido por virtude do arl. 18
(la úisposição l'roYisoria, e art. 1 do Reg. de 3 de Ja
neiro de 1833.

AsJuncções desle Juiz nns anligas Relnções da Bn
bin, Rio de Janei,·o e Maranhão erâo desempenhadas
pelos respecti"os Chancelleres.- Reg. de 12 de Selem
bro de 1652 § 23 e seguiules, de I:J de Oulubro de
1i5-1 art. 38, e de 13 de iIlnio de 1812 1. 3.

Vide CarIas d'El- Rey - de 20 de. Setembro de 162/,
c 22 do mesIl'o mez de 1628, e AI. de 2 de Juuho d~
1625. Por este AI. cessou em Portugal a e"islencia de
um Juiz dos pecendos Pllblicos, cujas funcçúcs des
empenha"a o Juiz da Chancellarin.

Consulte-se Costa, de Stylis ann. 13; Cabedo, p. 1
Dec. 16 e 11; c Gouvêu lJinlo, .Jllallual de Appcllaçãcs
p. I.. cap. 20.

(2) Vide AJs. de 13 de No"embro de 1626 e de 23 de
Fcycrciro de I G41...

A dizima da Chancellarin cr'u um imposto l:mçarl0
aos li li/íanles, e cobl'ado pelo Fiseo conlra os que ra
zião ma dcmanda. TIo iuycnção romana, n<1miLtida
por nossa Legisla 'ão desde longa doia. Comi.lia na
decima parte do "alar da cousa demandada e custas
mas boje esla reduzida a 2 % do valor demandado:
em "irtude da L. n. 99-de 31 de Outllhro de 183:;
art.9 § 2, e L. n. iO-de 22 de Olllllh,'o de 1836,
al'I. II, § 21, qlle são logo pagos por qllem tive I' io
teresse no adiantamento da causa, na mesma occasião
em qlle se lem du pagar o sello dos alllo (Ueg.
n. 150-de 3 de Abril de 1842 arl. 2) se a di"ida não
eIcedel' de 1:0008000, a"erballdo-se o imposlo pal'a
seI' afioal pago pero "eDcido, eIcedendo aqllella somma.

Vide Ol'd. de te liv. 1. 20 § 3, t: 31 § ~, e I. 58 ~ 23.
Consulle-se sobre esta pena e Imposlo Pegas CD'''.

t. 3 pags. /1-06 c 468, onde vem compilada n respectiva
legislação, maxime o Regimenlo da Dizima - de 16 de
Janeiro de 1589 j Pereira c Souza, Dictio71ar1'o Jun'dico,
artigo - Di;ima -.. Pereira de Bart'os, Apontamentos
de Direito Fi71ancciro DJ'asilciro pago 23i; e 1\1. A.
Gaivão-Dizima da Chancellaria- Refie.Iõcs sobre a
bistoria e legislação desse imposlo.

outro Julgador as não passará, ~ostoque

sejam os Corregedores do Crime da Corte (f).
As quaes Cartas de seguro irão cliri~iaas
para os Jlrizes dos lugares, onde se clisser
serem os clitos erros commettidcis, para
perante eUes se livra,rem; os quaes darão
appellação e aggravo para o dito Juiz ua
CbancellarIa nos casos, em que se deve
dar: e nos casos commettidos dentro das
cinco legoas passará as Cartas dirigidas
l)aJ'a si mesmo, para perante elle se li
vrarem. E per este modo poderá conhe
cer per aução nova dos sobreditos casos
na citlade de Li boa, onde a Casa ela Sup
plü;açào sUi, e cinco legoas ao reelor; e
fóra das cinco legoas conhecerá per ap
pellacão e aggravo nos casos commettidos
no ellstricto ela Casa da Supplicação. E
todos os feitos e insLTUlnentos, assi de
aução nova, como ele appellação e aggravo,
despachará em Relação: e isto, postoque
os Laes feitos sejam de Moedeiras, ou de
pessoas, que tenham privilegio de Moe
deiros, por ser o Juizo da Chancellaria
limitado, e nenhum outro Julgador poder
conhecer de erros de Scrivães, senão elle,
nem o privüegio elos Moedeiras se e ten
eler aos taes Officiaes.

S.- p. I t. 31. I § 2, e J. ~, cp. 3 t. 3 J. 2.

2. E conhecerá dos aggravos, que vie
rem dos Contadores elas custas e dos
alarias dos Procuradores, Scrivães, Ta

beUiães, Porteiros e Enquerec1ores. E
quando o Proclll'adore, Scrivães, e En
quereelores da Casa da Supplicaçào quize
rem demandar por seus SEdarias algumas
parLes de fóra da Corte, o Juiz da Chan
cellaria a poderá manual' citar, por quanto
as ditas pessoas podem trazer seus con
tendores it Corte sobre os ditos salarios
e scripLuras.

S. - p. I 1. 3 I. 1 §§ 3 elO.

3. Item, conhecerá de todas as suspei
ções, que forem postas aos Corregedores,
Ouvidores, ~uizes, Justiças e Officiaes da
CJClade de Lls])Oa, e ao Jmz dos Alemães:
a quaes de pac1J:ll'á em Relação com o"
Desembargadores, que o Regedor {lara isso
lbe ordenar. E sendo o dito Juiz da
Challcellaria su~peito ao Omcial, a que se
Jl1tenta a suspelcào, se guardar~l o que fica
dito no Titulo ~: Do ChMl.cellel' da Casa
da Supplicação, no'paragrapho iS: E sendo
o Chancelle?'. Mas não conhecerá elas sus
peições, postas ao Offi.ciaes ele fõra da
cielade de Lisboa, postoqne sejam dos lu
g-ares, que e tã.o denLro <las cinco legoas.
Nem conhecerá elas suspeicões dos Offi
ciaes do lugar, em que a "Casa da Sup-

(I) A atlribuição de processar os Tnhelliães e Es
crh'ães c outros fUDccionat,jos não prh'i1cgindos per
lence ao Juiz de Dil'eito da Comarea. L. D. 261-de
3 de Dezembro de 18!'·1 ar I. 25 § I.
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I~Jicação stiv~r, q~ando por algum caso se
mudar da dita Cidade; llor'lue entào co
nhecerão as Justiças ordinanas, confórme
a nossas Ordenações.

S.- p. 1 t. 2 I. 3, e t. 3 I. 3.
Ass. do 10 de Julho de 1561.
AsS. de 17 de Julho de 1571.

4. Item, quando algum Contador das
custas for suspeito, ou por algum impe
dimento não podér fazer a conta, ou de
pois de feita, as partes allegarem erros
sobre ella, commellerá a tal conta a huma
pessoa, que bem e sem suspeita a possa
fazer. E no que tocar aos erros da dita
'conta, elle conhecerá delles, e determinará
per si só o que IJle bem parecer, post09,'ue
seja entre pessoas dos Mestrados (i). E o
Cbanceller dos Mestrados se não enlre
mettera nos ditos casos de erros de cus
tas, quando as sentenças forem dadas per
outros Julgadores, e não pelo me mo Cban
teller. E do que o dito Juiz da Cban
cellaria determlllar per si só, as i -neste
caso, como nos outros todos, em que lhe
não he onJenado, qlJe despache em Rela
ç~~, poderão as partes aggravar (2) per pe
tJçao llara a Helação, sem por isso paga
rem dmheiro do aggravo (3).

s. -]l. 1 t. 31. 1 § 7, o I. 2.

5. E não conhecerá de culpas e erros
de Scrivães (4) e Officiaes culpados em auLos
d~ residencla, por cfUanto o deSIJacho dos
ditos autos, que vem per residencia, per
tence aos Desembargadores, a quem o Nós
commettermos, e não ao Juiz da Chan
cellaria.

s. - p. 1 t. 3 I. 1 § 6.

6. E em todo o caso, que a seu Officio
p.ertencer (5), poderá mandar citar fóra da
C1d~de de LI ~oa, onde a Casa da Suppli
caçao stá, e (\1nco legoas ao redor. E assi
poderá dar licença á parte, ou a qualquer
pessoa em seu nome, para poder f;itar
dentm da cidade perante huma te temu
Jlh~ ao menos, parecendo-lhe er neces
sano; e a tal cilaçãÇl será valiosa.

S.-O' 1 t. 31. 1 §§ B e 9.

7. ~ assi tom~rá conllecimento da ap
p~lIaçoes, que vierem á Ca a da Supplica
çao sohre erros de Scrivães da l"azenda
d~ tod.o o Reino, vinilo as taes appella
(ioes dante ?s çorregedOl"es, Ouvidores e
JUIzes OrdmarlOs; mas vindo dante os

(I). Rcfcre-.~ ao. Me.lrado. da. Ordeus ue Chri.lc
Sanhal!o e AVlZ. '

(2) V~de A••. de 23 de Fe,'ereiro de t 63!•.
(3) VIde Ord. do li\'. 3 t. 84 § 1, C Pegas Com. t. 3

pago 410, C t. 1/. pago 15.
(4) O. DD. de 2!. de Julho de 1114 e de 30 de

Ago.to de t1.3~ manda\'ão devassar duas "czes no
aD1~O dos E.s«::lva~, A.lcaid~, .1eiJ-inhos, etc.

(,) A edlç.ao VlCentma dl%-percence.

Contadores e Almoxarifes, e outros Offi
ciaes da dita Fazenda, nào tomará deIlas
conhecimento, por quanto pertencem ao
Juizes' da Fazenda.

Ass. de 31 de Agosto de 15!H.

TITULO XV

Do P?'omolol' da J'ustiça da Casa
da Supplicáção (i).

_~o Desemha~gador da Casa da uppli
caçao, que serVir de Promotor da Ju tíça,
pertence requerer todas as cou as, que
t?cam á Justiça (2), com cuidado e diligen
CIa, .em t!Jl maneira que por sua culpa e
neglIgenCIa não pereca. E a seu OJficio
pertence formar libellos contra os seguros,
ou presos, que por parte da Ju Lica bão
de ser accusados na Casa da Supplicacão
per acordo da Relacão (3). E le ara lle cada
libello cem réis;e onde houver querela
perfeIta, ou quando o seguro confessar o
maleficio na Carta de seguro, em cada hum
dos ditos casos o faca per mandado dos
Corregedores da COI·te dos feitos crimes,
ou d~ qualquer outro De embar~ador, que
do fClto conbeeer. O qual libello fará. no
ca o, da querela o mais breve que podér,
confórme a ella. Porém nos ca o , onde
não houver querela, Jlem confis 5.0 da
parte, porá sua tenção na deva a, pare
cendo-lhe, que per ella se. não deve pro
ceder, para com elle dito Promotor se ver
em Relação, se dev? ser accusado, preso,
ou ab oluto. E a SI fará nos ditos feitos
quae quer OUIT? arligos e dili/(encia , que
forem nece anas por bem da Juslica. Po
rém não razoará os ditos feitos en; final
sa1\'o em algum feito de imp rlancia, en~
do-lhe mandado per acordo da Relação.

M.-Iiv. 1 t. 12 pr. e § 3.

(I) O cargo de Promotor da Justiça da antiga Casa
da Supplicaçã? anda hojc anneIO ao de Procurador da
COI'oa, em "ISto do 1\.<:<;. de 3 de Jauei,'o de I 33
arls. ': 16. t8 e 20. fuclo que aliás já se linha dado
nu lInllgn Relação do lHo de Janeiro.

Alél~ das altribuiçõcs consilínadas nesla Ord. e re
prodUZIda., no D. de 13 de MaIO de 1809 compele 00
mesmo Promotor as 'J"e con.tão do ad. '25 da L. do
18 de SeLembro ue t828, urL. 20 do D. de 30 de De
zc~bro de 1.830. e al'I. 31 do Codigo Criminal, qu
forno collccclOoadas por l\(aya - Apontau,.,.tos etc.
p. ',. pllg. 25. ' ,

Quanto á Lcgislação antiga sllbsequenle li e.la Ord.,
e concerncnte a esLe cargo, \'ide AI. d 31 de Março
de 111,.. § 5, e D. do 10 ue Março de 1158.

Consulle-se ainda o D. de 5 de Mnio de 1814, AI.
de !. de Junho de 1823, D. de 5 de Junho do lIIe51111'
d~u~lÍ3~. A\'S. do IOde Agosto e 6 de Dezembro

~lide-Costa, ,le S/ylis, ann. 1.~, e Pegas-Coo•. 1. 3
pago !.II, e t. 14 addiliones pug. 15.

(2) Vide Carta d'EI-lley-do 21 de Julho de 16~1,

encarregando o Promotor da J usliça de dcnunciar dos
~~l~~aoesn~::.~~ino de Portugal que commelte.,em cri·

(3) Vide Ass. de 12 de Fel'creiro de 1664.
ano. tG
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1. Item, será obrigado ver todas as in
quirixões devassasÀ que vierem á Corte
aos ::;crivães do c;rime della, os quaes
serão obrigados a lhas entregar do dia, que
as receberem, a oito dias, sob pena de
privacão de seus Ollicios. E tanto que o
dilo Promotor vir qualquer das ditas in
quirições, tirará a rol todas as pessoas,
que per ellas achar culpadas; o qual rol
mQstTará a hum dos Corregedores da Corte,
e lhe requererá, que os mande prender,
e que proceda contra elles.

.M.-liv. 1 t. U§2.

2. Item, o dito Promotor entreoará as
Cartas, que saírem dos feitos da :rustiça,
e assi as dos presos pobres e desampara
rIos, e todas as outras, que a hem da Jus
tiça pertençam, aos Caminheiros da dita
Casa, que as levem aos lugares, para onde
forem ilirigidas, e tragam logo certidão da
ohra e diligencia, que per ellas fizerem.
E o Sollicitador da Justiça porá em le01
branca perante o Pl'omotor o dia, em que
as ditas Cartas foram dadas aos Caminhei
ros, e o tempo, em que com as respostas
dellas tornaram, para se ver se pozeram
nisso a .diligencia que deviam. E os que
forem negligentes, apontal-os-In o dito 801
licitador, e dil-o-ha ao Regedor, o qual lhes
descontará de seus mantimentos aqui II o,
que por suas negligencias não mereceram.

,M.-liv.lt.I2§4.

3. Terá assi mesmo (1) cuidado de ver nas
respostas, que os Caminheiros tTouxerem,
se os Corregedores, Juizes, ou (IUaesqller
outms pessoas, a que as Cartas iam di
rigidas, foram negligentes em cumprir o
que lhes per ellas era mandado, e reque
rer aos Julgadores, per quem taes Cartas
passaram, que procedam contra elles. E
todavia mande cumprir todo o que das
ditas Cartas ficQU por fazer.

M.-liv. 1 (.12 §5.

4. Item, o Promotor ha de dar certidões
aos Caminheiros, como tem servido como
deviam, para per ellas o Regedor lhes
mandar pagar os mantimentos.

M.-liv. I t. 12 § 6.

5. E irá com o SoUicitador da Justica
em o p~meiro dia de cada mez ás cadei' ,
e tomarao em rol todos os presos, que
nellas houver, para o Regedor lhes mandar
dar livramento com brevidade (2).

L. de 18 de Novembro de 1577 § 52.

G. E mandamos, que em nenhuma ci
dade, villa, ou lugar haja Promotor da

<tl V!d.. a nola (3) ao § 1 da Ord. deste liv. t. 10.
(2 VIde o § 11 do Reg. da Casa da Supplicação

de 1 de Junho de 1605.

Justiça, salvo na~ Casas da. Supplicação
e do Porto, e aSSl nas Correlções em cada
huma haverá bum Promotor dado per Nós.
Porque nas outras cidades, villas e' luga
res o Tabellião, ou Scrivão 1 que for do
feito, fará o libello, e dará as testemunhas,
como se contém no quinto Livro, no Ti
tulo i24,: Da ordem do J1âzo nos feitos
crimes. E esta mesma ordem de dar as
testemunhas terão os ditos Promotores.
E do que o Tabellião ou Scrivão fizer
como Promotor, não lhe será contado sa
lario de Promotoria, sómente lhe contarão
ás regras, como outra scriptura do feito,
que como Tabellião screve.

M.-liv. I.l. 12 § 7.

TITULO XVI

Do Juiz dos {e'itos da 1I1'ise1'icord·ia e H08
pital de Todos os Santos da cidade de,_
Lisboa (i).

Ao Desembargador da Casa da Suppli
cação, que for Juiz dos feitos da l\'1lse
ricOl'dia e Hospital da cidade de Lisboa,
pertence conhecer dos feitos, que se trata
rem entre partes sobre as cousas (2) da dila
Misericordla, e sobre os bens e proprie
dades do dito Hospital, e dos que a Mi
sericordia e Hospital moverem contra al
[umas partes, ou as partes contra as ditas
C;asas sobre bens, propriedades e eousas
dellas, e os processará por si só, e as
interlocutorias, de que per bem das 01'
denaçõe~ se póde aggravar per petição,
ou per mstrllmento de aggravo, e aSSl as
sentencas finaes despacharíl em Relacão
com os Desembargadores, que lhe o l\e
gedor der. E depois de os feitos starem
conclusos em final, o dito Juiz porá sUfl

(1) O Juiz dos Feitos da Misericordia da CÔrte ao
Rio de Janeiro foi creado por A.1. de 8 d~ Julho
de 1811.

Este cargo foi abolido em visla do arL. j 8 da Dis
posição Provisoria, e arl. 1 do' Reg. de 3 de Janeiro .
de 1833.

A Conf,'aria da Misericordia, creada á inslancias da
Rainha D. Leonor, mulher de D. João II, em l492,
obleve desde o seu começo para si privilegias Ponlifi
cios e Reaes, sendo um del1es.o Ler Juiz privati vo em
Tribunal Superior, precedendo aos mais Juizes.

Sobre estes Juizes e privilegios daquelle Hospital,
dos quaes em parte ainda gozão os da mesma especie
no Brasil, maxime o do Rio de Janeiro, vide- AI.
de 15 de Março de 160[1" á qu'e se acha annexo o do
Metropolilano de Lisboa-de 3 de Selembro de 1609.
e a Bulia Exponi nos do Papa Clemente VIII - de 5
de Fevereiro de 1598, Ais. de 21 de Janeiro e de -22
de Oulubro de 1642, e DD. de 22 de Maio de 1693 e
de \0 de Junho de 1739, e ass. de 2~ de AgoslO .
de 1614. .

Além dislo consulte-se os DD. de 11 de Junho de
1652 e de lO do mesmo mez de 1139, e Ass. de 12 de
Fevereiro de 1183.

Vide - Costa, de Stylis, ann. 15; Pegas, Com. t. 3
pago 10.16; e Cabedo, p. 1 De<. 51, e de Patronatibu$
Regiro Coronro caps. 4/, e /,6.

(2) A edição Vicenlina diz - (ausas.



'I:ITULO XVI

tenção (1), e assi os mais Desembal'ga.dores,
que pe)o Regedor lhe forem dados. E
tanto que tres forem confórmes nas ten
çães porão a sentença confórme a eJIa~,
e se'cumprirà e dará à execução, sem maIS
appellação, nem aggr~vo d.!l qual.quer quan
tia, ou valia que seja. E o dito !UlZ (2)
screverá a sentença,. postoque seja V~ll:

cido; e quando se ttrar do processo, Ira
per elIe assin,ada.

s. - p. 1 t. 14 J. 1 § 1.
L. de 27 de Jalho de 1582 § 8.

1. E quanto às outras interlocutorias e
mandados, de que se não pôde aggravar
per petição, ou instrumento, a~ despa
chará per si só, e as partes poderao dellas
aggravar no auto do processo. E quando
o feito stiver concluso em final, os Des
embargadores, antes de pôrem final sen
tença, proverão em Relação sobre os ag
gravas do auto do processo, que as partes
requererem, que se despache. E depois
de cumpridos os despachos, que se poze
rem sobre os ditos aggravos, despacharão
os ,ditos feitos finalmente na maneira so
bredita.

S.- p. 1 t. 14 J. 1 § 2.

C) E fará as demarcacões e medicões de
todos os bens e proprieaades do dito Ho 
pi tal, e das Capellas, que se a elle an
nexaram antigamente, por não terem
Administradores, a que pertencesse a ad
ministração dellas. As lmaes medições e
demarcações fará, citadas as partes, com
que os bens partirem e confrontarem, e
com as mais solemnidades, que de Direito
se requerem. E movendo-se algumas du
vidas àcerca das ditas medicães e demar
cacões, conhecerá dellas, e as determinará
() as despachará em Relação pela maneira
acima declarada sem appellação, nem ag
gravo, para, depois de acabadas, se lan
çarem no livro do Tombo dos bens e
propriedades do Hospital, que para isso
ha, com o tt'aslado dos titulos das ditas
propriedades.

S. -p. 1 t. 14 I. 1 § 4.

3. E o dito Juiz não entenderá no go
verno e admini tracão da lIlisericordia e
Hospital, nem nos· arrendamentos, uem
na despesa e receita das esmolas, renda
e fóros, que tiverem, nem nas pagas e
satisfações dos Officiaes e pessoas, que as

(I) X.nção era o parecer ou voto do Jui. de Tribunal
S~periorI que se annCIQva nos autos, de ordiDnrio es
Crlpt? cm latim. Porão abolidas no R gul. de 3 de
Jnnmro de 1833, como sc depl'ehcndc dos u,'lo. 29,
30 c 92,

Vidc o l. 6 deste liv. §§ 1, 16 11 e 18.
(2) Segundo Monscnhor Gordo, esLe versicu",. qne

comprehende lodo o reslo do paragrapllO. foi formado
por analoglD do Codigo Manuelino Ih. 1 t. 1 § 23.

ditas Casas servirem, porque isso pertence
ao Provedor e Irmãos.

S. -p. 1 t. 14 1.,1 § 6.

4. E s~ ao Provedor e Irmãos parecer,
que he necessa.rio entender algum Letrado
em alguma cousa, que t~car ao .goy~rno

e administração do HospItal e l\'Ilsencor
dia, o dito Desembargador .0 fará per sua
commissão, como seu OuvIdor, e de pa
chará as dita cousas com o parecer do
Provedor e de tl'es Irmãos da mesa ao
menos, de maneira que ejam cinco no
despacho; e do que pela maior parte delJes
for determinado, não haverá appellação,
nem aggravo.

S.- p, 1 t. 14 1. 1 § 7.

5. E dos feitos, que tocam. ás CapelJas
da cidade de Lisboa e seu Termo, não
tomará couhecimento, nem entenderá nas
contas e cousas, que ás ditas CapeDas
pertençam, nem em encarregas de Mor
gados, porque isso pértence ao Provedor
das CapeDas e Re iduos· da mesma cidade.

S.- p. 1 t. 1'1 1. 1 § 8.

6. E quando algum herdeiro de algum
defunto tangomáo (1), que fallecesse nas
partes de Guiné,. demandar ao Hospital"
para. que lhe restitua a fazenda, que do tal
defunto ficou, e que o Hospital recadoll
por lhe pertencer, e lbe ser applicada per
Provisões e negimentos dos Reis nossos
antecessores, por o tal herdeiro dizer,
que não foi cilada, nem recmerido, ou
qlle faltou alguma solemnidade das que
confórme a Direito se requerem antes das
ditas fazendas serem julgadas por perdi
das, e se pode];em en tregar ao di to Hos
pital, a que são applicadas: o dito Ju..iz
procederá ordiJ}al'iament~l.. otlvindo ácerca
disso o Procurador elo lia pital, até no
caso tomar final determinação, a qual nào
pu1Jlicará, sem :primeiro nos dar do caso
e della conta,. E fazendo-o em outl'a ma
neira, as sen lenças, em que se nào fizer'
menção, como dellas nos foi dado conta,
se não darão á execução.

S.-p. 1 t. 1'1 I. 2.

7. E o Juiz do Hospital fará as audien
cias às parte's no lugar, onde se fazem a.<;
da Ca a ela Supplicaçilo, dons dias em cada
semana, ás hora, que o Regedor ordenar.

S. - p. 1 ,t. H I. 1 § 3.

(I) Tangomáo, segundo Moraes, lIe o que na Cosia
ri' À.Írica vai ao sertã.o l'esgalal' e <:olUprat' escl'U yos.
Benlo Pereira diz ser o fugitivo da patria, e que
desLe modo lIe que se deve enLender esla 0,,(1.

Na P. de -15 de Julho de 1505, fonUl desLa Ord.,
codificada por DuarLe NIInes de Leão, deprehende-se
que Tangomáo cra o traficante que ia á Guiné negociar
cm COusas pl'olJibiuns, muitas vezes levando pal'a o
sertão fazendas alheias, de qne nllnca dava eonla) e
d'abi resulLa,.. a pena em que incorria scu e3polio..



PRIMEIRO LIVRO DAS ORD:2NAÇÕES

TITULO XVII

Do !IIeiq'iql /tI) Móq' (i).

O Meirinho 1\1ór deve ser homem muito
principal e de nobre sangue, que as cou
sas de muita importancia, quando lhe per

ós forelU mandadas, ou per nossas Jus
tiças requeridas, possa bem fazer.

M.-Iiv.lt. 14 pr.

1. E a seu OJIicio pertence prender pes
soas de stado, e grandes Fidalgos e Se
nhores de terras, e taes, que as outras
Ju !;iças não possam bem prender. E as i
levantar forcas, que per as taes pessoas
sejam feitas', quando per Nós lhe for
mandado.

M.-liv. 1 t. 14 § 1.

2. Item, ao Meirinho 1\'1ór pertence pôr
de ~ua mão hum Meirinho, que ande con
tinuadamente na Corte, o qual será Scu
deiro de boa linhagem, e conhecido por
bom, e po to per nos a auctoridade, e de
que tenhamos conhecimento, para o ap
provar por pertencente para servir no dito
OJIicio.

M.-liv. 1 t. 14§ 2.

TITULO XVIII

Do Almotacé Mór (2).

O Almotacé Mór ha de andar conlinua
damente em nossa Corte; e terá cuidado
de buscar tantos e taes Regal<õles, com que
a Corte sempre seja abastada de todos os

(t) Segundo Pereira e Souza, DO Dicâonario lu
ridico. MeiriDho-mór quer dizer - homem que já
tinha maioria pora fazer justiça. Havia em Portugal
l\teirinhos-móres em cidades, "mas c comarcas, JJ O
:MeiriDho-mór do Reino, que he o de que lrala esla Ord.

Este funcccioDnrio tinha lÍ. seu cargo Meirinhos
i. c., os OrGciaes de Justiça, encarregados de preD
der, citar, penhorar e elecutar mandados judiciaes.

Anligameole o Meirinho·mór era Das Comarcas o
primeiro Magistrado, que posleriormenle se ehamou
Corregedor.

(2) .4!motacé ou AlInotacel era um anligo rODceionario
eleilo pelas Camaras, que linha a seu cargo cuidar na
igualdade dos pesos c medidas, lalar, c às vezes dis
tribuir ma~li~cntos c outros gencros que §c comprão
c 'fendem a IDlUde. Esta expressão vem do arnbe
.41-molttacel, que se dcrh'a do "Cl'bo-haçaba-, COD
tar, calcular.

Esle. Conecionario equh'ale ao Edil Romauo.
AqUI lrata-se do A!motacé-mór Omcial da Casa

Real, e à quem pertencia a poli~ia e ecoDomia da
Côrte.

Nas antigas Relações do Rio de Janeiro do Mara
nhão e de Pernambuco este cargo andava :moela ao
de Joiz da Corõa.- Reg. de 13 de Outubro de I iSl
~98,eAls.dej3 de Maio de 1812 Li §gede 6 de
Fevereiro de 1821.

Tanto o carao de Almolaeé-mór,. como dos Almola
cés, Corão aho~.idos pelo arl. 18 da Disposição Provi
soria, e arl. 1 do Reg. de 3 de Janeiro de 1833, como
pela Rcs. de 26 de Agoslo de l830.

Vide Ord. de te liv. t. 68.

mantimentos, e que se obriguem a servir
com as mais azemalas e melhores, que
podérem. E lhes dará Cartas de seus pri
vilegio ,per elle assinadas, as quae pas
sarào em nos o nome, e irão á emmenta (i),
os quaes privilegio fará inteiramente guar
dar; e aos ditos Regatães se não guar
darão os ditos privilegios, até terem as
Cartas delles passadas p~a nossa Chan
cellaria: os quaes.Regatães elle.mandará
assentar em bum llvro, que para 1SS0 terá,
para saber quantos são, e para se haver
de prover ácerca de seus servicos, se
gundo a neces idade, que di so hoúver. E
hem assi os con trangerá (2), que cumpram
em todo o que são obrigados, as i pelas
Cartas de seus privilegios, como per este
Regimento.

M.-liv. 1 1. 15 pr.

1. E serão obrigados os Regatães trazer
á nossa Corte em qualquer lugar, que Nós
stivermos, pão, vinho, carne, pescado c
todos os outl'O mantimentos aba tada
mente, que necessarios forem, os quaes
não trarão de dentro de cinco legoas,
donde stivermos : e achando- e que os trou
xeram de dentro de cinco leaoas, manda
mos, que sejam perdidos, amet.ade para
as despesas da a:lmotaçaria, ou para àlgu
mas obras publlcas do lugar, onde Nós
stivermos, que a Nós bJllU parecer, e a
outTa para o Meirinho da Corte, quando
elle accusar; e quando não accu ar, nào
leve mais que a quarta parte, e (.ruem ac
cu ar, a outra quarta parte. E e ta defesa
não 11averá lugar, quando . 6 andarmos
caminho: porque então poderão trazer os
ditos mant1mentos a huma legoa de redor.
E outrosi não haverá lugar nos pe cada ,
os guaes os dito Regatãe poderão com
prar em quae quer porlo de mar, ou rios,
posloque J ós em elles, ou· perto delles
stemo (3). E os ditos Regalães venderão os
mantimentds, que a si h'OllXerem d'alem
do dito limite, por almotaçal'ia, que o
Almotacé j lór lhe porá, egundo lhe ju to
parecer. E defendemos que se não par
tam da Corte sem licenca do AJmotacé
1\1ór, o qual lha dará, se'lhe parecer ne
cessario, deixando porém seus mancebo (q)

(I I Ementa ou Emmenta, breve aponlamento por
escripto, lembrança breve, rol. Tambem significa re
sumo, sl1mmario do que contem a Lei, DecretoJ Pru·
visão, que se escre"e paI' baixo do conterto, para o Rey
on CheCe do Estado voc, approvar, despachar ou nssig
unr, e que vO para põr asco - passe. Ordinariamente
chama- e r.fIlr.nla o rrsllmo da lei, eomprehendendo
ahi n sua dato. e numeração. Esse resumu enlro nós
tambem se lança DO começo da Lei, Decreto ou A\'iso.

Vir á ementa, i. e. J receber O passe ou ordemJ se-
gundo a ementa. '

(2) A L. de 22 de Outnbro de 1604 vedava ao AI·
mOlacê·mór o conhecimento das culpas dos RegalÕes e
das mais da Almotaceria.

(3) A edição Vicentina diz-estejamos.
(4) Mallcebo, i. e., o servidor por soldada, ou criade.

\



TITUJ.O XVI II

é be la~, que sirvam na Corte, em quanlo
elles forem absentes.

M.-li\". 1 f. 15 pr.
.- p. 1 l. 35 l. l.

" E ao Regalães e veneleiros elos lu
gare~, onde formos, o Almolacé Mór fará
vender os mantimentos pelo Regimento e
stado da terra, em que estavam antes de
nossa chegada (1). E obrevindo aI uma mór
carestia, falI ará comnosco, para [ ós pro
vermos ácerca do crescimento dos preços.

M.-lif.l l. 15 li L

3. E o Almotacé 1\'[ór saberá de TÓS os
lugares, per onde e para onde haverno
de ir, para mandar recado a cada hum
deUes, que façam pre tes mantimentos em
tal maneira, que quando chegarmos, haja
em abastanca o que for necessario. E
tanto que chegarmos ao lnlTar, faça ajuntar
os Juizes, Vereadores e Procurador e Al
motacés, e saiba delle , como stá o lugar
provielo de Carniceiros (2), Almocreves,
Pa leira , Taverneü'os, e de outra cousa,
que nece sarias são para mantimento de
nossa Corte. E proverá onde achar falta.
do necessario, e obrigará a cada hum dos
sobredito, que irva com aquillo, que a
seu ofliclO pertencer. E proverá que o
nosso Caruiceü'o corte cada dia a carne,
que for obrigado.

M.-liv. 1l. 15 §!!.

4. E em cada lugar, onde formos, haverá
logo do crivão da Camera os nomes das
vintenas (3), ou dos lugares e casas, e hi
vintenas nào houver; e saberá parte de
todo os palheiros, e per eus Alvarás
mandará dar palha aos da nossa Corte;
e o eu crivão lel'ará de cada Alvará
quatro róis. E no dar da palha haverá
regpeito á stada, que hi houvermos de
star, segundo a / que na Comarca houver,
dando a caela besta para vinte dias hllma
rede (l~), e pagar-se-ha ao dono da palha o
qlle pelo Almotacé 1\1ór for taxado. E o
Azemél (5), que tomar a palha sem Alvará,
ou em a pagar, seja preso, e da cadea
pague qlunbentos réis, amelade para quem
o accu ar, e a outra para o clono da palha.

L-liv. 11.15 §3.
ncr. de 27 cle Julho de 1582 li 32.

5. E gueremos, que cada Lavrador, que
lavrar com hwna charrua, ou com hum

(1) As LL. de 5 de Julho do 1821 e do la de Olllll
hro de I ~ "Ilo for, § 10 prohibirão o almolnçameolo
de gencros ou yi\'cres expostos ti venda.

(~) L\. edição ViceIltina diz - Carreiras.
(3) l't.ntl'na, i. e., são "inte "'izinho ou casues 08

quaes tinhüo um Juiz, denominado da vintena. '
(~) llede. Ill","ol'Umes qu~1 Il quaotidade de palha cor

r~spondente a esta medIda. Os lesicographos oada
dizem.

(5) A••ma, i. e., o almocreve qoe anda ao gaoho
tom azemala., hestas de carga.

arado, e dahi para cima com trilhoada,
ou singel (i), faça palheiro da palha, que
houver, de que 5e não ha de aprovp.itar.
E qnalquer que palheiro nào fizer, e dei
xar perder a palha, pague de pena qna
trocentos réi~. E isto se en tenda em Termo
de Li 'boa, Cintra, Alemcfller, San tarem,
Torres-NoITas, Coruche, alvateITa, Bena
vente, e as. i em os outros lugares, a que
for lTIandado dizer pelo Almotacé 1\Jór,
que Nós havemos de ir ler o inverno.

i\I.-1i1". 1 f. 15 §.1-

6. O _ Imotacé Mór mandará por huma
balant:a publica 'com pesos. ii .porLa rIo
açougue, onel o nos o Carrucelro .cortar
a carne, com a qual tará o PorteIro da
Almotaçaria, 011 hum homem do Meirinho,
para ver se pesa bem, e como deve, a
carne, que corta. E achando, que nào
pesa bem, e como deve, haja as pena,
que forem posta' pelo ne~imento da ci
dade, ou villa, onde is o for, aos que ào
compr hendielo~ em não pe ar hemo E da
pena do dinheiro hal- rá ametade o que tiver
a balança, e a outra será para a piedade (2).
E e. ta mesma maneira terão com o Car
luceiros d, vil1a~ e Jugare , onde stiver
mos, quando a balança do Concelho hi
não stiver.

U.-Iiv. 1 t. 15 § 5.

7. Quando o Almotacé 1\161' vir que he
nece sario, fará vir os manlimentos por
eu AIyarás elo' termos do Iugare , onde
tivermos, e as i da~ Comarcas de redor;

nâo pa ando de oito legoa. E a cada
vin tena (a) dará certidã elo que trouxerem,
feita pelo cl'ilTâo de sou cargo. E e al
I(uma pe soa em partiClllar qUlzer certidão
do que trolL'<e, lha dará. E da- rulas cer
tidãe nào levará o Scrivão cou 'a alguma,
por quanto por esse re peito lhe foi ac
crescentado o mantimento.

~r.-Iiv. 1 t. 15 §G2.

(\) Trilhoado. 011 siugel, lanar com orna junta de
boi~, 011 com um boi na guia c nmn junta.

(2) Piedade, Oll melhor, Arca do. Piedade, era Olll
cofre em que antigamente fie gunrd:1\'üo as multas im
postas petos Juizes. C se despendião em obras pins.
E.tava oa Casa da S"pplieução, segundo diz Pegas 00
CotnOlelllario uo § 51 do t. 58 deste Iiv., teodo a.
qnantia depositada na àita arca o destino de serem
nllplicadaH ao resgate dos cnpth·os.

Jl[as o Desembargador do Paço Oliveiro, Juriscon
sulto mui nutorisado, e a que quasi sempre se soccorre
o Reperlorio das Ol'dcnações, diz, oa nota (b) do tomo
se!;"mlo pags. 82 e 83, a respeito desla arca, o se
gUlDtc :

• Em muitas Ordenações ha apl'licações de pen••
'Pnra capti\'os, c cm oulrrL~ para despczus da Relação,
e ne.tas não ha duvida. lia tambem algumas penllS,
qoe se applicão para a Arca da Piedade. e eslas parece
qoe se devem enlregar no Desembargo do Paço, por
que assim se acha expressamenle no § 22 do llegi
menta do Presidente. Jl

Vide § 10 inCro, e as Ords. dc..te li,·. t. ~~ §~, I. 58
§ SI, L. 65 § 30, l. i5 § 23, e t. i9 ~ 20.

(~) Vide DoIa (I) ao § 4 desta Ora.
OnD. II



I'!UUEII\O I.!YIlO DAS OIlDE1'iAÇÕES

8. E e algum tomar per forca algun
mantimentos ou !le .tas nos lu"aí'es e Co
marcas, onde stivermos, pa;ará as pena',
que dil'emos no segundo Livro, no Ti
tulo 50: Que os Senhores de terra,
nem olbtm.!J pessoas nâo tomem mantimen
los: e elas ditas penas serão quinhentos
réis (se a tanLo chegarem as pena ), ame
tade para. as ele pesas da. Almotaeal'ia, e a
outra pal'a o Meirinho ela, COI:'te. E o
que mais for de quinhentos réis nas ditas

lJenas, será applieado para a parles, ou
ugares a.hi ditos,

M.-lil'. 1 t. 15§6~.-
S. - p. 1 t. 35 I. J.

o. Havemos por bell1, que todos os que
!le aleln ue ciuco legoas elo lugar, onde
Nós tivermos, trouxerem mantimenLo." :i
C rle, não paguem mai que meia Sisa (i),
com tanto que não sejam moradores den
tro das ditas cinco le~oas. POl'ém e o'
que morarem den tro das ci neo 1egoas, fo
rem pelos mantimentos além das cinco
legoa per constrangimento, pagarão só
mente a meia Sisa, com tanto que os não
tragam do' termos dos lugares, onde vi
verem, po toc[ue os termos sejam alem
das cinco legoas,. E venelel-os-Mo em 1l1
gn.r apartado no' lllgare , anele bem se
póde fazer, em maneira que se não mis
turem com 03 da villa: os quaes venderão
p~lo mil.ldo [\s p ssoas, que os houverem
mlst r, e nil a lle"atiles, nem a 011 lras
pessoa' para revenc1er; e se o venderem
'01 g'I'OSSO, paglleul loeia a Sisa. E i 'lo,
que dizemos do ragar da meia Si a, nào
se ntenderic, qllaJldo l'íús stivCI'1110 lll\
cidade cle Li boa.

M.-li,·. 11.15 §§630G!.

10. E defenelemos aos ela ,i!Jas e luga.
res, olllle sti I'ermos, e a 'si aos Regatães,
que não compr m para. revendei' cousa
alguma dos dito mantimento. E os que
o con trario fiz rem, percam o que a,si
comprarem, amelade ]Jara quem os aceu
. ar, e a outra para a piedaue (2). E isto
aJem da penas, que per nossas Onlen::t-

(I) Este imposto foi iull'oduzidu em C"slcllll pelo
Ucy D. S:tncho cm 1285, s~guuúo al1hmll PC"lira C

S(IUl3 no D·jeciollario Juridico. pmn,ando <l'ahi pura
1'0rlllsal. Tle uma po!'cenlagem que o Fi,co cob!'"
<1m. compl'as c ,'endu!;.

D. Anollso II foi o inlroduclor do imposlo, e D. Af·
fouso Y o que regulou a cobl'au(:l por meio tIo UlJJ
l\egimenlo - de 27 d~ Selemb,'O' de 1.\;6, qllo n. Se
hastião retornloll. Siio os celebres A/'ligos d. !:ii,as
cm orando parte cm ,·izor. '

F~i a princiuio um tributo temporaria, com dCb!ino
ãs de pczms da b"uCrl'il.

A paJan::l Sisa ou Si:sa vcm do lalim c'rciclcl'o, orlnr
Sllpa.rar, ülc. ~Ul 01.111'0 ll.aizes t'i7.-':iu-o imllU:-:lt ,,~
acci~a ou c:uise. 1'"0 lll'usil só foi :.ulmlltido depois uo
n. de 3 de J linho de 1 00.

Além ue i'l'rril';L e Snuza-lJ;cciollarin lu"; ;:;0, aI'
tigo S;o;(I., consulte-so Da.t,l'os- AjJtHllCUl1l1.1tOS do lJi
'feit(J Financeiro .Bl·czsflril'O: png-. ~Oj.

PJ Yidc cola (~) üO § G.

gêes forem postas ao que compram para
r vender f-[). E quando o Almolacé i\Iór \"ir
que os ditos 1J)alltimenlos são poucos,
mande-os reparti.r.

M.-Iiv. 11.1:; § 6.9-

II. Ao Almotacé l\'Ior perlenc mamlal'
no lugare~, onde a Carl stiver, cumprir
as postura' feita sobre cauo', fontes,
chafarizes, poços e sterqueil'as: e mandar
penhoraI' os Almo tacés , que achar negli
genles, oacta hum por lrezentos réi (2) por
(\ada vez, a c[ual pena ser1\, rtmetade para
as de~p.esas da~Almotaçaria, e a outra pam
o l\Iell'lnho. E nâo achamlo sobre i '50
postnms, elle om os Olliciaes desse lugar
em Camera façam postw'a, e ponham a'
penas, que lhe bem parecer, as quaes
logo fari\ apregoar e cunlPl'Ír.

M.-Jiv. 1l. 15§ 65.
S.- p. 1 t. 3:; I. 1.

1.:1. E bem assi mandará pregoar, tanlo
que a algum lugar chegarmos, que t
nham os vi inhos a praças e ruas limpas,
e que ninguem l3Jlce suoidade (3) algulI.ll\
no dilo lugare, sob apena, que lhe bem
parecer, nà pasoando de qui11benlos l'éis,
e mais serem obrigados a pagm' o lllte
custai' a aÜll1par a llita sugidaue.

.l.-Iil'. 1 t. 15 § 6ü.

13. Outrosi ao Almotacé l\Iõr pert nce
m:l1ll131' :llÍlllpar e refazer os caminb 5,
alçrulas e pont s 1l0~ lugares, anele. (j

venllOS, de redor até ('illc.o legoas, on8
lJ'angCJll1o para I ·so O' 01íiciaes ao' Cou
celbos.

M.-liv.l t. 15 § Gí.

.!l. E para o Al1l10ht~é l\16r CU1op)'ir in
tOlramente o ~ne Ilertcnce a seu Oí' cio,
mandamos ao j,Ieirinl1o de nossa Corte, n
aps Corregedorcs das Comarca, OuYillore
dos l\festrados, e a loelos os Jnizes e Jus
tiça", Alcaicle. c illeirinhos da cidade. ,
ÜI!:l3 e lugares cle noss 5 Reino., que
cll1Jlwam sen 1l1:lIlJIac1os àeer a do qlte
perLente a. se11 Oillcio, como e pr]a lIIa
Ileira crllC 'Ilmprelll os mandarIos uos Cor
regedores da Corte. E da eonllenaea.o das
pena~ ufLo haja c1elle apfellação, nem ag
gravo até quanti:l ele mi réi,·.

M.-Ii\'.1 l. 15 § G8.

1~. Mandamos, que lotla~ as penas de
di nheir , que elle pozel' nas cou as, que
a sr\] Omeio pe!'lellcC'IO, ametall seja para
o r.reirinho c1 no,sa Cort , e ii. ontra para
a' dcspcsa3 ua A' nlOlilc;aria. E para ist

(I) Yide O,·,/. do li\". 5 tt. 7G c ;7.
(~) "1;:.1.", IUUltll' fOriio ele\Uú~s 110 ll'iplo l'~IO .\1.

úe \G ,1C.SCi<'lllhl·o ue 1811.
(:';) Fai1u ..11.: lil1lflCZlJ J hu! .ullJ~d~,.
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que dito he, lhe damos jurisdição e alçada
ate a dita quantia de mil réis.

M.-li\". 1 t. 15 § DO.
S. - p. 1 1. 35 1. 1.

16. a dilo Almotacé Mór não póde fazer
correicão das coou as (1) oLredllas, que a
seu amc.io perlencem, senão no lugar, ando
Nós stivermos, ou nos a Corte, e alé ClllCO
legoas de redor.

M.-lir. 1 t. 15~'í0.

li. E lerá hum Porteiro, para fazer as
cansas, que lhe mandar, no cflle a seu
alTlcio pertencer, o qual ha.vehi. manti
mento e vestiaria, :lssi como o hão os
Porteiros dante os Corregedores da Corle.

.L-lil'. 1 t. 15 § n.

Peso do Pâo das Padeiras.

18. E mandarl ás Padeiras que dêm pão
em abastança, segundo. a orden:mça, que
lhe per elle será dada. E não o fazendq,
eUa assi, paguem as pena, em que achar
que caíralll, as quaes serão p:Lra :lS dcs
pc as da Almotaçaria, ou obras. publicas
do mesmo IUG"ar, ou para o 1\Ieu'utho, se
primeiro as comprehender. E sendo achado
pc'los AJmolacés do lugar, sejam para 'o
Concelho.

~l.-lil'. 1 t. 15 § 6.
S.- p. 1 t. 35 1. 1.

10. Cada alqueire de lTigo, depois de
feito em pão, tem de peso os pães para
se venderem duzentas e sessen ta onças,
que são dezaseis anateis e quatro onça,
de deza eis ancas cada analel; e con
fórme a isto se "fará avaliacào e conta de
c::ula pão pela maneira seglLÍnte (2).

20. Yalendél o trigo a quarenla réis o
alqueire, fazendo delle deza ei' pães de
hUIl1 arratel e huma quarta de. onça cn:ch
pão, vem a. cada pão dous rÓIs e melO.

21. Item, valendo a cincoenta réis, vem
a cada pão do dilo peso tres reis e hum
oitavo de real.

2ó!. Item, valendo a ses"enta réi~, vem
a cada pão a tres réis e tres quartos dc
real.

23. It' m, valendo a setenta róis, vem a
cada pão do dito pe'o a quatro l'óis e tres
oitavos de real.

2J. Item, valendo a oiten-ta réi', vem a
cada pão do dito peso a cinco' réis.

(I) A edição Vicentina diz- causas.
(2) ubre esla Ord.. c a. oolras qoe se seguem alé o

l~~ 21, diz ~[oosen"or Gordo, 'Jue no Codigo ~[anuclino
IV. l l. 15 desde o ~ 7 ale o 23 se lrala do mesmo
a~sumplo, mes sem lodas aquellas mudança, que eli
gla n alterução llo prc,-:o. á que subiru o h'irro, na
epoclili cm que se fazia a CompiJ.l;ão l'hiliJ'pinc.

2:;. Item, alenuo a noyenla rl:i~, yem
a cada pilo do dito pe. o a inca rei e
meio e um oitavo do real.

26. Item, valendo a cem róis, yem a
cada pão a seis réis e hum quarto de real.

27. Uem, valendo a cento e Yinte réi',
vem a cada pilo do dito pe o a sete réis
e meio: e este respei (o se ler[l soldo fi
livra ('1), yalendo o trigo a mórl'" preços.

Padrões a" Corte.

2a. E mandamos, que lodas a medida,
pesos, varas e cavados sejam tamanhos,
com os da cidade cle Li boa, e não e
iam maiore", nem menores: e o Almo
'tacé 1\1ór lrará com i~o o~ j'aurões d
todo os pe os e menidas, os t[uaes se
farà fI custa de n05sa Chancellana, e
dalli se paga rá 1l11ma besla para os levar;
e em cada hum anno ~hlas veze , huma
em Janeiro, e oulra em Julho, no lugar,
ando slivcrlOos, fará a!Iilar (2) e igualar
úquelJes, que por naces idade .de seus affi
cios hão de ter peso , on medidas, per que
compram e velld(,lll, a i da Corte, como
do d.ilo lugar. E qualquer que for COU1

prehendido per duas les~emllnhas, ou p~r
sua COlrfl são, com medida ou peso 11ao
mnrcado e não cOllcertado e concordante
COIl1 o Padrão, ou postocflle se,ja justo o
concertado com o Padrão, se marc, do nllo
for, plgue duzentos e oitenta réis, e mais
s .ia. preso o punido comórme a nos as
Onlenações e Direito, segundo a falsidade,
ou malicia, em tIue for acha(lo. Porém no
CMO em que for achado o dito peso e medida
mal'cada, e nâo concordante com o Padrão,
se se 111 slra.J· que foi por culpa do Affi
lador, erá relevado da dita pena, e o
Alftlador a pagarfl: e levará o Almotacé
Mór de aililar os pesos e medidas o que
se acostumar levar nos lugares, onde sti
'1'01'010 .

1I1.-1i\-. 1 I. 15 §§ 2~ e 00.

20. F os Carniceiro e Pescade'ira , as i
da Corte, como do dito lllí(ar, serão obri
gados a a!JUar os pesos cada dous mezes
humn vez.

M.-liv. 11. 15 §25.

30. Se os pesos e medida' forem mar
cadas com a marcas do Concelbo, ou com
a marca, que traz o, Almot:acé Mór, c nrlO

(I) Soldo á liara, proporcionadnm.enlc 00 principal.
Oolros dizem que esla expressão significa p,·o rata.

Alé o fim dn seculo XIV OS Porlu!:uezes li verão a
mo da libra, di vidida cm vinle soldos. .

Vide Pel\as - Con,. á esla Ord., c Fr. JoaqUIm de
Sanlo Agostinho - Memoria sobre as. moedas ,do RcHlO
e Cunquistas, no tom. i uns Memo1'J.as da Luteratura
Portuguc:.a pago 3·'.....t'.

(2) .4ffllar c AffUador, autiquados: boje diz-se Aferir
c Afo"iJar, i. c., cotejar os pesos e medidas pelos pa
drOe das Municipalidades.

Sobre pesos e medidas ousulle·se Almeida e Souza
- Ac!ões Summar;as L 2 Di~~. J:1.



l'RDIEIJ\O LlYltO DAS OI\DE:iAÇÕES

forem justos e concerlados com o Pa
drões, se no almude de vinho Ior acbado
el'l'O de canada, llag-ue aquelle, em cujo
poder for achado, duzentos e ai tenta réis :
e por erro de meia canada, cento e qua
renta réis: e por erro de quartilho no
almude, setenta réis: e dabi para baixo
não pagará cousa alguma.

M.- li\'. 1 l. 15 §§ 26 e 27.

31. E se na arroba for achado de erro
hum arratel, pague de pella duzentos e
oitenta. rói : e por erro de meio arratel
na arroba pague cen to e quarerita réis:
e dahi para baixo, soldo á li ra (-I).

M.- iiI'. 1 lo 15 li 27.

32. E se na vara, ou cavado f r achado
ena de dous dedos, pa{lue aquel/e, em
cujo poder fOI' achada, dl1zcntos e oitenta
réi : e por erro de hum d do, cen to e
quarenta réis: e por elTo ue meio dedo,
seten ta réis.

~l.-lil'. 1 t. 15 § 28.

33. Se no marco de prata for achado
erro de meia onça, pa~ue aquelle, em cujo
)Ioder for achado, qumbelltos e sessenta
réi': e por erro de qu~rto de onça pague
duzentos e oItenta rél : e por erro de
oitava de onça pague cento e quarenta
réis: e por erro de meia oitava ue onça
pague setenta réis: e dahi para baixo a
esse respeito. E nos pe os de ouro, se
for peso de cruzado, e for em elIe achado
('1'1'0 de hum grão, pague aquel/e, em cujo
poder for achado, cento e quarenta réi :
e por erl'O de dou gràos pague duzentos
e oiten ta réis: c dabi }lara cima, a es e
re peito. E e for peso de qualLruer outra
moeda de ouro, e for erro de hum grão,
pague setenta réis: e por erro de dous
l?ão , cento e (Iuarenta réis: e dahi para
Cima, a es e respeito: e de grão para
baixo não deve haver pena nos pesos
de ouro,

M.- liv. 1l. 15·§ 29.

:J4. E quanto ás outras medidas e pe o
miudo , que aqui não ão declal'ados, qu
forem marcados e nào conr,ertados com o
Padrão, guarde-se ácerca di 80 a Po tura,
ou usança de qualquer cidade, viIJa, ou
lugar, em que Nós stivermo': e n[w se
l~velll outras móres penas, do que pelas
ditas }lostura , ou u ancas se soem levar:
c e. tas penas sejam púa as despe as da
Almotaçaria, send.o o Almotacé Mór o que
ac; .achou, ~Il para o Meirinho, se pri
meH'O o: di to Cl1ro achar: e eudu adia
do' pelos Almotacés da' cidades, viJlas,

(I) Vide surra a nnla (I) ao § 2., e Ord. desle li".
t. S' § Iõ, C hv..' l. IUI pr.

ou lucrares, 8 jnm a ditas penas para os
CO~1celhos, e além disto ;tS pessoas, em
cUJo poder a dit~s medidas, ou peso
forem. acbntlos, sejam pl'e os e pUlúdos
lle~' Dll'etto egundo a falsidade, ou 1l1a
lima, em que forem achado..

M.-lil'. 1 t. 15 § 29.
S. - p. I t. 35 /. 1.

35. a MeiJ'inho da Corte poderá (Tazer
Padrões de pe os e medida', para ver
mal a mlude, e os ReJ1atães da Corte
pesam e medem verdadeiramente: e achan
do-os em erro, I ve-Ihes toda a pena. Po
Tém o Almota.cé Mór proveja cada. mez
os Padrões do dito Meirinho, e outrosi
s~ o fez bem:. e se aGhar que o fez como
nao deve, appllque para as obra públicas
as penas de quem o malfizer, e dilta-o n
Nós para o GasLigarmos como merecer.

M.-lil'. 1 t. 15 § 61.
S.-p.Il..35/.1.

Pad"ões dns Concelho. (I).

.36. E pOl'Cfue os afficiae8 dos Concelhos
saibam quaes e quantos padrões, medidas
e pesos s1\o obrigados ter, e is o mesmo
a pessoas, que per razão de seus ameias
são obrigados ter 'peso e medidas, o de
claramos ~a manClra seguinte. EIll as ci
dades e vllla de nossos Reinos e enho
rios, q,ue forem de quah'ocentos vi inbos,
e dabl para cima, terrto os Padrãe' de
me,tal seguinte , convém a saber, hwn
qUlUlal, 'Tlte pe a cento e vinte oito ar
raleis de deza eis ancas o arratel e tem
em. i deza ei peças'; convém a ~aber, a
maJor pel.ia, que he a caixa, com sua co
be~'la do mesmo metal, que pesa meio
qumtal. Item, tem outra peca de arroba.
Item, outm peça de meia arroba. Item,
outl:a peça de quarta, que pesa oito ar
rateIS. Hem, oltlm peca de oitava que
pe a quatro an·ateis. ltem, outra 'peça,
que pesa JlJ~m arratel. Item, outra peça,
que pe_'a mela an'atel, Tle he hum marco,
qtle sao ollo ouças. tem, outra peça,
que pesa quarto de anatei, que he meio
marco, que são quatro onças, que he oi
tava de arratel. Item, ou tra per,a que
pe ,a hllma onça. Itero, outra, qüe' pesa
Ulela onça. Hem, outra, que })esa duas
OItavas. Item, outra, que pesa buma oi
tava. Item, duas peças de meia oitava
cada hU,ma.

M.-lil'. 1 t. 15 § 30.

37. E os. Concelhos, que forem de dtl
zentos 'TlSll~hos !1té quatrocento , terão
sómente melO (fUlntal, e toi:J.os os pe os
dahi pal'a baixo acima d clarado. E os
Concelhos, que forem de duzentos visi-

(1) Concelho. i. e" a anliga Camal a 1[unieipal.
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nhos, e dahi para baixo terão sómente
!luma arroba, e todos os outros pesos de
arroba para baixo, que fica!n acima de
clarados. E não serão obngaclos a ter
pesos nenhUJls de ouro.

M.-Iiv. 1 t. 15 §3l.

3S. Item, todas as cidades e viJ1a de
nossos Heinos e Senhorios, de qualquer
numero de visinhos que sejam, terào Pa
drão de yara e covado, e medidas de páo (1)
de alqueire, meio alqueire, quarta de ~l

queire, e medidas d~ vinho, almllCle, ~neJO
almude, canada, !'nela canada, cfUartlll1o,
meio quartilho. E medidas de azeite de
alqueire, meio alqueire e quarla ele lLl
(Iueire. E as outras medida m.iuuas, se
gundo coslume dos lugares.

M.-Iiv. 1 t. 15 § 32.

00. E e le Padrões de pesos e medidas
slarão em buma arca, ou almario do Con
celbo com duas fechadul'as, a qual are,a,
ou almario, stará na Camera , e o Pro
curauor do Concelho terá huma cllave, c
o . ~rivão da Camera outra: e per es 'es
Padrões e concertarão quaesquer peso e
medidas outras, que se der m para o dilo
Concelho, ou para fóra delle; e serão
marcado da marca do Concelho, a i
c le , como outras cIuaesquer medidas, ou
pesos, que per elles fizerem, As quaes
marcas do" pesos e medidas starào com os
Padrões bem guardadas na (lJ ta arca, ou
almario. E serão aYisados, que os elitos
Padrões não sairão fúra da dila arca, ú
mente para a Ca a da Camera , quando
forem necessarios. E não o emprestarão
a nenhuma pessoa, nem para per elles
alijarem outros fóra da Camera, 11em pnra
per elies ]leSarem, ólllenle nella, como
dito lJe. E por cada vez que o contl'ario
fizerem, pagarão mil réis os Omciaes, que
nisso forem culpados; a qual pena será
para a despesas da Almotaçaria, ou para
o Meirinho da Corte, c primeiro os COIll
prehender na tal culpa, Oll para o Con
celha, ,c o Procurador do Concelho o
primeiro requerer. l'orém os Armadores
terão outros pesos e medida concordanles
com os sobreditos, para per elles armarem
ao Concelho, tira.ndo meia arroLa, e dalJi

IJarn cima, porque c les não terá o Am
a(lor, anles quando algum quizer ambr

meia arrobn, e dahi para cima, irá nffi.lar
á Camera.

~r.-Ii,'. 1 t. I;; § 33,
S.- p. 1 t. 35 l. l.

,10. E mandamos, que pCSSO:1. alguma, de
qllalquer slauo e cond.íçflo que 'cjn, não
lrnha 011 tros djjJeren te p os, nem per
ellcs nnda, compre, receba, Hem enlr -

(1)•.\ edi,;üo Vicentina diz -]Iao.

gue cousa alguma; c lodos rOlllpreJll,
Tenclalll, c entrell'uem per arratel de deza.
seis oncas, e á e le respeilo o quintal, cm
que ha 'cento e Yintc oito alTal IS das dita'
dezaseis onças, e pelos oulros sobr dilos
pesos. E qualquer que for achado ter os
dilas pesos desordenados, c não affilados
pelos ditos Padrões, ou 'om oulro pesar
qllalqller cousa, por ,cada vez que nisso
for cOllljlrehendi(lo, Oll lhe for provado
per verdadeira prova, seja. conaenado na.s
penas, que per no as Ordenações sào
po tas aos qne pesam com pesos falos (i).

M,-lir. 1l. 15 § 3·1.

Pesos e medidas dOG particulares.

41. F. as pessoas particulares, (rUe são
obrigada: a ler peso c medid:ls, ào as
sen-llÍntes.

~r.-li,'. 11. 15 § 35.

42. Item, os Ourivezes (2) lerão Iluma
pi lha (3) ele qualro luar 'o" con\" "Ill a sa
Ler, dous marcos na pilha, c dous IIDS
oulro pesos miudos.

M.-Ih·. 1 t. 15 § 26.

43. Os Hegatães da Corte, que ycndem
pc I:ado, terào oito anatei., c quatro ar
raleis, e clou ana.lei', 6 JJUm arratel, e
meio arraleJ, c dua quartas de nJ'l'atr/,
pelo Padrão da :orle. E os das 'idades,
\"iJla. e lugares terão estes pc os arrilados
11elos Padrões dos Concelhos.

M.-lil'. I t. 15 § 31.

44. Os Cal'lliceiro terão ánoba, e meia.
arroba, c quarlo de arrolJa, e quatro ar
rateis, e dous analei , e hum arl'atcl, ()
J1Ieio arralel, c una quartas de al'l'ateI.

M,-Ii\'. I t. 15 § 38.

45. Os Cerieiros lerão arroba, e mein
al'l'oba, c quarlo dc aJ'l'olJa, e qualro ar
ratei, c dous arrateis, c Jmlll nl'J'alel, c
meio analeI, e dua quartas de arratel,
e deza eis onças peJo miudo, que são hum
anateI.

M.-Iil'. 1 t. 15 § 39.

46, Os que fazem candêas de sevo (!J.),
terão dous analeis, c hum an'atel, c meio
arraleI.

M,-Iil', 1l. 15 § ·10.

41. Os Caldeireiros terão arroba, e meia

(I) Vido Ord. do H". 5.1. !iR, o n. do 9 do noz 111
bl'O de tGil:i. Almeida c Souza, Acrôcs Summul'la.s l

l. 2 (,aS'. 3:;0.
(~) ~\ cdi~ilu 'icl'ntina rliz - Ourives.
(3) Gh"'''!!-.e ]liI"a corlo nolJlo"o de pe.o. enconeha-

00:' UII~ nos OllLI'Us. I

(.) S;'vo, i. c., s6bo. A edi~ão Vicenlina u.a do lermo
UlUdClJlO.
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arroba, c quarlo de anota, c quatro ar
rateis, c dous <l.rrateis, e hum anateI, e
meio acratel, e duas quarlas.

M.-lh'. 1 t. 15 § .11.

·18. Os qne fazem béstas (-I) de aco, ter1\o
um peso de quatro arraLeis, dous arra.
teis, hum arratel, meio arratel, e duas
quarlas de anateI.

M.-Iiv. I t. 15 § .12.

49. Os Boticarios (2) terão dous arrateis,
e meio arratel, duas quartas de anateI, e
dezaseis onças pelo miudo, que são ana
teI, e oito oitavas pelo miudo, que são
huma onça, para pesarem as mézinbas.

M.-Iiv. 1 t. 15 § ·13.

50. A Frll..iteiras, que vendem fruita a
peso, terão dous amiteis, bum arratel,
meio ar:atel, e duas quartas de arrate!.

M.-liv. I t. 15 § M.

51. Os que vendem sabão a peso, terão
an'atel, meio arraleI, e quarto de arrate!.

M.-Iiv.l t. lõ § 45.

52. Os M:arceiros (3) e Spec;ieiros (!~) terão
arratel, meio arralel, e duas guartas de ar
ratei, e hUlll arratel pelo mmdo de onças
e Oltavas.

M.-Jiv. 1 t. 15 § 46.

53. Os iUoleiros e A taroneiros (5) e Ace
nlieiros (6) serão obrigados ler meio al
queire e maquia (7), e serão affilados duas

(1) Bestas, i. e., armas de atirar sellas c peloUI'o.,
oulr'(\ra mui ll~ulllas antes da descoberta da poh!ol'u.

Hasia de diversas cspecie-s, umas de madeira, ou
lrll!!- ue aço, de maior ou menOt' preço, segundo a arte
com que Cl'fio fabricada!'. Os sei vngcns, cspeciahocntc
05 lIa Amcrica, ainda dellas se utili~ão.

Oulr'ora alguDlas nações erüo celebres pelos seus
archeiros ou bésleiros.

Em Porlugal a, tropas armndas eom semelhnnte
firma dehárão de fazer pnrte do exercito no reinado
de D. Manoel, 'lue ex.linguio-ns POI' AI. de l4 de
Março de 14.98.

As guardas do Paço, anligamente armndas de bé,
tas,l'ul:isárüo a usar da alnbul'du, que ainda conscrYÜo.

Vide Ord. deste li\'. t. 33 § 3.
(2) Vide Ord. desle li\'. t. ;2 § j O, C li\'. 5 t. 89

pr. c § 2.
Os lJolicarios ou Pharmaccnticos figurão aqui como

Offtcines mee"nicos, ainda 'lue Phrebo no Ar. OU da
p. 1 de sllas Decisiones declara nobre Oseu ameio.

(3) J1larceirol OU Merei,;ro" os 'l"e la", loja de
miudezas, como filas, botões, lesouras, elc. São os que
na Côrle do llio de Janeiro chamüo-sc negociautes de
ármnrinho.

(4) Sp,eieim on Especieiro, 09 'lue "endem dl'ogas
aromnLicas, como canclla, cravo, c(uninho, JllMSOS, pi
menta, elc., que 8CI'Tcm paru adubar. No nl'as~1 não
existem mercndores que se dediquem tão sómcnLe á
(aI especialidade.

(5) Ataroneiro, i. c., o 'l"e possue ou dirige atafona,
mô ou moinho de braço.

(61 Accnheiro ou henheiro, O dono do azenha ou
moinho tocado por agua.

(1) J1laqu;a. medida de grãos correspondente á oilaIa
pal'le de um alqueire, ou a ,Ious ,elamina.

yezes nO anilO, como dilo be, sob :1 dila
pena.

M.-li". 1 i. 15 §47.

51. E esta pessoas acima scriplas erão
obrIgada' ter cada hUlll;). os pesos acima
declarados, e nâo os lerão dobrados. E
os irão afIjlar dua vezes no anno, como
di to he, pelos Padrões dos Concelho',
onde forem moradores; e os que an.dam
em n ssa Corte, pelos Pad.rões do A.lmo
taté l\íór. Porém os Regatães, que ven
dem pescatlo, e os Carniceiros serão olJri
gados a al!i1ar cada dous llleze buma vez,
como acima he dilo. E qualquer das ditas
pessoas, que os ditos peso não tiver, ou
tLver dobrados, ou os il110 affilar no dito
tempo, pague por cada vez duzentos e
oitenta réis.

nf.-Iiv. 1 t. 15 § ,IS,

55. Os Tecelães de panllo ele linho lerão
meia arroba, quarto de arroba, quatro ar
ratei', dous arrateis, hulU arratel, e meio
arl'atel, e duas qnartas de arrateJ.

M.-Iiv. 1 t. 15 § 49.

56. O' Tecel11es ele panno de 1:1 ter1\o
arroba, meia arroba, e quarto do al'l'oha,
quatro arrateis, dous anateis, e hum ar
rateI, e dons pesos de meio anateI GaiJa
hum.

M.-Iiv.l t.·15§5.

m. Os Tintoreiros terão huma arroba,
meia arroba, quarto de arroba, qLiatro ar
raleis, dous anateis, hum arratel, dons
meios arrateis, e outro anateI, fejto em
ongas e oitavas.

M.-liv.l t.I5 §51.

58. As Tecedeiras de véos (1) terão oiL(:J
onças, quatro onças, duas onças, blllna
onça, e moia onça.

M.-liv. 1 t. 15 § 52.

59. Porém os ditos Tecelães e Tinl0rei
ros e Tecedeiras ilão serão obrigados a
aITilar seus pesos mús que hnma vez om
cada bUIll anno, no mez de Janeiro: llIas
se não tiverem os ctit s pesos todos, por
qualquer (rue lhe "faltar, pagarão a dila
pena, e assi se os não a.ffi.lareill em cada
bum anilO ao dito tempo.

M.-Iiv. 1 1. 15 § 53.

CD. Outrosi os Merca.dores do panno de
côr terão vara e [lovado (2) ; e o Trapeiro,

(I) 1'eeerleims de véos, multlel'es que tecião com tea-.
res baixos, ofliuio ouLr~ol'a du senhoras uóLre5, se
gundo alteslu l' gas.

(2) São os mercadores á "etulho, de que lambem
trata u Ol'd. desle liv. l. 1~ ~ 10.• obro II 'lualidlld?
desta J1l'ofissüo constlllc-sc lJnl'uosa - Bt.'missioJICS a
01'1l. dali". 4· t. 9~ p. n.15, Phrobo p. 2 Doe. 162
11. ao, c ~'e2"::t.:5 - Forclt.scs C/tp. t D. ao c seguiutes.
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rru co [umam I".(~nller panno de linuo, ou
burel, almafe:;;a (i), ou oulra qual!Juer mcr
('adoria, que se co ltuna vender per ,ara",

, lerilo ,ara, e as varas, ou cOI"ados serilo
r1ua, y zes no anno amJar.:.Ls, huma em
Janeiro e outra em Julho, pelo Pneu'õvS
do Concelho, sob a dita pena.

:1I.-1i '. I t. 15 § 51-

01. Os que co tumam c-omprar, ou ven
der I'inhos elll gro so, terào almud.e- e
meio almude". E os que YC11derem vi
nhos alayernatlos, terilO canalla , mei,lo
canadas, quartilho , e meios quartilho'.

M.-lii·. 1 t. 15 § 55.

62. E os que costumarem comprar e
vender a7.eite em grosso, terão alqueire,
meio alqueire, e C"[uarta de alqueire. E O'
que veuaerem pelo Uliudo, terão aquella:
metlida pequenas, que na cidailes, viIJa~

e lugare , onde venderem, se cbstumam ter.
1I.-liv. I t. 15 § 56,

63. Porém todas a sobreili tas pessoas
Plu'ticulares, que per e·te Regimento sào
ohriltadas ler pesos, se YiYrrem fóra. das
cidade', ou viJlas, não serão brigadas a
affilar mais que huma vez n alUlo, no
mez ue Janeiro. E não as affiJando ao
dito tempo, incorrerão n:l$ soLl'Cili tas
pena.

~r.-liv. I t. 15 § 57.

G-l. E as pes oas, que nlln co,tllmam
(;omprar e venuer per l'azilo de seus Offi
cios, não serão constrangidas a ter pesos,
ou mediua. E aqueHes, qu a qujzprem
ter por suas vontade , não serào obriga
dos a a aflilar, nem marcar, senão llullla
só vez, quando as DOU verem; e p derã
dellas u.ar, em quanto l)oa5 e yerdaueiras
forem, depois que a i Jllarcadas; forem e
afliladas. Porém sendo-lhe, achadas não
'marcadas, ou não 'justas e verdaueir<1s com
os Padrões, incorrerão na pena.s acima
declaradas. .

M.-lil', II. l:;§ 58.

r,:;. E a sobredjla pena, erã appli
cadas para a3 de pe a, da Almotaca I'ia, ou
para aleruma ohra publica, a qlle" Nó as
applicaJ'Ulo" sendo o AlmotaCé Mór o que
os erros achar, oU' para o l\Ieirinho da
Corte, se cne os :t har primeiro. E isto
.• entenderil, onue a C rte sliver, (' não
cm outra parte. E sendo achadas pelos

(I) rrapf'i"~sl i. c.) ci.o n~ m,.rr.3d(I!·f'~ ,lcHnirlns nc.la
Orll. C 'lue CUI Pnl'lngal se cbalOão hujl1 [i'(Luquritos.

l)"e~(:ntcmentc Tr'apciJ"o tellJ outt';} 5i~nifjcar:TIo j iiI} o
CgOl'lUlllc de roupas ,'cll1:15, C o uf!tlI1hadQt· de trapos

IIns runs.
•Bur(JI 110 o panno S~osl.:cil'o de lã churl'n, pnrdn, ou

('IIr d.' cp~lanha j c mnda hr:uH'o c prl·to curo que!'
cobrem albardfUl, lendo o nou . csp.,cic! de af",óf-ga.

Almolacé da c-iuades, yillas e lugare',
sejam para o COMelho.

M.-liv. 11. 15 § ;>9.
S. - p. 1 1. ~5 I. I.

66. E a pessoa.,;, que se sentir m ag
gravadas do Almntacé Mór, se poderão
aggravar per petição a " ós, para 110 easo
mandarmos o que for ju tiça. E não se
aggravarão delle para TrilJUnal algum, por
(JUanto assi se costumou sempre (1.).

AI. de 23 de De7.CllIuro de 1588.

TITULO XIX

Do Scri'l:ào da Chancellm'ia. do Reino (~).

QuantIa provermos do Omeio de Scrivão
da Chancellaria, jurará anle- de o servir,
que bem e verdadeiramente o serl"lrá,
guardando illteiramente seu Regimenlo a
serviço de Deos e no so, e bem elas par
tes. E ne ta fórma tomará. per si jura
mento aos que forem providos de Omcios,
de que na ilita Chancellaria dev~m jurar,
llão sendo os Offi(;1O da qualidade, a
que o Chanceller Mór per seu RegImento
]ler si ó o haja de dar; o que fará nos
ilias da dada' das Cartas, que com elle
depois de vistas e pa s~das pelo Chancel
ler 1\1ór se hão de dar c despachar ás
parte.

M.- 'v. 1l. 13 pr. e § J.

1. E tomado a ~i 11cr elle o dilo jura
m nto aos taes Officiaes, assenlará per sua
mão, e sob eu sinal nas costas da Car
tas dos Oflieios: Eu •. lOlllei pçl' ?ltirn
.ittmrnenlo a N .. e dou disso (do E s~rn

islo não passará Carla de. alf!um. QfficlO.
E se não levar a fé do dito cnno na
co tas da ilita Ca.rta, de como lhe deu
juramento da maneira que dito he, não
lhe será. tal Carta guardada, nem poderá
servil' o tal Ollicio. E servindo-o, o po
derão pedir a 'ó, como se nelle fizesse
taes erros, por que per bem de nossa
Ordenações o deva perder.

~r.- iiI'. 1 t. 13 § 2. •

(I) Yiue Pcgas no rrspectil'o Commr,nlario, e no
t. 1'.. additamcnta n. 3; GouvOa jlilltl), .1fallual d, Jp~

1,,/lações .3 p. cap. '·0; e Almeida e Souza, Segundas
Linhas t. 2 pngs. 2t~ C 213 arts. te:"!.

(~) A L. de 4 de Dezembro ue 1830 aholindo a
Chanocllarin-mór do Reiuo, c posteriormente do Impe
l'io,scnuo annexado o rcspccli\'O cal'~ ao 1Ji..nistel'io da
Justiça. lambem abolia o Ornein de Escl'il'ão da mesma
Repartição. No transilo das Carlos de Lei. Palcnles e
outros documentos que depcJldem desM formalidade
:-:enc ue E!'Ôcri\'ão da. Chanccilal'ia n Dirl1ctor Gurul
da • erelaria de Eslado dos Negocios da hstiça.

Vide nol" (3) a rubrica do t. _ desle li~.
A legislllÇ<'io antiga accre" de.le Oflicio eonsla do,

seguinles aelos: AI. de 2~ de Agoslo de 161:1, D. de
11 de Agoslo de 1809, LL. de 18 de Outubro do dilo
"no e de ~:j de Fevc,'piro de 1 10, D. de ~~ de Abril
de I '16, n. de ,~ ue Dezembro ue. IS2~ e de t l de
!'\ovcmbro Jo Iti:!G~
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2. Tl~ni" uarà a Cartas, como forem
sellada , peranle o fiecebedor, e não sem
elle. E ponha em ellas a paga per sua
mão, segundo fórlOll. do Hegimento da
taxa da Chancellaria. E como pozer a
IHtg~t na Carta, screverá no li 1'1'0, per que
esse Recebedor ha d dar conta do que
receber. O qual li 1'1'0 guarclar:1 bem, por
quanto afÓl'a es a .recada<;ão se pod m dar
per elle lntúto despacho'. E se elle du
vidar ou: a parte se aggravaL' dene, leve-a
ao Cl1anceller Mór, o qual dará determi
nação pela maneira, que fica dito em seu
l1egimento.

M.-lil'. 1 t. 13§ 3.

3. E no dar das Carla terá esla ordem.
As Cartas de peraaminho (1), que fOl'ClIl de
registro, se darão prirnClro, e depoi.i os
penlões, e assi oulras em papel, que lam
bem forem de regi troo E apó' os peruões
e Carlas se dar30 outras quaesquer Car
t'tS, que forem de sello redondo, e por
derradeiro se darão os Alvarás e Provi
sõe , sem nisso inlervir bvor de se da
rem primeiro hun que outros.

S.- p. 1 t. 1 I. O.

4. Item, regi lrar:t todas as Cartas, que
para registrar forem, convém a saber: lo
das as ql.le passarem com e1l0 pendente (2),
n30 sendo senten<;as, Cartas de seguranças
Reaes, Cartas de mercê de cousas mo
vei. E registral-as-há de b a letra em
livros, que para isso haverá, convém a
saJ)er: em hum livro registrará doações,
padrões, Ollicios e aforamentos: e em ou
lro touas as Carla , que passam pelos
Desembargadores do Pa<;o: e em outro
pr.ivilegios, liberdades, presentações de
Igrejas, e todas as outras de ql.1aesquer qua
lidades. E terá hum li,rro apart..1.do, em
que regi trarlL as Cartas, per que fizermos
mercê a algumas Ordens e Igrejas, que
possam comprar bens de raiz.

M.-liv.l t. 113§4, e liv.2t. 8 § '.t

5. E não consentirá, que parte alguma
registre s]la Carta, nem ouh'a pessoa, mas
toda' as Cartas, que forem para regislrar,
regi lTe-as elle, ou outros seus Scrivães,
que para i so tenham nosso Alvará, e
e, que sejam juramentado. E qualquer
pessoa, quQ. sem nosso Alvará no dito
Officio screver, haverá a pena de falo ario.
Porém o Scrivão da Cbancellaria nào será
de obrigado das penas, que os dilas Scri-

(L) vide Ord. desLe Jiv, t. 23 § '13, e oS DD. de 29
de Agosto de 1809, de 26 de ~[aio de 1821, de 23 de
Junho de 1833, e U. 526-de 11 de Junho de 1841
arL. Ia, R. de 30 de SeLembro de 1831, e Reg. de t4
de Abril de 183'. art. 5.

(2) Pelas ParI.. de 11 lIe SeLembro e G de Outubro
de 1823 ordenou-se que, em lugar de fiLa enearnnda,
se usasse, nos sellos pendentes, da "erde e aUlarello.

viles, que por e1le screverelll, merecerem
por quaesquer erros, (rUe lias di tos OlIkios
tizerem. E desque a Cartn. pelo elle, OLt
pelos dito' Scrivães for registrada, a con
certará, e assine per sua mão em Com úo
registro de cada l1Uma Carta. E se no
reaish'o houver alguma dnvida, interlinha,
re pn.nçamenlo, ou borradura, resalve-a o
dilo Scril1ão em fim do dito registro, e
a sine per sua mão de maneira, que nisso
se não possa fazer falsidaue, e se e fizer,
que logo pare<;a. E tudo isto cumprir'à
a,si o dilo Scri I'ão principaJ, sob pena
de privação do Officio.

,M.-Iiv. 1 t. 13 § 5.

G. E toda as Carlas que forem de graç:r,
que per Nós não forem assinadn.s, e o
forem per ])QS os OlIlciae , que per bem
de seus Omcio e Regimentos as Laes
Carlas devem pn.ssar, pOllba em huma em
menta (1), e a trará a Nós, ao menos
duas vezes na semann.. E IJonha nessa
emlllen ta lodas a forças das Cartas, e per
quem passam; e as que Nós mandarmos,
que passem, ou não, segundo o que. ós
mandarmo , a i o screverá logo na em
menta, a. qual Nós a sinaremo, e o dilo
Scril'ão a guardará muito bem; e depois
que per . Jó for assinada, a levará, ou
mandará mosh'at' ao Chanceller lIIór, para
ao tempo do seIlar das Cartas a' concer
tar com ella, e logo se tornará ao dilo
Scrivão.

M.-Iil". 1 t. 13 li G.

7. E porque a emmenta he a maior con
fiança (2), que no di to Omeio há. se o
(lilo Scrivão for doente, ou occupado em
outras cousas, que per si a não podê!'
despachar comnosco, não dará c:rrrego a
nenhum, que a traga a Nós, salvo se for
homem de ós bem cOllhecido, c per
nosso AI' ar;\ approvado. E aquelle, que
comnosco despachar a dita emmenLa, dará
Cartas delta, e lhe poril as pagas.

M.-liv. 1 t. 13 § 7.

8. E quando acontecer, que lla dada
das Cartas alguma das partes não vier re
querer as suas, e ficarem por dar, man
damos ao dito Scrivão, que as que fica
rem, POnllil. todas em hruna arca, de que
elle tenha lluma chave, e o Recebedor
oulra. E quando em outro dia houl'er
de dar as Ca,rta , que novamente ellarcOJ,
então dem a ouh·a.s, que ficarem; e aI
qLLC ftcarem por dar, sempre fiquem em
sua glJardn. fechadas na dita arca, em lal
maneira, que se não po. sam furtai', ucm
fazer 6111 elln.s outra maldade alguma.

Al.-liv.lt.J3§§8c9.

----------,.----1
(I) A emento d.. I.eis e Decretes eslá hoje â cargo

do l"'esiilenle do Conselho de MinisLros. •
(~) Vide uola (J) ao preeedenLe paragrJpho.
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"

g. llem, fará todas a~ Carlas dos dc'
embargos, que pertencem a Chanceller
Mór, e screverá os proces o , (lue forem
ordenados perante eUe, que a seu Omcio
pertencerem: e faça de maneira, que seja.
bem diligente nas cousas, que torruem a
seu OlIicio~ e recrueira ao Chanceller Mór
per eus desembargos, e fa1le com elle,
cada vez crue cumprir, sobre a duvidas,
que tiver, ou quando a~ parle se aggra
varem das pagas, como acima dilo he.

M.-lil'. 1 t. 13 §§ 10 C 11.

10. E na recauação das dizima ("1.) das
sentença', que se derem na Corte pelo
Omeiae , crue nena andarem, cruando a
Corle stiver fóra da cidade de Li boa,
onde a. Ca a da Supp1icação reside, terá
a manell'a, ([lIe se contém no Regimento
do crivão da Chance1laria da dita Ca a.

M.-Iiv.l t. 13§ 12.

11. Mandamo ao Scri ão da Chancella
ria, que ponha na co ta' da Carla e
Alvará, que per ella passarem, com o
sinal da paRa, o dia' do mez e auno, em
que forem despachados pela Chancellaria.

M.-liv.ll.18 3.

TITULO XX

Do Scr·ivão da, Chancellan"ia, da Casa
da St~pplicação (2).

O ScriYão da Chancellal'ia da Ca~a da
Supplicaç,à,o dará 3' Carla, como [orem
~elIada , perante o Recebedor, e não sem
cllc, e porá el~ eUas a paga per sua mão,
e screverá no 1Jvro da recella' e se hOllVer
rlúvida entr elIe e a parte ob~e a pa"a (3)
da Chancellaria, leve logo a Carl~ ao
Chanceller, ~ qual a l.evará á. Relação, e
nella deternunará a dIla dúnda com o

(I) Vide .nota (2) ao to \., pr. desle liv. rl Dizima da
Cballcclla.na tendo sido sempre um imposto llnli"a
mcut . era qualificada de pena aos que rClZiã~ ma d~
manda; mas o Aviso D. 2!..·',.-de 25 de Outubro de
18~j2 declarou qU(~ ra imposto e não pena.

Enlretanto o D. n. 2;;3 - de 13 de Fe"ereiro de
1861, no art. t, ~I",·.ndo o imposto de 2 li .. 010, deno
m~o.u-~ multD, lIT~posln ~~ ,'cncitlo, se appellar. Con
scoumtemcute, hOJo fi Dlzllna da ChnneeUnrio tornou
a f~lUur o s~u c~raclel' de pena, com cra anligamenle.

(-) A e'~lOeçao do Casa da Supplieação trollxe como
conscql~e!IClU a de todos os cargos e ameias da mesma
Reparllçao. .
Yi~e ~.~ta (:) li nlbriea do l. ~ desle li". e arls. ;

§ 4, ~G, aI e .•8 ~Io Reg. de 3 de Janeiro de 1833 ])is
po~•.çao Provlsorla arl. ~2, Ports. de _I de M~io de

F
I -"' e. do \0 d Setembro de J83J, e Reg, de 14 de
'e,C1'I'II"O de 1832 3rt._.

(?) Vide Ass. de 13 de Abril de IGIS.
. Segundo ~{on.ellbor GOI·(IO, o pr. e ~§ I, 2 e 3 deste
t'lu~O, pal'ece ba,-erem .sido tirados dos §§ J, 2 c 3 do
..3~ do Cod.go Manuelino. cm que se trata"a do Es

~~Il~ao ~a C.haocellari.a da Casa do Ci 'Iel, que era a pri-
va. e ~lsboa, aSSIm como depoi., o fi.:nu senft a ela

IIppllca~..o por determinação do Rel' D. Felippe ]f.

Desembargadores, que para isso o Regedor
lhe ordenar.

M.-liv.l l. 35 § 1.
S.-p.lt.21.1§7.

1. E quando na dada da Carlas algu
!Da ficarem por dar, por a parte as não
Irem requerer, o dito Sc.rivão a ponha
em huma arca, de que tenha huma chave,
e o B.ecebedor oulTa, per maneira que se
não possam furtar, nf;m fazer em ellas
ouLra mal~ade. As quaes dará na ouLra
dada segumte, com as' que se depois sel
1aren~, e darão a Cartas, que Hcarem de
huma dada para ouu·a.

M.-liv. 1 t. 3& § 2.

2. It 111, deve ser diligente, () bem man
dado nas cousas, que a seu Olicio per
tencem, e requClra ao Cbanc()]]er, e falle
com elle cada vez que cumprir, sobre a
dúvidas, crue tiver em seu Olicio, ou
quando. 'e as partes aggravarem das paga ,.
como dIto he.

:,f.-liI'. 1 t. 3& § 3.

3. E para o dito Scrivão saber como
se hão de arrecadar as dizimas (f) das sen
tenças, além do crue na ta?1 (2) àa Chancel
la1'1a .he conteúdo, e as 1 para a todos ser
llotorlO, ordenamos que as dizimas, in
tenas, ou quarentenas de todas as sen
tenças se arrecadem per e ta maneira. Se
a se~te~a c~ndenat?ria .não pa sal' de
quantIa .de tnnta mil réls, o vencedor
pa4(ue logo ao tirar da sentenca da Chan
cellaria toda a dizima, que nena monlar
salvo e logo ahi mo~lrar e fizer certo'
como O· condenado não tem bens, neD~
fazenda 1 per que se 110S a haver o crue
lhe he Julgado, e mais a dizima, se a pa
"asse pe!o dilo condenado; porque neste
caso sera entregue a senlenca ao vence
dor, sem pagar a dizima, e ficará resguar
dado ao nosso ReceJ)edor, ou Rendeiro
poder arrecadar a tal dizima pelo conde~
nado, se depois tiver bens, per que a \
possa pagar. E sendo a condenac.'i.o· de
maior quantia, tirar-se-ba a verba oa dita
condenação, para per ella e fazer' Carta
d~ execução, e e arrecadará a dizima.,
1'1L1tena, ou quarentena, que em tal caso
'ouner, pelos bens do condenado, e não
se tirará, nem uesfalcará cousa alguma do
(lue ao vencedor foi julgado. E não se
achando tantos hens, J?er que se possa
tudo haver, será primeIro pago o vence
dOI' do que lhe Ior julgado, e pela mais

(I) Vide AI. de IS do Fe,-ereiro de 1653 determi
nando, que t1ecahindo os autores tambem de~em pagar
a pena da Dizima.

(2) Esta toxa, pela L. n. Ill'- de 2; de Selombro
de 1860 arl. II § 5, e D. n. 2'·~3 - de 13 de Fe"ereiro
de lSB1, roi ele"ada li 4 010, com o caracter de multa.

Vide notas (I) ao li lO da Ord. do l. 19, e (~) ao
l. I. pr. de,te li\'.

OnD. IR

I
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fazenda do contlenado (se a tiver) se ar
recadará llara Nós, ou pa.ra o Rendeiro,
que nesse tempo for, a dita dizima, vin
tena, ou qnarentena, sem por isso o con
denado poder ser preso; ficando resguar
dado ao no so Recebedor, ou Rendeiro,
se ao tempo, que se devem auecadar as
dizimas, e não acharam bens de conde
nado, fazer execução pelos bens, que de
poi lhe forem achados, em qualquer tempo
que seja.

M.-li\'. 1 t. 13 § 1:2.

4. E mamlamos, que quando algum for
MCU ado pela Justiça, e for absoluto (1), e
que pague ·as cu ias de seu livramento,
de taes custas se não p3gue dizima.

S. - p. 3 t. s L l.

5. ;em outrosi se arrecadarão as dizi
mas da~ sentença~ das partes condenadas
pela primeira sentellya, quando della se
aggravar, antes se sobrestará na execução
e arrecadação da ditas dizima, em quanto
pender o argravo, assim como se sobrestá
na cansa principal.

ReL de 21 de Julho de 1582 li 25.

6. Item, não se pagará dizima das sen
tenl{as, que o Corregedores das Comarcas
e Ouvidores derem em feitos, de que co
nhecerem como Juize , nos casos, cm que
lhe he permittid per seus Regimento,
que vierem per appellação .ás n~sas Re
lações, como diremos no Tttnlo '<J8: Dljs
Corregedo'/"es das Co11tm'cas, § 23.

S.- p. 1 t. 17 I. 3.

TITULO XXI

Do J1Ieiri-nho, q-ue al1 da '/1Ct COI·te (3).

O Meirinho lIIór ha de pôr de sua mão
hum Meirinho, que ande continuadamente
na Corte, para alevantar as f'ol'ça e sem
razões (4), que nella forem feitas, e prender
o malfeItores, e fazer as cousas conteü
cla~ neste Titulo. E c-te deve er Scu
doiro ue boa lillbag'em, e conllecido por
1lOlI1, e po to per no sn. auctoridade, e de
€fue tenhamos conhecimento, J;lara o ap
provn.r para servir o dito alicIO.

M.-Iil". 1 t. 16 pr..

1. O _Ioirinho da Corte prenderá os que
achar nos maleticios c a.rroidos, ou lhe
for requerido por qualquer pessoa nos
ditos arroidos. E antes que os leve á

(I) Abso!"lo, aol .. i. e., absolvido.
(:?) Vide Porras Com. á esta O:d., ood~ se acha colli

gida. a Legislação antiga sobre a Dizima.
(3) Este OrBcio tombem cesson com a no\"O organi

SRoffo jndicinria do lmpedQ.
(4) Al-ellantt:r as forçc.s O &amrr...:õDs, i. "' tolhe;" Ohl1

tUl' as oITensns fjuc ue) CaL ii oulro.

cadêa, leval-os-lla perante o Corrogodor.
E gera.lmente prenderá todos aquelles, que
per o Corregedor lhe for mandado, ou per
quae quer Officiaes nossos, per Alvarás
per elles as inado , no que a seus Omcios
pertencer, e poder tiverem para mandar
:prender.

~r.-li\'. 1 t. 16 § 17.

2. Item, será obrigado correr de noite
o luga.r, cm que Nós stiverrnos, áquellas
horas, que per o Corregedor da Corte lhe
for ordenado, e com elle irá sempre hum
Scrivão, que para isso tiver nossa Provi
são, e não OUITO: salvo sendo o dito Scri
vão impedido.

M.-lil'. I t. 16 § 20.

3. E irá fazer execuções de penhora,
quando lhe for mandado pelo Corregedor,
ou per outro algum J uJgador com o Por
teiro e ScriYão. E leyará o Meirinho
de cada penhora e ex.ecução~ sendo na
cidade de Li boa e seus arrabaldes, tre
zentos réis á custa da pn.rte condenada
pn.ra elle e para seus homens: comtanto
que os ditos hoezentos réis não excedam
a vintena parte; mas nào haverá nunca
menos de cento e cincoenta réi , as dua~

partes parn. i, c a terceira parte para seus
homens. E quando for fazer a dita dili
gencia fóra do lugar e seus auabaldes,
levará para si e para seus homens o que
lhe for arbitrado pelo Regedor r.om dous
Desembargadore em Relacão, havendo
respeito ao trabalho, que nisso levarem.
O que tudo assi haverá á custa das partes
condenadas, ou conlra quem se fizerem
as taes diligencias. O qual salario não
levará ás partes, sem primeiro com effeito
ter feitas as ditas pe bora. E todo o
sobreclito se gnardará nas execucões, que
forem feitas pelos AJc.airles na éidade de
Lisboa.

M.-Iil". 1 1. 16 § 21.
S. - p. 1 t. 26 I. 4.
Ref. de 21 de Ju!ho de 1~82 li 28.

4. E O di lo 1Ueiri.nho da. Corte e os Al
caides e seus'homens, sendo requerido
de no a parte pelo ollicitador do feitos
da Fazenda, assi para prende.r algumn. pe 
soa, que os Omcine della, ou da RelaçãO
mandarem prmlder, mostTando-lhe malP
dado para isso, ou para chegarem algu
mas te tcmunha~, qne em nos. os feitos
hajam de te temunhal', ou fazer ouLra di- •
ligencias, o farão logo, c cumwirão com
brevidade o que lhe pelo dito ~olIjcitadot'

for requerido, sem por isso levarem sala-
rio algum.

S.-p. 1 L 261. l.

(I) Vide Pegas no re.pectivo Cnmrnr.nlario I. 3
pago .~9;;, e ar. Ol·d•. rlcste liv. t. 48 § fi, I. 63 pr.,
L 15 § 21, t. in § f/t l e lir. 3 t. 86..
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5. Item, o Meirinho tle ohrigadà a de
fender os llegatães, e as i todos aquelles,
que i1 Corte trouxerem os mantimentos,
que lhe não façam força em tomarem o
seu contra suas vontades; e fazendo-lha
alguns, acudi.l'á a is.so como for justiça;
e não o fazendo aSSI, pagal-o-ha per sua
fazenda: sal \'0 se a pessoa, que assi for
çosamente o sobredito fize'r, for tal, que
elle per si o não possa remediar, porque
en tão elle o fará saber ao Corregedor da
Corte, para nisso prover.

M.-li\'. I t. 16 § 19.

6. Olltrosi mandamos, que nenhum dos
Meirinhos da Corte, nem das Correicães
e Ouvidorias, nem .homem seu, pOSS1L en
coimar (1) sem hum homem bom 'juramen
tado, para is o elegido pelos Juizes e
Offi.ciaes do Concelho, e fazendo-o sem o
dito homem bom, não lhe será dado fé.

~r.-Ii\'. I t. 16 § 22, e t. 49 § 23.

7. E nenhum 'dos homens dos Meiri
nhos, Alcaides, nem dos Corregedores da
Comarcas, Ouvidores e Juizes de fóra terá
taverna: e tendo-a, geja açOlLtado publi
c1~mente com baraço e pregão, e pague
trmta cruzados, ametade para quem o ac
cusar, e outra para os captivos.

S.-p. ·1 t. Ii 1. 4.

8. O Meirinho Mór, ou aquelle, que na
Corte andar por elle, levará de todos os
Hegatães, que na Corte andarem, de cada
carrega de pescadas, que a ella trouxerem
a vender, huma pescada até quatro car
regas; e se mais carregas trouxer de pes
cadas, ou de outro pescado, por essa vez
não levará mais.

M.-Iiv. I t. 16 § I.

9. De Congros, Toninhas, e de outro
pescado grande, assi como CQl'vinas, Cher
nes, e outro semelhante, levará huma posta
do lombo de hum palmo, de cada carrega
até quatr.o carregas, e mais não. E se
não ror cal:rega, assi como de hum, dous
até tres peIXes, não levará cousa alguma.
E mais/ levará seu direito do outro pes
cado miudo, se com ene o trouxerem, até
quatro carregas, como dito he.

~I.-Iiv. I t. la § 2.

lO. Dos Saveis levará hum de cada car
rega, ate quatro carregas. .

~I.-Iiv. I t. 16 § 3.

11. Dos Vesugos, l\'Iugens, e outro qual
quer pescado miudo, levará huma duúa

(\) Enco;mar, i. e. o imr6r coima ou mulla.

de cada carrega! até q~latro carregas. E
se for peixe maLOr, mela duzia.

M.-li\'. I t. 16$4.

12. De Arraias, Canejas, ou Cações pe
quenos, levará de cada carrega bum peixe,
até quatro carregas. E se forem grandes,
levará huma posta, assi como dito he do~

Congros e Toninhas.
M.-liv. I t. 16 § 5.

13. Se trouxerem hum Solha, e o ven
derem ás postas, levará huma posta: e
se o levarem junto para Nós, ou para
alguma pessoa, não levará cousa alguma.
E postoqne tragam mais Solhos, não le
vará mais de huma posta de cada .carrega,
até quatro.

M.-liv. I t. 16 $ 6.

H. De Linguac1o~, Salmonetes, La111
preas, peixe scolar não leve cousa alg11ma.

M.-liv. 1 t. t. 16 $ 7.

15. Do vinho levará huma camda de
huma carrega, até quatro carregas.

M.-liI'. 1 t. 16 § S.

16. De panno , c.alçado, trigo, fructa,
e de outros quaesquer mantimento , que
trouxerem, não levará cousa alguma.

M.-Iiv. I t. 16 § 10.

17. Item, dos que vierem fóra do lugar
e termo (11), onde Nós stivermos, e for per
constrangimento, e h'ouxerem cevada, le
vará de cada carrega huma quarta, até
quatro carregas, II dos outros mantimentos
não leve cousa alguma: e isso mesmo não
levará cousa alguma dos que vierem de
fóra per sua vontade, nem dos que vie
rem da cidade, villa, ou termo a dentro,
postoque venham per constrangimento.

M.-li\'. I t. 16 §§ü c II.

18. E dos llegatães e Carniceiros, gue
na Corte andarem (não sendo nosso Car
niceiro, ou da Rãinha ,. ou do Principe,
ou dos Infantes), levará de cada Boi, ou
Vacca hum lombo; e de cada Pono hum
lombo dos pequenos; e de cada Carneiro
as tubaras (2).

M.-liv. I t. 16 § 12.

19. E faca de tal maneira, que os direi
tos, que ha de haver dos Carniceiros, e
de outras pessoas, os requeira no dito dia,
ou até o outro, a mais tardar. E não o fa
zendo, os não possa mais demandar, nem
seja sobre isso ouvido em Juizo.

M.-liv. I t. 16 § 13.

.
(\) Lugar 8 termo. Diz Pegas DO respec!i"o Commen

tnT'io, que estas expressõe:s denotão um lerritoJ'io de
cinco Illguas. Confira-se com a Ord. desle liv. lo 68 § 8.

(I) Tuba,..s, i. e., os testiculos dOi carneiros c bodC".
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20. Item, uos da yilla e termo, onue
Nós formos, e assi de todos os que li.
Cort8. trouxerem de suas vontades a vender
pão, vinho, cames, pescado, e outros
quaesquer mantimentos, nào levará cousa
alguma.

~I.-li,'. 1 t. 16 § 14.

21. E emquanto Nós stivermos em a ci
dade de Lisboa, ou em seu termo, o MeI
rinho não leyará cou a alguma, porque
atégora o não levaram: salvo dos Rega
tàes da Corle, se ahi quizerem star e
vender.

M.-lil'. 16 t. 16 § 15.

22. Item, o lVleirinho da Corte levar3,
pena de excommungados, e dos barreguei
ros casados e de suas barregã , e man
cebas dos Clerigos, Frades e Heligioso ,
que prender e accusar. E as coimas (I) da'
be las, que achar em dano, e da' muJa~

e dos cavallos menos de marca (2), quando
forem defesas: e todas as outras pena,
qlle ha de levar, segundo as Ordenaç~es,
que expressamente mandam, que sejam
púa o !\Ieirinho:. e assi as armas, que
tomar na Corte. A.s quaes penas de arma,
muJas e coimas acima di la. se partirão
per esta maneira: leI ará o lVIeil'inho ame
tade' e sellS bomen , que com elte forem,
011 a~ acharem, a outra amelade. E não
leve mai direitos do que nesta Ordena
cão he conteúdo. E faça as cousas, como
fIJe he mandado, sob pena de perder o
Omcio; e mai haverá a pena, qne per
nossa Ordenaçã,Q he posta :'lqllelles, <IlIe.
levam mais do conteúdo eID seu Regll:oento.

M.-li\'". 1 t. 16 §§ 16 e 20.

2.3. Hem, onde quer que ró formos,
sejam dadas pousadas ao rIeirinho para
elle e sens 110men , e para os Hegatae e
Carniceiros, que na Corte andarem, e elle
lhe dê as pousadas, como IiI' crue cumpre.

M.-lil'. 1 L 16§ 18.

TITULO XXII

Do Meirinho das CadiJas t:l).

o IIIeirinho da~ Cadêas ba de sta1' na
ReJaç;lO todos os dias, crue se fiz r pr~. Les
para fazer o filIe Clllllpn r a seu OfllvlO,

(I) Coimas, i. e., mullas, ptincipalnlcnle as quo lan
~f.::l\;iO as CCI1IUl'::\S àl1ltlicillUCS pela ~onlraven~iio âs suas

]>Y15111I':I '.

(~) Vide L. de I~ d" Ag-osto de 15iO sobre as mnln.,
ftlcas .. quurliílJs, e a!'i pro\'id~n('jas qne sü tomál';!
pnra não se l'IJlpl'egol' no serviço senão n.nil11ne~ feitos"

'0 nno !,ul,lr"".
(3) E le ameio e aella nas mesma condiçõc do

precedenle.
O·:Ueil'jnho dos Cr,d,'o.s roi snbslituic10 por dons or

ficiaes d~ Jllsth:a, nn cnnrOl'mid~rlc: tios Hl·l~. 13 C 80
110 R~g. de 3 ue JwuiJO ,lo tE3a.

e l.he mandarem, de prender e trazer pre
sos, e qualquer outra cousa, que a bem
de justiça cumprir. E haverá rnanllmento
para si e lJara doze bomen , que comelle
andarão, para fazerem o que cumpur a
seu Officio.

i\L-lil'. 1 t. 17 pr. e § ,1.

1. E quando for oe upado em alguma
cousa., que cumpra a bem de ju tiça, ou
per nos o mandado, ou do B.~geclor, o.u
dos Corregedores da Cort~, dec{~ de "11'

á Helação, dei.xará neUa c~da dia dous
homens seus, os qua s starao nena, até
se a ·a.barem as audiencias todas, cple e
fazem á saida da llelacão. E o Meirinbo,
que em o tal lU.andad·· deixar ele star na
Helação, como dIto he, ou quand~ nello.
não sLivel', por Ler a .obredlLa licença,
não deL"{ar os diLos homens, perderá dons
tostões por cada vez, os .gaae. lhe e:1'1O
descontado. de seu manLllnento. Porem,
no caso que elle deixar o homeus, e
eUes ou cada hum delles e for ante da
audi~ncia aca1Jadas, o Meirinho fará disso
certo ao Regedor, o qual mandará. de
contar do mantllnento uos dito homen',
ou de cada bum deUe- os duzento l'éi.
E mandamos a loclos o Desembarll'atlore,
que fizerem as andíencja~, lfl:le eada ,'~z
crne não aclJarelD na audiCnCla ao i\fell'l
nho, ou os dous homen~, o út5am logo
saber ao Regedor, para o. plllllr, como
dito 11e. .

fiL-iiI'. 1Lli § 1.

2. E o 1\1eirinho e eus homen hão de
lm'ar os preso ás audiencias clo Corre
gedores e Ouvidores, ou qumldo per cada
hum delles lhe for mandado. E ha de
requerer ao Carcereiro, que ponha boa
guarda no presos. E não o fazendo, o
dirá aos Corregedores, para que o cons
tranjam, e prov jam de maneira, que e
'am bem gnat'Clado ; e de oull:o mod.o
"ós castigaf('mos aquelle, por cnJa. negh:

gencia se seO'llÍ I' alrrum dano li. Justll"L. l-,
Í1a de prend~r e CUl\· r de noite, na I")rma
que fica dito no Tilulo 21: Do lIleiriNho.
qlw (OIda na Corte (§§ 'L e 2).

~l.-li".l t. li §2.

3. E fa l'á a~ <li Iifcneias, qne Ihe forem
requel'itlas pelo 'olJi ·itadol' da. Fazel~rla,

s 111 pOI' igso lev:lr sala.rio, como se lhsse
no Titulo 21: Do Jleirinho, ~11C -u'llda Il(L

COJ'le,(§ 4).
S. - p. 1 t 2G I. 1.

4. E sel':\ Juiz das mulheres sol teiras,
que andam 1J:1 Corle, vom elD a.. saL r, de
roitlo~, gue bumu com outra. t!YCrem de
paIanas sóm~lIle: e leTariL de cada IJllrna
drll;\ qllU~I'O réis cada sabba.do, porquanto
clle ha' de U1alldar Varfel' fi casa cla~ Ao
di nria' do.> CorrebcQpl'eS ua Cart ) cJll
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ellas ha"iam lIe varrer, egundp co ·twlle
antigo ,(1).

J\L- li'\'. I t. 17 S§"2 e 3.

5. E ha de haver dos bomens, que per
Justica monerem, buma carcera.)lem do
monte mór., por cada hum, que for jus
tiçado. E assi le~/ará a ~,~Tte das CaI'ce
ragons, .que se dirá no I1tulo 34,: Das
curccrugclls da Corte (§ 5).

~I.-1i~'.1 t.l7 §S·le 5.

G. E acontecendo algum ca o, por que
a Casa da Supplicaç~LO se sitia de Lisb a,
irá com a cacIea da Corle, quando for de
hum luga'r para OlltrO, para fazer receber
e aprisbar (~) os presas nos lu"aTe , onde
chegar. E c[Uando a cadea hOllver de par
tir, lhe darão tanta gente, que basle, po 
toque haja. bolsa, e po toque tenllam pú
,'ilegio para nào receberem pre os, }10r
quanlo os tae privilegias se não enten
dem, quando a cadea da Corte vai per
a te.rra pri~ilegiada. E terá cuidado de
levar duas ezes em cada hum dia per si,
ou per seus homens Lodos os presos fazer
suns neces idailes aos lugares para is o
assinados, Quando não houver oulro re
medio para sua ida fóra se poder e cnsar.
F. não consentÍl'á, que os' pre os sejam
111:\1 trat:1.I10s, nem lhe seja Sei ta semrazào
per pessaa alguma.

\\1.-IiLI t.li§§2, G-e7, et. 27§2.

TlTULO ÀXTU

Do Scrivão do'S (citos deZ 1Ie'i (3).

o Scrivão dos nossos fei tos porá ))oa
diligencia em os guardar, e fará rol dell~s,
~ dal-o-ba ao nosso Procurador; e se Vir,
que o Juiz, ou Procurador não são di
ligentes ao desembargar e Te~erer, faça
outro 1'01 delle , ']Jondo o clia, em que
forem começado, se ie'rem per appel1a
ção, e o dia, que á Corte chegarem; e
dal-o-ha -a Nó , ou ao Regedor, para o
"ter, e fazer desembargar aquelles, que en
temler que cumpre, e reprehender aquelJes
por cuja negligencia forem l'()tardado..

M.-Iiv. II. 1811r.

1.. Item., fará com diligencia todas as
Cartas d quaesquer desembargo, 9,ue
alrem pam se fazerem quaesquer dl1i-

(I) Yi/tc Ord. de.lc li". I. i4 § 20, Pega. no res
'reoU"o Commenlario, Plllllbo p. I Ar. 161, e Themudo
JJI'C. !! 12.

('2) Aprisoar. anL, i. e'l prender.
(~) Esle OrGcio foi lambem abolido com a UO''3 01'

'S'lDlsaçiio judiciaria rio Imperio. l(lulo mui. qU(lnlo
·c. Ou lambem o Juizo l'rlvaUIO para"" feill)s da
Corôo.

Vide nola (I) ii rubrica do l. O desle lh'" c Cusla do
Styli, ~un. ~ \.

gencüt , OU para se tirarem Íllquirições
em nos 'os fei tos, e as dal'á a a mar ao
Juiz delles, per quem houverem de ser
a sinaGla. E Lanto que forem assinadas,
a enlregará ao nossu ol1icilador, para
as fazer seJlar. E como lhe forem dada,
o dito Sollicitador e o nosso Procurador
farão fazer a dita' diligent;ias, como nas
Carlas for couteüdo.

'i)[.- li \", 1 t. 18 § 1.

2. E como o feilo for desemhargarlo per
sentenca definitiva, fará logo a senteu9a,
e se rOl' dada por no sa parLe, a fará 11.'

si nar e pa sal' pela: CIJancellaria. E lan lo
que for pa sada, erá Lrasl~dada ~11 llUlJ1
livro, em boa letra.; e depol que for tra '
ladada e concertada (I), dal-a-ha a nosso
Procurador ela Coroa, ou da Fazenda, se
gundo o caso for, ao- quaes mandamo',
que façam fazer per ella xccução. E d~
pois de fei la, t01'l1e- e a senlença a? SCl'l
ão,.que guardará bem a ditas cnptu.ras

e feltos de embargado'. E a -enLcnç~,

depois de executada, dará ao Guarda i\lór
da Torre do Tombo (2), para nella se lança
rem com as outras nossas scripLuras; ao
qual mandamos, que as Lome e ponJla
em hum armaria, para isto ordenado. na
dita Torr. E depois que o elito I1vro
for acabado, será posto na dita .Torl'e no
d.ito armaria, e far-se-l1a outro 1Lvro como
o primeiro, em que l'e"istl'e as. sC'ntenças1
~e depois forem dadas, e 'Cl'Iptura. h
-como. for acabado, faça.;-o !lCaU rn~ e
ajuntar com o outro. E as 1 'e rara ao
dütllte, s ndo acalJ:ldos quaesquer cto bu
U'os liVTOS, 0- quae 1'II'.1'oS senlenças,
nelIes l'egi lrada~, mandall~os,. clue façam
fé. E o dito l::icriv:lo eJa cullgenle cm
totlas esta eou as, elll modo que por ua
culpa se não pm'calll fei to' al~lIns, ou
scrlpturas: e que QS di tos regl lros ~e

guardem, eomo dito he, sob pena de Pl'l
'ação du Otlicio, e de lho tranharnlOs,
como houvermos por bem.

M.-fj\". 1 L 18§2.

3. E os feiLos, em que o nosso Pro 11
muor f~r parte, assi tenLe, ~u opp~enLo,
e crue Já forem findos, e a SI os [01 tos e
instrumenLo' sobre Juri dicões, Ca tellos
e Alcaidaria ]\IMes, e feltos de gr:tnde

(I) Vide L. 21 § 10, t. 10 §§ 6 C 2i, C t. 80 ~§ lü
30 e ~4·.

(2) To.'r. do Tombo, Ma C aiuda he um editicio cm
Lisboa ond" se con~(;r,,;10 06 li \ rus, registras ou origi
unes das LciM, cscripluras IlulJliea5 , cOl1lraclo~, I('alados
com as na 'ões cslraniicirati, til; I C ulru:j papeis nth'

lheuticos d. }foual·ch,. J'ol·lllgaez•. Nilo obstante o
lerremoto de 1155, este ul'chi\'o hu um do rnai!l riclJ::'
e mais anUgos da Eu !'opa, segunde o teslemunho de
"fl~('1 na SIlU obra - POl'lugal ot II'S Colonies:

,1jde rd. do li\'. 3 l. 61, l'erui"a e Souza-Diccio
"'f1urio Jlln'dieo, ~V1iO"'o I'espcclh'o, c Hyu Com. l. i
pa!>. 26~.
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substancia, e de pessoas poderosas, não
se darao os proprlOs do dito Juizo para
outro algum. E sOmente se darão os tras
lados, que as partes pedirem, sendo man
daclo pelos Juizes, que para isso poder
tiverem (1).

S. - p. 1 t. 7 I 4.

·1. E ao Scrivão de nossos feitos per
tence carregar em receita sobre o Guarda
Mór da Relação as peças ordenadas ao
serviço della, para vIrem a boa arreca
dação.

1,f.- lN. 1 t. 23 § 1.

TITULO XXIV

Dos Scril:ães (2) dante os Desembargctdores
do Paço e dos Aggra'l;os, e CWl'egedores
da Corte, e Out1'OS DesembCl.'rgado7'es.

Fieis e entendidos devem ser os Scri
vães da nossa Corte, e que saibam bem
serever e notar. de maneira que as Cartas
e notas, que fizérem, mostrem ser feitas .r.er
homens de bom juizo e entendimento (3).

M.-liv. 1 t. 20 pr.

). Os Serivães da Corte hão de ser exa
minados (4) pelos Desembargadores do Paço,
tanto que liouverem nossa Provisão, per
que lho fazemos mercê dos Oflicios, antes
que lH1jam as Cartas delIes, se sabem sere
ver e notar, de maneira que seja~ per
tencentes para os ditos O:lflcios, ou se são
infamados de tal infamia, ou suspeita,
que honeslamente não caibam MIles. E
segUlldo o que acharem per o exame, assi
devem mandar-lhes fazer as Cartas dos
Oflieios, ou notificar a Nós seus defeitos,
para fazermos como for nossa mercê. E
hão de jurar na Chancellaria.

M.-liv. 1 t. 20 §§ 2 e 3.
S. - p. 1 t. 4 I. 2 § 18.

2. E mandamos, que nenhum Scrivão'
se parta da Corte sem licença e mandado
daquelIes, perante quem screver, e do
Regedor. E fazendo o contrario, será
suspenso do Officio per hum anno. A qual
licença lhe não poderão dar par~ mais,

(I) Vide Ord. do Iiv. 3 t. 19 § 12. -
(2) Estes EscrhTàcs, segundo o. nova organisnção ju

diciaria, farão 5upprimidos, sendo o sCl'yiço que pres
tavão no Desembargo do Paço hoje feiLo pelo Seere
lario e OrGeial do Supremo Tribuual de.1 u.liça, que
em parle occupa a !losição daquelle anLi!;o Tribunal.

Pelo que respeiLa aos da Casa da Suppheação, forão
aubsLiluido pelos novo. Esel'Ívães da. llelações.

Vide L. de 18 de Selembro de lB2B arLs. 1,1 e 42,
Codigo do Processo Cl'Íminal ado 1,0, e Costa, d. Slylis
ano. ~2.

(3) Vide I. 2 pr. e t. 86 pr. desle livro. Hoje poueo
oe auende para eotas qualidades.

(.~) Vide t. 2 § 16, t, 48 § I, I. 5~ pr. e t. 91 § 2, e
Fegas no re.paetivo ConlmenLario.

lJ,ue para tres mezes ell1 cada hum anno.
E partindo-se com licença dos sobreditos,
deixara todos os feitos a hum dos outros
Scrivães do Juizo, em que assi screver,

. e lhe dará informação delles, de maneira
que não sejam as partes detidas por esta
razão. E o que se partü', sem deixar os
feitos na maneira sobredita, pague toda
as custas, perdas e danos (i), que pela dita
maneira as partes receberem. E indo-se
com licenca, se andar lá mais de tres
mezes, perca o Officio. E se no dito
auditoria não houver mais que esse Scri
vão, não lhe poderão dar licença para se
ir, nem pôr olltro em seu lugal·.

M.-liv.l l. 20 § 22.

3. Todos os Scrivãe da Corte, e de
cada Officio, serão diligentes e presentes
em cada hum dia nas audiencias dos Des
embargadores e OlIiciaes, perante quem
screverem, em tal modo, que não errem
as audiencias (2); e terão nellas cada hum
seu livro encadernado (3), em que screvam
os termos deIlas, e o que se nellas manda,
para se saber a verdade do que passou,
E nos ditos livros declararão distincta
menle a pessoa, que fazia a audiencia, e
o dia, em que a fazia. E não screverão
nas audienclas, nem tratarão cousa alguma
fóra dos termos, em quanto eJIas durarem.
Nem mandarão a ellas .seus screventes (4),
para per elles tomarem os termos, e os
Julgadores os não consenlirão; mas conde
narão' os Scrivães, que per outrem man
darem tomar os ditos termos, ou não le
varem os ditos livros, em suspensão de
seus Oflicios até nossa mercê.

M.-liv. 1 t. 20 § 32.
L. ele 16 de SelemDro de 158.6 § 7.

4. Os Scrivães dante os Desembargado
res do Paco hão de ter hum Distribuidor,
e os dos Augravos outro, assi como tem
os Scrivães 8ante os Corregedores da Corte,
e os Scrivães danle os Ouvidores. E ne
nhum Scrivão tome feito, nem faca Carta,
ou cfualquer OUtTO desemhargo:· salvo o
que lhe for distribuido pelos ditos Distri-

(\) Vide Ord. desle liv. t. 2 § \5, desle t. §§ .\" 6,
19 e 2 \, t. I,S §§ 9 e 10, L. 52 § 15, t. 53 § 3, L. 19
§ 19, liv. 3 l. 21 § 4, t. 55 pr., t. ,I, § 2, l. 86 § B, e
liv. 5 t. 111 § 6.

(2) Vide Ord. desle liv. I. I § 31, t. 23 pr., C
t. I,fi PI'.

(3) Li.ro encadernado. i. e., o protocolo.
Vide Ord. desLe liv. t. 19 § 12, t. 26 pr., t. 28 § \,

e t. 19 § 5, e tambem o AI. de 4 de J unbo do 1823
arts. I e 2, e Av, n. 629 - de II de Dezembro de 1831.

(I,) Cada Escrivão não póde.ter mais de dou. Escrc
"Venfes, respollsaveis p~los el'ros que commellel'em
como os proprios Escrivães.- L. de 6 de Dezembro de
1612 § 22.

Pela mesma lei não podem ser despedidos sem li
c"nça do Juiz, e cabrão a quarla p~rle do que devem
ganhar os Esorivães, o que lambem determina a L, de
19 de Janeiro de 1116 § 6.

vi!!e Ord. deste liv. t. 9" § lO, e liv. 3 t. 19 § It.
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buitlores (I), posloque.diga, que são u.~pen:
uencias de oulros feJlos, de que .la fOl
Scrivão, salvo se~do execuçâo de sentença,
que tirar do processo do feilo, de que
for Scrivão, ou que emanar dos dIto fei
tos: porque nas tae execllções poderá
screver sem distribuiç.ão. E sómente e
haverão por delJendencias para e te eifeito
as dilas execucões. POl'ém sendo senten
~as, que vierem de oulros Juizos, para se
executarem na correição da Corte, se dis
tribuirão entre os dito Scrivàes. E fa
zendo algllm deUes o conlrario, pague o
intere se ao oulro Scrivão, a que houvera
de ir per dislTiJJlliçãO; e pagará oulrosi
a~ custas ás parte , e mais paaue pela
primeim vez quinbenlos réi' para a pie
dade (2), e pela segunda eja suspenso per
seis mezes, e pela terceira privado do
Officio.

M.-lív.llo2O§5.
s. - p. I 1. 22 J. 7,9 e 15.

5. E seja cada hum criYão avisado,
que sómente screva as cousa, que a seu
amcio pertencem, e não usurpe o Officio
alheio per maneira alguma: salvo sendo
lhe specialmente mandado pelo De emJJaJ'
gador principal, a que o desembargo per
tenc , e do feito conhece em falta e ab
sencia do Scrivão, cujo for o dito feito;
porque de ouh'a maneira não o deve man
dar fazer, comtanto que a ab encia não
pa se de oito dias. E bem assi, que a
pessoa, a que por o absente mandar SCI'e
vel', eja Scrivão dante o me mo Juljrarlor,
pOl'que a outl'O cl'ivão a!"llm o não poderá
commetter. E quando' se em outl'a ma
neira fizer, o ]legedol', ali Chancellel' pro
"eja nisso com justiça. E fazendo algum
Sc.rivão o contrario do qlle dito 11e). pela
primeira vez paglle áqllelle, cujo vfficio
u IIrpar, em dobro (3) tudo aquiUo, que a si
houver, e pela segunda em tresdobro, e
pela terceira, além do tl'esdobro, seja sus
penso do Olicio per hum anno.

M.-lív.lt.2O§4.

6. E os Serivães do Aggravo não scre-

(l) O Al. de 3 de ábl'Íl de IGOD 3ngmenlava as
pennli desta Ord. aos Esel'i-vãcs que escrc"ião nOs fei
tos .em di.tribui,ão, e o de 23 de Abril de \j23 all
nulln\'n 0,5 que não erüo distl'ibuido I revogando assim
n O,·d. deste li I'. t. 19 § 21. M..... este AI. Ioi re,-O
gadu pelo ~rl. 26 dn Disposição P,·ovisoria.

Nüo obstn1l1c t he esLa fOl'malidndc ncccssnrin. DOS

lugares onde existem mui. de 11m Tabellião e E.cri
.TIo. A., de 21 de Olltubro de 1833 § t.

j\ nligamente, ainda no cnsn de um só Escrivão, CrR
indispensa.el a di.tribuiç'1o. PP. de 12 de Agoslo e tt.
de Oulubro de 1816, o que Ioi revogado pela Ros. de
1~ de Selembro de 1821, e o que aiuda confirmeu o
liv. n. 6R-de 3 de Março de 184!1.

(2) Vide nota (2) á Ord. Mste li•. L 18 § 6.
. (3) _Dobro e trudobro. 8slas penas parece '10e não

'VIgt'lrao hOJe. por e~lnl'em fórn da letra do art. 310 do
C~dibO Criminl\l os fnclofõ Dntaflno::. cabendQ n applicn
';.0 ós pena. dilS arls. 13" c 162 do 1I1l!OmO Codir;o.

verão, nem porão apresentação nos in 
trumentos de aggravo, e Cartas testemu
nhaveis, antes de lhe serem dislribuidos,
sob pena de perdimento dos Omcios. E
tanto que forem di lribuidos, lhes porão
a apresentação, e os farão conclllsos: do
quae instrumentos os ditos crivães não
darão vista á pal'te, que os trouxer, salvo (1)
se a parte conlraria daqlleIle, que aggra
vou, for presente, e con enlir, que elle
e a outra palte hajam vista. Porém, se
o aggravanle ajuntar ao insh'umenlo de
aggravo, antes que o apresenle, alguma
petição, per crue declare seu aggravo, não
lhe será tirada, e per a tal petição assi
junta não será coutaua vi. ta ao Scrivão.
E vindo a oulra parte contraria do que
aggravou, antes que o instrumento seja
finalmente despachado (2), e achando que o
aggl'avante ajuntou a elle alguma pelicão,
ser-Ihe-ha dada vista do inslrumento; se
a quizer, para responder á dita peticão
e allegar de seu direi lo; e ne te caso
conlar-se-ha vi ta ao Scrivão desta só
parte, que a pedia. E se depoi 'que o
Julgador vir o dito inslrumento, mandar,
qne o aggravante, 011 parte contraria de
clare qualquer cousa, neste caso se contará
tambem ao Scrivão vista daqueIla parte,
ou partes, que a houverem. E será avi
sado o Scrivão do in t.rumento ou Carla
testemunhavel, que depois que for publi
cada, a não entregue mai á parte, e a
guarde, como he obrigado guardaI' todos
os feitos; salvo se o de pacbo for, que
pertence a outro Juize, porque então o
dara á parte, para o lerar a quem per
tencer.

i\L-li l'. I L 20 § 36, e t. 4 § 17.

7. E mandamo aos ditos Scrivães, que
a Cartas, que os Julgadores, cujo for o
desembargo, lhes mandarem fazer, as fa
çam logo em esse dia, ou até o outro
pela manhã. Porém se o Julgador vir,
que se não pMe fazer no dito tempo,
assine para i so tempo conveniente (3).

~r.-lh-. 1 lo 20 § 10.

8. Item, farão e tirarão as sentenças
dos processos, na fÓl'ma (4) que diremos no
terceiro Livro, Tilulo 66: Das sentencas
cle{tnüÍ/;as, § 10, •

M.-lil". 1 L 20§ 35.

9. E no continuar do feilos e concertar
as scripturas terão a maneira, que tem os

(I) Vide Ord. desle li •. I. 12 § 5, e Cosln, lU Sryli.
ann. 6 ns. 22 e 23.

(2) Vide Ord. do li•. 3 !. 20 § 30, qee limita nesle
caso c.ta Ordenação.

(:1) COllrronle·se com a Ord. desle li•. l. 79 § 8.
(I) Uojc esla mnt~ria oe acba reznlad. pelo D.

n. 1;;69-de;; ele Marta de IS:i5, do-mi. 118 à 121.
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Tabelliães do Juilir:ial, como em seu Ti
tulo 79 se dirá.

M.-liv.1 t.20 § II.
L. de IS de ,'ovembro de 1577 li 1'1.

10. E fiU'ão concertar todos os autos (1),
!!fue derem em Carta testemlUll:avel, e. as
Cartas, que fizerem para se tirarem ~l

qttÍriçõe per artigos; e ná? pondo o dl~O
eoncerlo, perderão os O!llClOS, e pagarao
àS partes toda a perda, dano e custas,
qae por eIle recebm.:.cm, o~ se cau. arem (2).
E os Julgadores nao as-mem tae' Cartas
e auto' em o dito cOllcerto, nem o
Chancereis as passem pela Chancellarja.
O que tudo hawrá. lucrar em os Scrivães
dante os Corregedores das C<:lInarcas e
Ouvidore', e em todos os outros Scri~rãe

de nossos Reino .

]I.-Iil'. 1 t. 20 li 12.

11. E porque muita veze o Contador
da CllSt< não pMe contar custa, ao
vencmlor de sua pes oa, porCIlle no pro
ces o não. :10 scripLos os djas, em que a
~arle apporeceo (3) :. mandamos a todos os
::icrÍ\'ues, que em os termo. do processo
screvam os dias, em que pe soalmente as
parles em Jai7.0 apparecerem sol las , ou
presas, ou forem Yel'jl1rar as te temrmbas,
postoque tenham Procuradores. E se o
a 'si não flzerem, paguem em dobro ii.
parle todo 0- dano e perda, que por isso
receber.

M.-lir.l t. 20 §~, e t. 37§7.

1.2. E sr all(1Ima parte o1Tcr ceI' em Ju i7.o
alguma cri ptara em aj-uua de sell feito,
e Ilepois ue ser em poder do Scriv:lo, a
parle, qne a deo, a l'lrnar a pedir, nao
lha dará sem consentimento da outra parte,
ou sem -mandado do Juiz, o qual omi.rá
pl'imeiro a parte, O\l seu ?rocurador.

~I.-liv. I t. 20 § 23.

13. E defendemos aos Scrivães oh pena
de lJerdimcnto dos OITieios, que. não peçam
á< parte papel, nem pergamml1o, nem
1110 façam pagar per nenhuma via, por
qne da ClJa1lce]]:ma o hão de haver p:1ra
as Carla., que per eUa pa sam. E quanto
ao papel para o processos, devem-no
('lIes de comprar, e não a partes. E
fazendo o contrario, sejam suspenso do
Omcios per bum anno. E não farão Carta
alf.!Ilma sem mandado daquel1e, cnjo Ior
o desembargo.

M.-)h-. I t. 20 § 20.

(I) Contrnnlc-s~ com a O,'d. do le IIv. t. 23 § 2,
t. 1\1 ~[6 e 21. e t, 80 §§ t5, 30 e 3 •.

(2) Esla pena, imposta por facto p"'aments crjminal,
parece eslar róra dalelra do art. ~IO no Codig'O Crimi
DaI, cabendo nllSles casos a applicação das penas dos
llrl3. 15> e 162 do mesmo Codig'o.

(3) Yid" Pugas no re'pcetivo Com., e Oru. deste
liL I, SG p,._ o I. 91 § II.

11. ]~ porii,o per SIL'lS mãos as paga nas
scripturas no IU0do e sob as penas, que
o hão de fazer os Tabelliães das Notas,
l;omo eUl, sell Titula 80 § t6 se düil.

M.-li,-. I L 20 § 6.

15. ~ tendo algumas p.essoas que os aju
clem a screyer, porão os ditos Screventes (i}

·)10 fim das scriptllras, que fizerem, o que
levam delJas, não sendo porém menos- da
'Imuta parle do que se montar na scrip
tura. E os proprietarios, ao tempo que,
sulJscreverem, porão a paga das tres partes.
O que se não entenderá. nas pessoas, que
forem criados dos ditos Serivães, a que
elles uem o necessario. E fazendo o con
trario, pola primeira vez tornem tudo o
que levarem, á. parte, e paguem outro
ta,nlo para 'Os presos: e pala seglmda ha
jam a mesma pena, e sejam suspensos dos
OlIíeios . eis mezes: e pola terceira sejam
privados dos Officios.

~1.-IiY.l t. 20§6.
S. - p. I t.22 I. II.

16. E mandamos que o. ditos Scrivães
ponham em todas as Carlas e sentença
e termos, que screverem, o dia, mel: e
anno, em que fazem as ditas Carta, sen
tenca', ou termos, e assi o nome dellll
Scrlvão, sob pena de perdimento do Of
ficio, não screvendo cada huma das ditas
cou 'as; e mais pagará á parte, que por
i-so for danificada, todo mteresse, perda
e da.no, qae por isso receber. E o dia,
mez e anilo porão juntamente, e nào se
parauo, 'omo alégora se fazia.

~r.-Iil·. I to 20§7, el. 41. 51.

17. E darito despacho á parles sem do
tenca, não lhes dand má respostas. E
fazêndo o contrn.rio, e sendo provado por
bumatestemunha sómenle (2), sem su 'peila,
sejam sn pensos dos Omeios per bUOllnez,
ou mais, segundo o exce 'so das pal:wras:
e seja logo. feita :t emend:. sem. ~u~ra
filTura de JUIZO áqnellc , que as. I inJU
riarem, ou derem m:~ respostas, em lro>
dobro do que lhes seria julgado, se lho
outra pessoa dissesse. E não querendo a
parte a dita emenda, recadar-se-ha para
a arca da piedade (3). E havendo hi accu
sador, haverá o terço, e a dita arca a~

duas parte. O conhec.irnenlo do qllat
pertencerá ao Juiz do feito, ou ao Cor
reg-edor elo Crime, qual a parle injm'iat.L1
mais quizer.

"L-iiI'. I t. 20 § .21.

(I) Vide ÓOltl ("-l ao § 3 desle titulo, comprindo notar
que todas as penas impostos ne te titolo por faclo. que
fórem puramente erimioae. estão abolidas, vigorando
oesles casos o Codig'o Crimioal. . .
_ (2) A Legis!ação moderna oão supporla osla lor.. '

prudoucia, comquonto ,eja uma elcepção á 'lljlra gorai,
(:1) Vid" a nota (2) á Ord. dr.slc Ih·. I. 1 § o.
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18. Item, 03 SCrlvães das audiencias não
advogarão, nem procurarão em alguns fei
tos, nem poderão sub'itabelecer, postoque
procurações pam iss·o tenham (i) ; salvo se
for per nosso mandado, ou em eus fel
tos, ou daquelle , que viverem continua
damente com eJles em suas casas, soh pena
ele perdimento dos Oflicios.

~f.~liv. 1 t. 20 § 2t.

19. E os Scrivães serão avisados, que
requeiram aos Juizes, que assinem as sen
tenças definitivas e interJoculorias, que
per elles verbalmente forem dadas nas au
diencias. E não as assinando no dia, em
que as derem, ou até ao outro dia, pa
garão ás partes toda a perda, que por não
starem assinadas se llies cau ar. E assi
façam assinar as partes as confissões (2) e
respostas, que derem a algumas perguntas,
que em Juizo lhes forem feitas perante
elles Scrivães, ou fóra do J!UZO em algum
aula, qlle forem fazer per mandado do
Julgador, em feitos, ou causas crimes, ou
cilreis, o que todo farão as inar nes e dia.
E não o querendo as partes assinar, no
tificarão ao Juiz do. caso, como a partes
o não querem assinar, e as_causas por
qne. ü qual Juiz perguntará dua , ou
tres testemunhas per os ditos termos,
scriptos pelos 8cl'ivães, que as partes não
quizerem assinar. TI dizendo as testemu
nhas, qLte he verdade que as partes con
fessaram, ou disseram o conteúdo nos
ditos termos, será dado tanto credito aos
dito termos, como se fossem pelas partes
assinadas. TI não o dizendo assi as tes
temunhas, aos taes se não dará fé alguma.

M.-Iiv. lt. 20 § 16.

20. TI sendo a dita r.onftssão, ou res
p031a feita em alguma causa crime, man
damos ao Scrivão, que reqlleÍl'a a parte
nesse dia, qlle as ine, e J1ão querendo
assinar, o diga ao Júlgador; o qne todo
assentará per t rmo, clechir!lndo a causa,
por que a parte não quiz a,sinar, e o
Julgador assinará o dito termo da confis
são ou resp03ta, e o mesmo Serivão, que

(t) Confronte-se esta Ord. com a deste liv. t. "8
§§ 23 e 24, 1. i, § G.

Pelo Av. n. 328-de 21 de Novembro de 1835 ~ 3
foi. imposta a mesmn prohibição aos Escl'iviies aos
JUIzes de Paz. Em idenlicas condições se aebão 05
E'crivães das Colieclol'ias Geral e PI'oviooial e o Se
cretario da Camara Muoicipal. Av. o. 130-'de 30 de
Setembro de 18~i.

(2) Vid Peitas no respecUvo Com., e A.lmeida e
SOllza-.Seoullda< Li/.has 1. 3 pago 3Gi unla ao § 2...

Do. e.pirito de.la.OI·d. e dos §§ 20 e 21 inrI'a, diz
0. ~11tllno esclolplor, deduzio·sc a praxe de que qualquer
hLlg~oLe no Jlrog"esso da demanda póde dcLtar ares.
pec.ll\'a decio ão ao juramcnlo da parte ndversa, e deve
assl~nnr por lermo por ser prejudicial, inlcJ.'\'indo
tam~em a mulher s se lrala de bens de raiz. Ord.
do hv. 3 L 59 § U. .

a screveo, e outro Scrivão (1), que presente
stiver ás dilas perguntas, ou conftssão. E
não havendo ahi outro Scrivão, será as
sinado per duas testemunhas, que pre
sentes starão ás perguntas e confissões.
TI feita a dita c1iligen ia, será dada tanta
fé ao dito termo, como se pela parte fosse
a sinauo. E O' termo da confissões,
ou re postas, aS'i em causa civel, 'amo
crime, que na solJredita maneira não forem
feitos, havemos por nenhuns, e de nenhum
elIeito.

M.- iiI'. 1l. 20 §§ 17 e 18.

21. E quanlo aos outros lermos preju
diciae , assi como renunciações., fianças,
cauções, louvamento., pac los, convenças,
que em Juizo se fizerem, procurações
apud (wl(~. o Scrivão requererá as partes,
que as fizerem, dentro no mesmo dia,
que as as inem (2). E não as querendo as
sinar, serào de nenhum elIeito; e o Scri
vão, qLte SCl'ever os .ditos termos, e os
nito fizer as inar no mesmo dia, ou não
declarai' ao Julgador até o dia seguinle,
como a pa.rle não quiz, nem foi assinar,
sendo-l!le per elle requerido, e sendo o
feito civel, pagará á parte toda a perda
e d!lno, que por sua negligencia, ou culpa
se causar. E se o feito for crime, alem
da pena sohl'edita, será suspen o do üli
cio um anno. E a todos os outros ter
mo , que não forem dos sobreditos, ha
vemos por hem que lhes seja dada tanta
fé, como se fossem assinados per as partes,
postoque per elJus assinados não sejam.

M.-liv. 1 t. 20 § 19.

22. E porque muitas vezes por negli
gencia dos Julgadores, ou de seus SCl'ivães
se perrlem' algun fei tos, de que se segue
~uito dano as partes, e ~e~da ue sua ,i us
ttça; mandamos que o SCl'lvão, que tLver
o feito, tanto qne for concl uso, o leve
per i ao Desembargador, a que primeiro
for distrilJllido, e não lho mande per moço,
nem per oulra pessoa alguma (3); e quando
lho entregar, mostre-lhe o feito, se ha
neJle alguma interliuba, hOl'l'adura, ou ou
tro vicio algum, e de tudo fará um termo
no feito, em que declare o lugar (4,), mez e
anno, em que lho enb'ega, que será assi-

(1) Confroote-se com a Ord. do Jiv. 3 t. 32 § 1. O.
Escrivãcs dllvcm ser do mesmo Juizo.

(2) Vide O,·d. do liv. 4 l. 96 § 18, t. 102 § 3, e liv. 5
t. 25 § 2, e Silva Percira- Reperto'rio da. O,·denaçõ..
t. I, pago 177 nola. (b). Por accórdão da Casa da Sup
plicação se julgou que os termos assigoados cm pre
seoça do Juiz oão dependem pal'a soa validade de
tesLamunbas, e lum forÇ.a de escriplura publica eomo
OM us~i~rll dos ellt aulus.

(3) NJo esla elO uso. O eslylo he a.signar o Jui.
um recibo no protocollo que com 08 auLas lhe manda
o Escrivão J cujo recibo se inutiJisn I devolvendo o
Juiz os mesmos aulas.

(4) Tambem não esla em uso esla declarar,ão do
lugar.

ORO. 19
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nado pel~ ~ilo Desembargador, sob pena
de oScnvao SOl' suspenso per Lempo de
dous ?1ezes, cada vez que as i o não
cumprir. E cada um dos Desembarl1ado
re , Llue dos ditos feitos conhecer, qu~·tI1do
VII' que o Scrivão não cumpre o acima
dI Lo, o podera suspender pelo di lo tempo
e o mesmo fará o Cbanceller da Ca a'
quando vier á sua noticia, se já nào li~
ver fmto pelo Desembargador; e não C(ue
r~ndo o ~esemba"gadol' assinar no feJlo,
nao lho dê, e vá ao outl'O dia á Relacào
aonde stiver o dito Desembarl1ador e ~
d· R " ,Iga ao egedor, para o reprehender, e
lhe fazer pagar as custas as partes, as
quaes lhe logo serào pagas.

M.-Iiv. I t. 20 § 13.
S. - p. 1 t. 5 I. 11 pr.

23. ~ depois que o feiÍo for visto peJo
prl mel 1'0 De emb.argador, o en tregará ao
segundo, que a slllará no dito feito como
o l:eceb~o, as i como fez o primei:ll. E
aSSl dahl em dIante Lodos os que o dito
feito receberem.

s.:- p. 1 t. 5 /. 11 pr.

2·1. E perclendo-se o feilo (1.) em poder de
algl1ll1 dos Desembargadores, tendo-o rece
bido, e assinado no feito, como dito he
pagará á parle, ou partes as despesas'
que no tal feito ti.nha fei.ta de sua pesso~
e p~oce~so, e assl da dil~ção e perda de
sua JustJca: e haverá mais qualquer outra
pena crill) , ou no Omcio, se parecer que
pelo tal caso a merece; o que tudo de
terminará o Regedor com alguns Desem
bargadores, qlle lha bem parecer.

M.-Iiv. 11. 23 § 14.

25. E o Scrivào,. que o feito entregar
~em o termo sobredilo, perdendo-se o feito
não lhe será recebida pl'Ova alguma a dize;
que o tem entregue, e haverá as penas
que acima stão ditas no para l1rapho 22;
E' porque. E em nenhum ca o"lhe poderá
ser dada menos pena, que de suspensão
110 OlIkio, até o feito ser reformado e
acbado, o que tudo determinará o Rege
dor com os Desembar~adores, que lhe
bem parecer. E se o Srrivão per qual
quer outro modo perder o feito, e não
dér delle a conta, que deve, alem de pagar
as. perdas, danos e custa, ás partes, so'rá
pl'l~ado, ou suspen o de seu Ollicio de
Scnvão 'pelos Juizes do fei to, segundo a
qua!Jdade do caso e culpa, que tiver (2).

(l) Vide Ass. de 22 do Maio rle 1158 e arl. 15 § S
do D. n. 143 - ,ln 15 de !\fureo de 18',2.'

Das s~nt.nnças sobre a reforma de autos pendentes
ne perrnl~lldo o ag.g~íl\'O de. petição Ou in~lrul11c.DtoJ e
de aula. Julgados a lIDaI, arpelIução.

(2) As pena. desLe .,·im. eslão decreladas no arl 1"9
§ B do Codigo Crimi",". . -

Vide P. de 26 do Abril de 1819. e n. de 11 de Ou
Inbro de 18~1, e Av. n.12-de 16 do Juol.o rle IR3~.

M.-liv. I t. 20 § 14.
S. - p. 3 t. 1 1. 7 § 85.

26. E se for duvida entre o Scri"llo e
0_ Procurad?r sob~e ? perdimento do feito,
nao será cndo o Scnvão: salvo se provar,
como lho entregou.

M.- iiI'. I t. 20 § 15.

27. Outrosi mandamos a todos os Scri
vães, que P?r no a parte, ou pelos Ben
delros e fCltor da Chancellaria forem re
qu~ridos, que dêm e mo trem per seu~

assmados as l'.ondenações das sentenças,
que elles as dêm logo, sob pena de pri
vação de seus Ollicios.

M.-Iiv. 11. 20 § 3t.

23. E serão obrigados o Scrivães fazer
as. diligencias e citações, que para nossos
f~tto, forem necessarias fazer-se, e execu
ço.es das Cartas e sentenças, que aos ditos
feItos pertençam, com diligencia: e sem
paI' isso levarem cousa alguma, sendo-lhes
mandado per qualquer Julp;ador, que do
caso conheça, ou requerido per al l1um
dos Procuradores, ou Sollir;itadores" do
nossa Coroa, ou Fazenda. E não o fa
zendo a3si, pala primeira vez jlagarão dez
cruzados para 33 despesas da Fazenda, ou
Relação, donde a- Carta saÍl'. E sendo de
oulros Julgadore>, será a dita pena para
os .CaplJvo. (1). E ror a segunda vez serão
pn."ados dos OliCIOS, e não os podel'lio
maIs haver sem nosso specia.l mandado.
E os Corregedores, Contadores e J uizel
farão executar as ditas penas. E não as
executando, serão executadas em cada hum
dos ditos Julgadores.

s. - p. 1 t. 22 l. ].

2:J. E todos os SI;rivães e Portei ros 1 a
que o Sollicitador dos feitos de nossa Co
ràa, ou Fazenda requerer ue nossa parte,
que vão cbamar Fidalgos e pessoa, de
outra qualquer qualidade, para darem seus
testemunhos nOJ feitos de nossa Coroa,
ou Fazenda, o farão com muita brevidade
e diligencia; e o~ requererão que vão da~
seus testemunhos 11. Fazenda, 011 Relacão
e deJlo darão razão aos Jul l1adores 'qu~

h d
· <l ,

os ouverem e tirar, para procederem
contra as pe:soas, que não forem te te
munhar. E llem as~i citarão as partes,
que lhe, for mandado, para ver jurar
testemunh.a-, ou para fallar a algum feito,
sem por ISSO levarem dinheiro algum. E
as Carta-, .que houverem de fazer, as farão
com breVIdade, e fei tas e assinadas pelos

fi). E.la pena nu multa npplieada nos caplh'o. tinha
por {llll O resgate doa Portug-uczes apresados DO! fu;.
lados i\lnslIhnanos du Cosln do MNliferraneo. e de Mar
~?r.os'. T('ndo desnppnrecido os Cor~Rl'io!\ Argelinos 8 t
1 un~5mo9, ce!!sQu a pena de ler applicnção.
. Vide o § 30 desle lilulo, e us Ords. deslo Jjv. I. 48
§ 18. t. 5. § ~, l. 19 § 6, o liv. 5 I. 131 pr, e § 'i.
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Juizes,' as cnlregaL'ão ao Sollicitador, para
as passar pela Chancellaria, e as dar aos
nossos Procuradores, para as mandarem.

5, - p. 1 t. .22 J• .2 pr.

30, E os Scrivães, a que forem pedidos
per mandado de alguns Desembargadores
traslados (i) de algumas sentencas, contrac
tos, sc.ripturas, feitos e inquirições, que
pertençam a feitos de nossa Coroa, ou Fa
zenda, em que o nosso Procurador he
parte, os dêm fielmente concertados sem
t~l'dança alguma, sem por isso pedirem
dlllhelro algum. E o que assi o não cum
prIr, pagará por cada vez vinte cruzados
para os Captivos. E o que se contém
neste paragrapho, e nos dous proximos
precedentes, se cumprirá, assi na Corte,
como em qualquer lugar de nossos Reinos
e Senhorios, onde se as taes diligencias
houverem de fazer.

5. - p. 1 t. 22 I. .2 § I.

31. E assi d.arão .quaesquer feitos, que
lhe forem pedidos pelo nosso Procurador
da .Coro~, ou Fazenda, per seu assinado,
a~sl os lindos, como os que o não forem
amda: e lhos levarão para os verem e
tomarem informação do que tiverem ~le
cessldade, ou os entregarão ao Sollicitador
para que lhos leve, ~- cobrarão dos dito~
Pro.curadore conhecImento, per que se
obl'lglwm a lhos tornar, como forem vis
tos. E isto cumpl'irão com toda a dili-

• gencia, sem por i '50 levarem cousa al
guma, sob pe~a de vinte cruzados, ametade
para os CaptLvos, e a outra para o accu
sador. Porém os feitos, que os ditos
Procuradores 'pedirem, que ainda pende
ren~, não poderão tel-os em suas casas
maIs que hum (lia (2).

5. - p. 1 1. 22 1. 3.

32. Outrosi todos os Scrivães dante os
Corregedores e Ouvidores, ou quaesquer
outL'OS. Desembargadores, que screverem
em feItos cnmes, screvam nelles com
muita diligencia, e facam 100'0 todas as
Cart~s, que saírem pal'a se f~zerem dili
gencias, ou execuções, e as dêm a assinar
aos Desem~argadores, per quem houverem
de ser assllladas. E tanto que assinadas
f?rem, as entreguem ao Promotor da Jus
tLça, para as logo fazer sellar e enviar
p~los .C~minheiros aos lugares, 'para onde
vao dll'1gldas .. O qu.e assi. mandamos que
se faça nos dItos feItos cnmes, para mais
brevemente serem desembargados, ora

(l-) Vide Ord. desLe titulo §§ 10 e 3.1 e deste li\'
t. 23§ 2', t. 79 §§ 6 o 27. e t. 80 § 15. ' .

(2) Esta ~ltima providencia esta em de,uso com
grando detrImento das parLes e da jusliça.

Vide Av. n. 103 - do ~ do Dezembro de 1838.

delles na Corte haja partes, ou requeren
tes, ora não.

M.-Jiv. 11.20§~.

33. E aos Scrivães dante os Corregedo
res do Crime da Corte pertence screver
as deva~sas sobre mortes e arrancamen tos
de armas, ou ferimentos, que se na Corte
fizerem. E dos casos, de que devassarem,
poderão receber querella com os ditos
Corregedores, e farão todos os livramen
tos, que se sobre as ditas deva sas derem,
emqllanto se per ellas não receber libello.
Porque como o libello for recebido (ora
ahi haja parte, ora se dê libello por parte
da Justiça), logo se deve distribuir entre
elles. E hão de screver todas as penas
das armas e de sangue, que nã Corte se
lIrarem, que por nossa parte, ou de nosso
llenueu'o forem demandadas; e tirarão
sobre ello as inquiri(:ões judiciaes, das
quae~ não levarão din.heiro, por bem do
mantlluento, que por ISto hão.

M.-liv. 1l. ]9 §§ 5 e 6.

31. E quando alguns presos forem r8
mettidos ás Ordens (i), e seus feitos se tra
tare~n e r:omeçarem na .Corte, ou o proprio
onglllal vIer a ella, assl como se faz onde
stá a Casa da Supplicação, ou a do Porto,
ou per nosso. special mandado o proprio
feIto for traZIdo á Corte, os ditos feito
se tra. ladem, ~ os h:aslados .concertados (2)
com os propnos sejam enViados, cerrados
e ellados, aos Juizes Ecclesiasticos. E
quando os feitos vierem á Corle per ap
pellação com o traslado dos autos proces
sados na terra, o proprio traslado, que
da terra vier, seja enviado aos Juizes Ec
clesiasticos, a que os presos forem remet
tidos, quer na mór aIcada e causa da
appellação cre ces~em novos auto , quer
nâo. Porém ao Ju.lgador da mór alçada fique
(se VII' que os novos autos, que na causa da
appellacào cresceram, são necessarios por
hem da Jusliça) os mandar tra ladarprimeiro
á custa da parte remettida, para serem
I~vados á terra, e juntos ao proprio ori
glllal da appellacão, e com elfes e com o
proprio original" da telTa ter a Justica se
cular o teor de todo, assi como vai' nos
autos.

M.-Jiv. 11. 20 § 8.

35. E todas as inquiricões devassas de
mortes, que os Juizes não de mandar á
Corte, serão entl'egues ao Dislribuiuor; o
qual, sem as abrir) as distribuirá a cada
hum dos ditos Scnvães, e lhas entregará
na .audiencia, ou em sua casa, ou lhas
enViará pelo mesmo Caminheiro, que as

(I) Refere-se as Ordens ~lonaslicas. Ord. de,te li".
L. 86 ~ 5, o li\'. 5 t. 124· § t3 c I. 13S § 2.

(2) Vide nota lI) ao § 30.
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trouxer; e os conhecimentos, que se de
rem aos que as dita devassas entregarem,
serão feitos pelo di to S rivão, e assinados
per elIe e pelo Distribuidor, do qual co
nhecimento levarão sómente quatorze réls,
cada hum tlelles sete réi'; os quaes qua
torze réis recadarã o Scrivão do que pri
meiro se vier livrar, e dará ametade ao
Distribuidor. E do dia, que o Scrivão
qualquer inquirição deva sa houver, a oito
dias, será ollrigado levaI-a per sua propria
pessoa, e a não mandará per moço, nem
per outrem ao Promotor da Jusliça, para
della tirar a rol todos os culpado, e re
querer aos Corregedores, que os mandem
prender. E tudo isto cumprirão soh pena
de perdimento dos Omcios. E per est:1.
maneira as levarão ao Julgador, quando
a elle houverem de ir. E se as quizerem
mandar pelo Sollic.itador da Ju tiça, o
poderão fazer; o qual lhas le,ara logo, e
lembrará, que as de pache. Porém se as
taes devassa vierem á Corte per Carta (I),
para alguns homiziados haverem perdão,

- devem vil' aos Desembargadores do Paço,
e os Scrivães daute elles screvam os des
pachos, que nellas derem.

M.-Iiv. 1l. 10 § 9.
S. - p. 1 t. 15 l. 11 pr.
ReL de 2i de Julho de 1582 § 32.

36. Item, cada bum dos dilos Scri\-ães
fará hLUn livro (2), em que screva as en
tencas, que cada hum dos di tos Corre
gedores der, que sejam de qllinhentos e
quarenta réis para cima, pondo o dia,
mez e anno, e lllgar em que he dada, e
onde moram as partes, e a callsa, ou gllan
lidade, que he julgada, fazendo tal de
claração dos nonles das parte , qlle em
certo se possa aber quem são, e onde
moram. O (rual livro levarão em1im de
cada bum mez á Chancellaria, para per
elle e pelo crivão da Chancellaria -e . abel',
se são tiradas toda' as djtas . enlenca~, e
a dizima e a Chancellaria para ~Ó' re
cadadas. E as que não forem liradas, o
Scrivão da Cbancellaria faça as"enlar as
verbas no livro, e faça as Cartas de exe
cução, per que as (lizimll das laes con
denações se recadem.

~r.-liv. 1 t. ln pj". e § l.

3i. Item, todas as inquirições, cfl.pitulos
e cousa de malfeilorias de qualidade, qlie
alguma pade possa pretender satisfação, ou
interes e de alguma perda, 011 dano (pos
toque a' nào demande), que do Reino vem

(I) As. do l° de Outubro de 1667. especial para O
Dislricto de Braga, d10ndc nã vinhão os traslados
dos devassas de crimes de morte.

(2) Está em desuso sta pr srripção. E:dstem 011
tras pro\'iclencias DO sentido da boa e effccliva arreca
darão da Dizima.

Vide l. 58 ~ 5. deste lh',

á Corte, ora venham per nosso mandado,
ora sem elle, hão de vir a ditos Scri
-ràes, e per elles se di lribuirão igual
mente, E aquelle, a que for distribuido,
screverá no' livramento" que os Corre
gedores da Corte, ou outro qualquer Jul
gador, a que o _i ÓS COOlmcttermo , sobre
elles derem, quer o dito linamento haja
de correr com aJustiça, qner com a parte,
ora o feito venha ja processado da lerra,
ou por processar, ou per nosso mandado,
ou sem elle.

M.-liv.1 t. 19§8.

38. E ao ScriYão, que screver ante o
Corregedor, que em nossa Corte andar,
pertence sr,rever todas as malfeitoria, que
se fizerem, e danificamentos de camas e
ca as de aposentadoria de nossa Corte, li
rando aquella roupa, que parer.er que se
gasta em seu sel'\'ico. E o dito Corre
gedor ha de ordenai', que sejam pagas,
segundo stá declarado em seu Reaimcnto.
E o dito Scrivão trará em hum livro
todos os Regalães e mulhere solteiras, lJ
aos Regalãe lla de fazer seus privilegios,
como sempre se usou.

M.-liv. 1 t. 19 §§ 2 e 7.

39. E os Scrivães dante os Ouvidores da
Casa da Supplicação e da do Porto cada
mez lhe darão conta se sào feit'\s as di
ligen ia , (lue per bem de Jn-tica sào
mandada fazer, e a causa, por gelO se
nào fizeram. E o que as i o não cum
prir, incorrerâ em pena de suspimão de
seu Officio, na qual cada hum dos Ouvi
dorlls condlJnarâ o Sr,rivão daute elle, sem
appellaçã.o, nem aggt'avo, não passando a
tal suspensão de seis mezes.

L_ de 18 de Novembro de 1577 § 16.

40. E para, que se nã dê occasião aos
Scrivãc~ dante os Ollyidores do Crimo de
fa.zerem a~ parles tomar os Procuradores,
que elles querem, c não os que querem
a mesmn,s partes, e de razoar os' fei lOJ
por cau a da, vislas , (filO pagam: ru:U1
c1amos que nenhum Scnvão elante os Ou
vidores tome procuração da.:, pal'te~ em ua
ca.usa, salvo em audien ia, nem de outra
maneira de vda para razoar os ditos fei
tos, nem obrigue as partes a tomar Pro
cm'adores contra suas vontades.

L. de lG de Setembr cle 15 6 § 8.

4\. E os Scrivães não dnlerão em maneir:l
alguma os feitos, por dizerem que a~ partes
lhes não pagam, ma' fal';}o ludo °que nelle,
devem fazer (1), e requererão aos Julgadores,
que lhes façam pagar o que hão de !Javer

(I) Vide v. o. 95-do 15 de Fevereiro de 1831
§ I, • R. de 3 de Jao.iro de 18,3 art.•9.
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das partes, e 05 Julgadores lho mandem logo
pagar (i). E os que pagar não quizerem, se
Jam logo penhorados, ou presos, se taes
pessoas forem, que o devam ser, e paguem
da cadêa (2) .

M.-liv. 1 t. 20 § 23.

42. li porque ás vezes as parles se vão
ela Corte, tanto que seus feitos são fin
dos, sem pagarem aos Scrivães, manda
mos que a parte vencedora, ora seja autor,
ou réo, assi em feito civel, como cl'ime,
se tirar sentença, pague na Corte aos
Scrivães deHa todo o que no feito lhe
for contado da sua scriptura, assi da parte
do vencedor, como do vencido; e pàr
se-ha na sentença huma clausula, que
diga: E bem w s'i {m'eis execuçã/i em t.an
tos bens do dito condena.do. per que o
dilo vellcedl)T haia ma..is tanlo, que pagou
por el.le ao Scrivão deste rei/o em nossa
Corte, que ao dilo vencido pertencia. pagctl',
e não pagou. E isto não haverá lugar,
quando a sentença for de absolvição, e
sem cu tas, salvo se o vencedor e o
vencido forem moradores em hum lugar;
porque se forem moradores em diffel'(ln
tes lugares, não serà o que houve a
sentença de absolvição, e sem custas"
obrigado pagar ao Scrivão o que lhe a
outra parte dever, que pois eHe não lia
de fazer ex:~cução pela sentença, para
haver l)a~a SI c?usa alguma, não deve ser
constrangIdo a 1r fõra de sua ca a reca
dar o que ao Scrivão he devido. Mas
em tal caso o Scrivão mande fazer exe
cução nos bens daquelle, que lhe não
pagou, como se faz pelas dizimas das sen
tenças, que para Nós se recadam (3).

M.-liv. 20 t. 16 § 25.

43. E quanto ao pagamento dos feitos dos
pre os pobres, que na Casa da Supplicaçào
per nova aução se tratarem, ou per ap
peIJa9ão, ou aggravo a ella vierem, se
depOiS de finalmente serem desembarga
dos, os ditos presos, ou outrem por elles
não tirarem suas sentenças até dous me
zes, contados do dia da publicação, por

(I) Conrronle-.u esla Ord. com as deEle Jiv. l. 1,8
§ II, L 19 § 18, l. 8t,. § 30 e I. 92.§ 18.

Esta disposição oomprehende lambem Juizes e ao
,'ogados.

Vide J,. ele 3 de Dezembro de 184t arl. 21 e Reg.
ele 15 de Março ele 1842 arts. 31 e segniules.'

(2) A L. de 20 de Junho de 1171. .rlo 19 acahou
com a prisÍlo por dividos, O que ainda ,'cio confirmnl'
o Ass. de 18 de Agosto do mesmo anno.

Nesta parLe a presenLe Ord. e a do liv. 4. l. 16 e 11
forão revogadas desde aquc.1la epocha' bem que na
nosso. Legislnção exista ainda casos, compendiados por
AlmclCln C Souza, no Procc.sso .t:xccuti"o § 8 em que
101 prisão he nuLol'Ísada. •

(3) Conrronle-.e esLa Ord. com as oesle liv. l. 14
§ 2 e l. 20 § 3. Pegas julgo que ha aulinomia enLre
e~la Ord. e as 8upraciladas, maxime a do t. 1!~ § 2 j
'\'J'~O como, havendo citação, preterida fica n via c:te
anh,·s na cubrança do~ salarias dos Escri ·fies.

dizerem, que são tão pobres, que llào lem
per onde pagar o salario aos Scrivães ~

mandamo ao Chanceller da Casa, que
fazendo eHes certo de sua pobreza, mande
contar O' feitos; e ludo o que se achar
per conta, que os ditos preso devem aos
Scrivães de seu salario, e ao Procurador
dos pobres (se por elles procurou), lhes
mande pagar ametade de seus salarios do
dinheiro da Chancellaria da dita Casa (1):
E per seus mandado" fará o Recebedor da
Chancellaria os p:t!!amenlos perante o Scri
vão della, para )be serem le adas em
conla, e para a outra amet:u]e lhes ficará
seu direito resguardado para a haverem
dos dito pobres, depois que tiverem per
onde pagar.

M.-liv. 1l. 20 § 26.

M. E todo o q:ue dito he ácerca do
pagamento dos feJtos dos presos pobres,
não lla"el'à lugar nos presos, que forem
remettidos às Orelen , ou tornailos á im
munidade da Igreja, ou a algum Couto (2)
ele nossos Rj:linos, aonde stavarn acoutados.

M.-li\'.l t. 20 § 27.

45. E tanto que os feitos crimes dos
presos forem finalmente de embargado,
os 'crivães os levarão no mesmo dia, que
se publicarem, aos Cootadore"; os quaes
os contarão logo até per lodo dia seguinte,
a mais tardar, e não os reterão mais em
seu poder por seu salario, lIem elo cri
vão, nem Procurador; ma logo os ent1'e
garão ao Corredor das folha , que di so
tiver cuidado, ou ao ollicitador da Jus
tiça, qual os primeiro pedir. E do que
acharem que os tae presos lhes devem
de seus salarios, jJoderão haver Alvará
de embargo dos J uize dos ditos feitos,
e oão serão soltos até pagarem (3). E tendo
os taes preso alguma fazenda, poderão
os ditos Olliciaes requerer per ella seus
pagamentos, que lhes os ditos Juizes man
darão fazer, não sendo porém seus feitos
embargados, nem retardados. E por cada
vez que os Contadores, ou crivães o
contrario fizerem, pagarão mil réis para
a despesas da Relacão, e perderão o que
dos taes feitos houverem de levar, ou ti
verem levado.

S. - p. 1 t. 341. 1 § 9.

(I) Esln dispoEição se acha abrogada. Hoje as 1\Iu
nicipalidades são as que carrcgão com o onU8 d<ls
CUl:las dos IHCSOS pobres.

(2) COlltO. i. e., lugar deroso de algum Senhor, em
cujas terras 1150 entrayão a~ justiças do !ley: era re
gido por J ui7.es uomeados pelo Senhor, e goz"'a de
outros pl'iYilegios.

E qunnto nÓs presos das Ordens confronte-se esla
com as Ords. do Iiv. 2 I. I § 21 e I. 3 § final, Iiv. 3
1. 61 ~ 5, e liv. 5 1. 124. § 13 e L 132 § 2.

(3) Depois da L. de 20 de J unho de Ii14. e A.s. de
j 8 de AgosLo do mesmo anno cessou de "igorar esla
disposição.

Vide Ord. desle liv. 1. ti § 5, l. ~8 S3 e I. 90 § 39.
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46. E serão avi adas os Scrivães, que
tanto que o feito for findo, dentro de hum
mez o manJem ao Contador das custas (1),
para o contar, postoque per nenhuma
uas partes lhes seja requerIdo, em modo
que se saiba se levaram mais de alguma
das partes, do que per Direito lhes era
devido. E não o mandando no dito tempo,
incorrerão em pena de perdimento d~s

OfficlOs. O que haverá lugar nos SCl'!
vães das audiencias, Tabelliães, Scrivães
do:, Concelhos, Scrivães de quaesquer
nossos Olicios, de qualquer qualidade
que sejam.

M.-Iiv. 11. 20 § 31.

47. E nenhum dos ditos Scrivães leve
mais das scripturas do que lhe direita
mente montar, e per nossas Ordenações
lhe he taxado, nem dos processos, que
screver (2). E fazendo o contrario, ha
verá as penas conteúdas no Livro quinto,
Titulo 72: Da pena, que hU1:erão os 0(
flC'iaes, que le'mm mais, etc. E bem assi,
não tomem pão, vinho, nem outras r.ousas,
ele qualquer qualidade que sejam, de pes
soa alguma, sob pena de perdimento dos
Omcios, e de haverem as mais penas de
claradas no Livro quinto, no Titulo 71:_
Dos 0fliciaes del Rei, que 7'P.cebe/lt serâços.
O'l~ peitas. E quando receberem alguma
cousa adiantado, antes de lhe ser con
tado, das partes, que perante elles feitos
l1:ouxerem, não se poderão es.cusar, por
uJZerem, que lho descontaram, ou des
contarão de seu salario. O que outro, i
haverá lugar nos Tabelliães e Scrivães, de
qualquer qualidade que sejam.

M.-Jjv. 1 1. 20§31.

48. E "todo o que neste titulo he dito,
cumprirão e guardarão os Scrivães e
Tabelliães dante quaesquer outros J ul~a
dores naquillo, em que se a elles poaér
applicar.

TITULO XXV

Do GI~a1'da ~tór da Casa da S'l~pplicação (3).

O Guarda Mór da Relacão em cada hum
dia pela manhã cedo concertará as mesas,

(I) Esla Ord. eslá em desuso. Confronte·se com os
desteli\'.L.19 §§ 11 e 18 e l. 83 § 30.

(2) Conf..onl~:se com as Ordo. desLe li\'. I. 65 §§ 56 e
~8, l. 15 § 2S, e L. 83 § 29.

A peoa do delieLo de que trata esta Ord. se acha no
arl. 135 § 5 do Codigo Criminal.

(3) Seg'lndo Monsenhor Gordo, este Litulo tem no
Codigo l\lanuelino a seguinte rubrica: Do Porteiro da
Rolo:*-;" mas toda. as obrigações que linha este Of
fieial passárão para o Guarda~mór da Casa da Suppli
cação sem limiLação alguma.

Vide Costa, d. S/ylis anuo 23.
Este cargo com a nova orgauisação das Relaçõe. no

Brasil. foi eII.inclo, passando suas funcçães para o Se.
cretarlO, em Virtude do arl. 16 do Reg. de 3 de Janeiro
da jgaa.

cadeiras e pannos, e lodo o mais naces
sario para o despacho, r,omo he costume:
de modo que quando os Desembargadores
chegarem, se possam lo~o assentar ades·
pachar, e não l}aja occasúio de se de lerem
por falta do sobredito. E terá cuidado de
guardar a tapeçaria e o mais moveI do ser
viço da Helação, de maneira que de tudo
dê boa conta, quando lhe for mandado ('1).
O que todo lhe será entre"ue per man
dado do Hegedor, e carregado em receita
pelo Scrivão dos nossos fei tos.

M.-Iiv. 11. 2J pr. e § I.

1. E guardará a porta da Relação cm
cada ~hum dia, sem d'ella se apartar, em
quanto a Relação durar, salvo per mandado
do Regedor, e não deixará entrar pessoa
alguma dentro, senão per seu mandado.
E vindo algum Fidalgo, ou outra pessoa,
lhe dirá que por então não pôde entrar, e
que mande per scripto o que lhe cumprir
a quem quizor. E elle terá cuidado de
levar os ditos scriplos e trazer as res·
postas, sem por isso levar cousa alguma.
E nio se chegará ás mesas do despacho,
senão quando for chamado per campainha,
e tanto que lhe for dito o para que foi
chamado, se sairá logo: e fazendo o
contrario, o Regedor o castigue como lhe
parecer.

M.-liv.1 t.1§ 13,el,23§2.
AI. lIe 16 lIe SeLembro ele 1586.

TITULO XXVI

Do So/licitad07' da Ju.slica d(~ Casa,
da Sl~pplicação ('2).

O Sollicilador da Justiça da Casa da
Supplicação será diligente em maneira,
que por sua mingoa e negligencia não se
dilatem os feitos da ~ustiça e dos presos. 
Para o que terá hum livro encadernado (3)
de tanto papel, quanto for necessario
para ne1le se assentarem os feitos dos casos
crimes de cada anno, que se houverem
de tratar perante os Corregedores da
Corte, no qual fará titulas apartados de
cada hum dos Scrivães. E no titulo de
cada Scrivâo fará decl?ração de cada preso,
de seu nome, appellldo, e terra, d'onde
he natural, e caso, por que he accusado,

. e quem he Juiz do feito e Procurador.
~f.-Jiv. 1l. 21 pr. c § I.
S. - p. 1 l. 28 t. J § 1.

(I) Vide Regimeoto antigo da Casa da Supp'lic<o;ão
de 1 du Junho de 1605 arls. t e 4, e CarLa d EI-Rey
de L4 de Setembro de 1622.

(2) Este Offieio com a nO\'a organisação das nelaçõc.
uo Brasil foi eIlincto, creando-se clepois, pnr D. de 19
de Dezembro de 1833, um Solicitador dos reilos da
Relação. equi\'alenLe ao antigo Solicitador do Justiça •
da Casa da Supplicação.

Vide Coata, d. Slyli. anu. 24.
(a) Vide ParI. de 2.2 de Setembro de t8!~.
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!. E mais adiante assenlará per Itens
os que se livrarem per Cartas de seguro,
ou Alvarás de fiança, com as. mesmas
declarações, declarando outro 1 . se as
Cal' las são com defesas, ou negabvas, e
os Alvarás de quanto tempo, e de que
casos são. E da mesma maneira assentará
todos os que forem emprazados por casos
crimes.

S.-p.11.281.1§2.

2. E em outro titulo assentará as devassas
dos casos acontecidos na Corte, e as <{ue
do Reino a eJla vierem, para o que Irá
cada mez huma vez a casa de cada hum dos
Scrivães e do Distribuidor; os quaes lhe
mostrarão as devassas, e peran te eJles fará
os di tos assentos, pelos quaes requererá
ao Promolor da Justiça, que as veja,
para cumprir o que se contém em seu
Regimento. E os Scrivães e Distribuidor
não lhe negarão devassa alguma, sob pena
de privação de seus Omcios.

S.- p. I t. 28 1. I § 3.

3. E irá com o Promotor da Justiça
o primeiro dia de cada mez á cadeia (i) da
Corte, e tomará em rol todos os pre os,
que neJla houver, para o Regedor lhes
mandar dar livramento, com as declara
ções do principio deste Titulo.

L. de 18 de Novembro de 1577 § 52.

4. E será seml?re presente com o seu
livro nas audienClas dos Corregedores do
Crime da Corte, e lembrará todos õs ditos
feitos, lendo o Item de cada hum, come
c;ando pelo rol do Scrivão mais antigo.
E re~lererá ao Julgador que mande ao
di to Scri I'ão, qne declare os termos, em
que o feito stá, ouvindo o preso e o accu
sador, ou o Promotor da Jusliça; e não

. sendo presente o Promotor, fará o Sol li
ciladúr. põ~ o feito eI? termos. E d~pois
da audlenCla acabada, Irá saber do SCl'lvàO,
se ~-creveu o que. na audiencia passou,
speclalmente nos feitos, em que a Justiça
he ~arte. ~ requererá que se façam todas
:t. dtllg-enclas, que cumprirem ao feito, e
que pelo dito Julgador forem mandadas
fazer..E n~ audiencia seguinte accu ará
a neglIgenCia dos OJIie.iaes, que eram
obrigados a fazeI-as, para o J uluador
prover, como for Justica. E quando os
feitos stiverem concluso~; lembrará o des
pacho delIes aos Julgadores, e se cumprir,
ao Regedor.

S.- p. 1 t. 28 I. I § .1-

5. E qnanclo os feitos dos presos stive
rem em dilação, saberá q ae- te lemunhas
se hão de perguntar por parte da Justiça,

. (l) Vide Als. de 31 de M••çn de tj~2 ~ 5 ~ d. ~
ce Julho ue 1~23 § ~. • ,

e fal-as-ha com diligencia cilar, para virem
dar seus testemunbos. E se não vierem,
requererá os Julgadores que os constranjam.
E o mesmo fará ás testemunhas, que os
presos pobres nomearem. Porém, se forem
Laes pessoas, que devam ser perguntad:ls
em suas casas, faça com o Scrivão e
Enqueredor, que as vão lá perguntar:
e se forem nisso negligentes, diga-o aos
Julgadores, a que pertencer.

M.-liv. I t. 21 § 2.

6. E por quanto os que se livram per
Alvarás de fiança, sào obrigados appare
cer em todas as audiencias, e fanarem a
seus feito ; mandamos, que não appare
cendo elles, ou não se fallando por sua
parte, o Sollicitador os faça pregoar, e
falle nos seus feitos pelos assentos do
livro. F. havendo delles culpas obrigato
rias, passados os termos, em que houverem
de apparecer, o Julgador os mandará pren
der, por não seguirem os termos dos Al
varás. E a mesma ordem se terá com
os seguros.

s. - p. I t. 281. I § 5.

7. E em titulo apartado fará assento de
t?das as Cartas de inquirições e diligen
CIas, que se houverem de fazer per bem
da Justiça, declarando o nome do Julga
dor, que assinou cada huma, e do Scrivão
que a fez, e do Caminheiro, a que se en
tregou, e em que dia lhe foi entrell"ue, e
sobre que caso, e para quem foi dingida,
no qual assento a sinará o dito Cami
nheiro perante o Promotor. E terá lem
brança, quando o Caminheiro tornar, de
lhe pedir a certidão da diligencia, se for
feila, ou da pes oa, a que entregou a
Carta, a qual cerlidão junlará ao feito.
E havendo dilação no fazer da dita dili
gencia, requererá ao dito Julgador, que a
passou, que mande proceder contra a
pessoa, que a houvera de fazer: e sendo
necessario, o fará saber ao Regedor.

S.- p. 1 t. 28 I. I § 6.

8. E terá outro livro, em que pela
mesma ordem assenlará as appellações
dos feitos crimes, que vierem aos Ouvi
dores; pelo qual livro faliará nos feitos,
em que não houver accusadol', que sliverem
conclusos, e nos que os Procuradores
eram obrigados a dar. E os fará pOr em
termos nas audiencias dos ditos Ouvidores,
e na~ Carlas de inquirições e diligencias
das ditas appellações guardará o que fica
dito nas diligencias dos feitos da correição.

S.- p. 1 t. 28 I. 1 § 7.

9. E mandamos, que quando as dilas
deva~sas, ou inquirições, anles de abertas
f) publicada, houverem de ir aos Julga
dor~s, ou ao Promolor, os mesmos Scri
Yâes as levem pf'r si, (' as nâo mandem per

I
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moços, nem per outra pessoa alguma. E
o Scriv~o, a que forem distribuidas, dará
dellas conhecimento ao Caminheiro, assi
nado per eUe e pelo Distribtúdor, sem
por isso levar cousa alguma ao dito Cami
nheiro, ou á pessoa, que lhas entregar.

S.- p. I t. 2S J. I § 8.

la. E o Sollicitaclor fará lembranca na
audienciaao Julaaclor, que a .fizer, qtUl per
gunte ao Distribui lar gua.nta? devassas.. lhe
trouxeram, e se são dlstnbtudas, e nao o
sendo, as faça logo distl'iblur..E pelo livro
da distribuicão o Sollicitador as assentará
no seu livro", para dahi em diante fazer as
dili~encias acima ditas. E irá a casa dos
Scnvães lembrar-lhes, que as mandem aos
Julgadores, ou ao Promotor, e se o Scri
vães as quizerem mandar per elle, as levaril..
E na audiencias faUar!! nellas, para que o
Promotor com brevidade venha com li
bellos, e falia o mais, que a sell Oflicio
pertença. .E o Solli~itac!or, que o a si
não cumpl'lr, pala pnmeml. vez será sus
pen o per seis mezes: e pala se~unda
per hum anno: e pol:J. tercewl. sera pn
vado do OIllcio, e haverá as mai pena,
em que segundo nossas Ordenações palas
ditos casos incorrer.

S. - p. I t. 2S J. 1 § 8.

TITULO XXVII

Dos Dilltribwidores da Corlr. e Casa
da Supplicl/ção (I).

Mandamos, que onde houver dous Scri
vães (2\, haja hum Distribuidor, que entre
elle - distribua todos os fei tos, Cada,
desembargas, ou autos, que lhes perten
cerem fazer, em modo que toelos sejam
igualado nas scripturas.

1. E na me a do despacho dos Des
embargadores do Paco haverá hum Dis
tribuidor para disll''iJ:lUir entre elles as
petições, que per be~l de seu ~eglmento
lhe hão de ser dl"tl'lbwdas: E para dIS
tribui r en tre os Scrivães dan te os ditos
Desembargadores do Paço as Cartas, que
houverem de fazer.

2. E na Casa da Supplicação haverá

(\) Vide sob.'e esle, Offieio - C.osta, de St.y/is aon. 25,
e Ord. deste !Iv. I. 44 § 2 e .t. 80. . ..

O da Casa da Supplicaçao do RIO de Jaomro fOI
creado por AI. de 24 de Janeiro de J809.

Pela nova organisaçíio das Relações do Imp.erio foi
extinclo esle Omeio, competindo aos Presidentes dC8ses
Tribunaes, pelo arl. 1 § 2 do Reg. de 3 de J'lnei,'o de
t 33 a dlsll'Íhuição dos proce..o'. tanto para os Des·
emb~rgadorcs com~ p~ra os E.scrivães. .._

As appellações Cl\'eJS e crlme~ que eXIstHlo. no. m~
menta desta reforma rorão promiscuamente dlstrlbUl
das pelos no"os Escri vães de Appeliações. - Codigo
do Processo Criminal arl. /,0.

(2) Vide Ord. de le liv. 1,2. §.\. e l. 85 ~r .• e Ass.
de 11 de Maio de lil3 c de 20 de lIezemb,'O de 115i.

hum Distribuidor entre os DC3etnbarga~

dores do. Aggravos, e os Juizes dos
nossos feitos e Ouvidores, Scrivães e Con
tadores dos ditos JlUZOS.

3. Querendo elar fórma, que aos ditos
Desembargadores dos Aggravos sejam dis
tribuidos (i) a hum tantos feitos, como a
outro, mandamos, que haja hum só livro
de dis tribuição, para se disll'ibuirem os
feitos e instrumentos de aggravo e appel
lações entTe os ditos Desembargadores
igüalmente. No qual livro o Distribuidor ao
t~mp.o que dislrlbuir entl'e os Scrivães (2),
dlstnbtllrá logo a q lal Desembargaaor
vai o feito, e lho carregará na distribuicão,
e o pari logo por sua letra no feito: E
os feitos,' que da Casa do Porto vierem
á Ca a da Supplicação, e nella tem certos
Scrivães, tanto que vierem ao aggravo,
antes das partes razoarem, os di tribuirá
entre os De embargadores, e lhes porá a
~ue Desembaraador vão. E fará no dito
111'1'0 hum titulo dos feitos grandes, e
outro dos pequenos, e assi dos in tru
mentos de aggravo, Cartas testcmunbaveis
e dia de apparecer, em modo que ejam
di trilJUielos a cada Desembargador tantos
grandes e pequenos, e tan to. instrumen
tos de aagravo, como a outro. E a" i os
di tribuirá por graniles atI pequenos aos
Scrivães, como aos Desembargadores. E
todos os instrumentos de a~gravo e Cartas
testemunhaveis serão di. Inbuidos; e os
Scrivães, a que distribuido forem, lhes
porfio a apresen tação, e os farão conclusos.
E em quanto clistribuidos não forem, não
lhes porão apre entação, sob pena de per
dimento dos Omcios:

M.-Iiv. 1 t. '1 §§ 16 e 17.

4. E o dito DistTibuidor, distribtúrá
outro i os feitos, appellações, instrumentos,
CarIas testemunhaveis e dias de apparecer,
que os Juizes dos nossos fei tos e da Fa·
zenda (3) houverem de despachar igual
mente, assi entre os Juizes, como entl'e os
Scriviíes, q.ue screver~1ll .pe~· di.stribuição.

5. E assl mesmo dlstl'ibwrá Igualmente
as appellações dos feitos crimes entre os Ou
vidores e Scrivães dante elles (4.), fazendo
deIlas ta.nta partes, quantos são os OUVI
dores do Crime, sem declarar a qual
delles ha de ir, por quanto esta declara
ção pertence ao Regedor da Casa da Sup-

(I) Vide As,. de 24 de Maio e de 3 de Novembro da
1135. e AIs. de 3 de Abril de 1609, de 22 de Novembro
de 1613 e de 23 de Abril de 1123.

(2) Vide nola supm, e Ass. de 28 de l\larço de 1M3.
(3) Pelo que respeila li dislribuição do, feitos desla

espeeie, eonsulle-se o AI. de 3 de Setembro de 1823 e
D. de 6 de Novembro de 183.~.

(4) O AI. de 24 de Jauei,'o de 1809 exceptuou deslo
distribuição as devossas, querclla,. demandas e auto,
summarios, qn~ continuou n ser feita pelo respcch'o
magistrado.
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I

plícação, como em seu Titulo i § 35 se
contém.

L. de 18 de Novembro de 1577 § M.

6. E bem a~si haverá hum Distribui
dor (1), que distribua os feitos, scriptur~s
e Carta, que houverem de crever o ()]'I

"ãe dante os Corregedores da Corte, a
cuja' audiencias. será_ obrigado ir e_ lewr
o livro da dlstl'lblllCaO; e llle serao en
h'errues as devassaS; que do Reino vem
ao Scrh'ães do Crime, e as di tribuirá.
entre elle cerrada como vierem, sem as
abrir, de que fa~á assento nç> livro da
distribuicão, p lo titulo, que vem nas co-tas_
della , ein que se declara o caso. E pelo
mesmo Caminheiro, ou pessoa, que lba
entrerrar, a'i enviará. ao Scri\ào, a que
forenf di h'Üluida~, o qual dará conheci
mento deli a ao Caminheiro, a-sinado per
elle e pero -pi'tribnido,r. E .l~vará a <111
diene.ia o ltvr da d1stl'lbUlçao, e nella
distl'ibnil'á a- deva sas, que ainda não tinI'
dis triJ)lli cl as,

S. - p. 1 t. 28 1. 1 § 8.

7. E os autos da pri'iõe não se di 
tribu..irão, ma, serão entreg-ues aos Scri
vães dos feito, Nem se distribuirão a,
execucoe da sentença'i, ma, scre\rerão
nella'" o, Scrivães, que foram dos feito"
quando as exec11çoes se tratarem lJerante
os Juize , que deram' as sentenças, E a'
sentencas, que vierem de outros Juize ,
para se e-..:eClutarem na correiçam da Corte,
se distl'ibuirào entre os Scrivães della, e
o mesmo será em ontros quae3quer Jui
zo. E o,; feitos prinjpiatlo; na, ferias
se djstribuir:io entre o, ::>crivàes, que ao
tal tempo forem presente mi' audiencias,
que os COrl'erredore' fizerem.

S.-p. 1 t. 221. 15.

8. E a di tribuicões se farão cm cada
hum dia no lugar e· hora" que sempre e
costumaram fazer. E dar-se-ha di,triJJni
ção ao Scrilães pre'ien!e~, e nã ao.l
absente : porém sendo algum ab,ente per
no so mandado, ou do Regedor, ou fJOI'
outro caso, que pertença a no'i'iO erviço,
ou por alguma e\'ident ne~es'idade ( qne
lhe será crido per seu juramento, qlll: o
Cbanceller lbe dará), não .lhe será negada
distribuição, e ser-1he-ha feita entrega,
depoi" qn.e vier, se a ab;encia (2) 1'01' per
pouco~' dias, de manen'a que não fiqllC
ontrem servindo sen omclO. E endo
absente sem a dita licen/a,' ficará por en
tregar.

Acc. do 1575.

9. E depoi. qne um feito for distribuido,
P?-.tofjnc a; partes se COllcertem em prin
CipIO da demanda nào se riscará do livro

(I) Vide Ass. de 28 de Março de 161-3.
(2) A edição ViceDtin~ diz - nu...'''.....

da distribuição, nem e dará ao Scrivão
outro feito em lugar daquelle (-1).

S.- p. 1 t. 22 I. 8.

10. E os Di ·tribuidores levarão de cada
feito, ou auto, ou outra cousa, que dis
tribnirem, seis réi. E não levarão busca,
senào quando passai' de cinco annos, que
o feito for ddriJJlIido (2).

M.-liv. 1 l. 59 30, e t. 60 31.
ReL de 2i de Julho de 1582 § 32.

TITULO XXVIII

Do Theso1Creiro dos depositas da Corte
e Casa da SuppNcação (3).

:Mandamas, que todo o dinheiro, prata,
ouro, joias e quaesquer penhores, de

(I) Vide Ass. de 10 de Janeiro de 17/.1.
(2) Segundo 1[00s8nho.· Gordo, esLa Ord. parece

hil\"('r sido formala pelos mp.smos Compilatlol'lls, c
lirada por o.nnlogiu do que 8C ordenava no Disll'ibui
dOI' ,los Tobelli:ies no Codigo Maouclino liv. I I. 59
§ 30, e l. 60 § 31, com o acc.es,;enlamenLo do salario,
qllc lhe ri 11 a ner. rle 27 de J ol~o de J 582 no § 32.

(o) Vi,!e CosLH, de ty/is ann. 26. _
EsLe Omeio foi ex!inelo por AI. de 21 de nfaio de

1751, cicnndo·sc em seu lugar uma administração com
rc'·illlcnto, com;lnsta uc seis D pUlarias,

O. onti1;o, Senados da Camara linhão aotorisação
JlTra el gel' 05 Thl'~onreiro8, ficando rcsponsa"cis por
sna fallr'oeia. R. de 16 da Junho da 1753 e A.I. de
25 ,I Agosto de 1774 ~ 28.

O Av. n. 60- do 5 de }farço de 18~9 consagra a
pratica de nomeai' o Poder ExecuLivo Deposítarios
Public(ls nos lugares onde se fizer sentir a nece5~i

dade, mediante rianço, contestando ás Carnal'as l\lu
nicipaes o direito d~ razl'-lo por n.5.o estar consignado
nu L do Iode OuLnbro de 18t8.

A L·i Pro\incial do Rio de Janeiro n. 968-de 9 de
Outubro de 185i CI'eOIl o lugar de Deposilario Geral
cm tollos os ),[. nicil,iu5 dI Pl'u,incia,

51» CuO idcrndl18 UI~po, ...ihrios lieitl do Juizo, e su
jf'it: S ii rC~flccli\'a rc.... pl.ns:lLiliclaclc, os arrematantes
de b'~ns, cm lta~la public1, emquanto não pagão o
preço. ~\1. de 6 d" S lembro de 1i90 § 2.

n.l me~JI1a sorte o 510 os r1c,'pclorcs na mão de quem
se penhor.io as <lh idas. AI. de 5 de Oulubh.J de i ;92,

O:; n~õ·..cis COII'llplh'cis depo 'iludos IJag-ão 2 010 de
fII~positll, não sendo OUI'O, pl'<lln, pedra preciosas e
dinllf'iro LiflUido, qUI! pacão somente i 0/0 deduzido do
capital no temJ10 da r-nlradu. 'Do dcpo:-:ito ,'otunlario
Oàfl ~c c:tige !:lnlnrio nlt!U1n.

Ville L. de 21 de 1[aio rio 1751, A.ls. de 4 de
~[aio e 15 de Jlloho de n51, do 23 de Agosto de
11i~ § 16 e do to de Dezembro de 1761, e Av. de 20
de Dezembro de 18!,3.

Só\o oli, .ão obl'ig' cio, a ir ao Dero.iLo Publico ouro,
pra ln, lJcdrfls pl'f:CIOSl1S c moines de ,'nIOI' j quaesqucr
oulros Illóvcis podom ficul' em deposilos parl1culal'es á
c nvcnç,10 tias pnrles e arbitl'io dos Jui1.es. L, rio. 11
d J IIn ho de I i8, A vs. n. 60 - de 5 de Março de
184n, cle 16 de No,'embro de 18:iO, n. 2'>3-de 30 de
Ootllbro de 1851, a n 33-de 8 do Fel'ereiro de 1861,.

Os osoral'os d posilados no Deposito Pnblico pres
l.io serviço á benofieio de s ·u. seohores, deduzida pelo
De }O~itnrlO n dcspcz1 do sustenta, curativo, etc., seodo
abuso aproveitar f) Deposilario 08 ser','iços dos mesmos
e cra\'Os. Avs. de 16 Novembro de 1850 i .. fine, o
D 31~-de 6 deOlllubrode 1859.

Con'mlk-s~ sobre os Depositarias, seD8 direitos e
responsa~ilidade, além da legislação aponlada, o arl. 6
da L. de 9 de Setembro de 1826; arl. 119 da L. de 3
d· DezemblO de 1841: ar I•. 3 e 36 do ReS. de 15 de
M.lrço de 18'.2; arl. 12 § 6 do Reg. n. 152 - de 16 de
Abril do mesmo aDno; arl. 31 da L. de 12 de Julho de

ORD. 20
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qualquer sorte e qualidade que sejam,
que per via de Justlca, ou per qualquer
outro modo se mandarem depo~itar, ou
seque '[rar na Corte e Casa da Supplica
cão, se depositem em mão do Thesou
reiro dos depositos de no sa Corte e Ca a
ela Supplicação. E bem assi todas as
quantias de dinheiro e peubores, que
quaesquer pessoas quizerem entregar e
depositar em Jllizo para guarda e conser
v:lçâo de seu dit'eito. E tudo o qlle assi
lhe for entI;e~le, lhe será carregado em
receita pelo ~crivâo de seu carrego em
hum livro, que para isso terá, o qual
será numerado, e a folha assinadas no
principio de cada la.uda J?elo Julgador,
ou pessoa, per Nós para ISSO ordenada.
O qual Scrivão fará a sento apartado n
dito livro de cada entrega, qlle se fizer
ao dito Thesoureiro, a' -j per mandado da
Justiça, como a reqnerimento dito parl ~,

ou per outro 'fua1quer modo, com decla
ração do dia, mez e anno, e da quantia do
dinheiro, pe o, sorle e \ alia de cada hnma
da peças de ouro, ou de pr:üa, joia e
outros penllor " e da- pes oa', cujo' 'ào,
e porqne cansa e razi'io se depositam, e
per cujo mandado, com toda~ a;; demai~

declaraçãe nece' aria~, para não poder
haver engano, ou cnlcio. E em cada
a~sento a sinará o Thesonreir e o S ri
vão, e de todo o qu Jhe assi for entI'e
gue e calTe~ado em receila, dará as par
tes conhecimenlos em fõrma.

S.- p. I t. 25 l. I pr.

1. E serão obriga o o The~oureir;) e
Scriy~ ir per lodo;; o~ audilorio da
Corte e Casa da Supplieaçllo, quando nella
se fizerem M audiel1eia~, para saber se ha
algun~ depositos pal'a reccbcl'; e havendo
os, lhe serão lo!!,o enlregues e cal'r'_ga
r10~ em receita. pelo modo sobl'edito. E
além disso cada. Scril'ão doo ditos a1\rli
tOl'ios t rá. seu caderno, no qual a~senl'ará

todo o dinheiro e pl'nhore , Cjll ao dilo
Thesour iro fOI' mandado enlrl'!!ar no J1\izo,
de que for Scrivao, com toda., as decla
rar;ãe~ a.cim:. dila~, para em todo tempo
se saber, assi pelos asscntos dos ditos

185\; 01'0.00 liv. 1,. t. 1,0 § t, t. 76 ~ 5 e t. ,8 § I, e
1'1:'. (Ie 9 ,Ie Maio de ISI!' t', 1\ 0111111,,'0 lIe IR31;
Codi~o Criminal arts. t.i;, 261· § I, c ~65; Rrg. Com·
merctal n. ,:n - tir 25 ele NO\'clIlbro d,~ JR30 nrL. ~'tJ;

e Rel:' de ~7 Oe Do~embro oe 1860 ~Il. 61.
Pelo Reg. o. 131-11010 de DI'7.C",bro ele 18',;; foi

crnadn ulDa caixa de DC'posiLo Publico n:ls ThéSOllfa
rias de FIl7.Cndu dns lll'o\'incins) tlCSlil]i'Hln pri\'nti\'a
ti\'umcnte pura o deposÍlo de dinheiro, p"p('is do cl'e
dilo I moines prroiosos c di;llY1ilnlfl8, ol'c!en1do por
auloriclad jlHitcial (l11 atlOlinislraliv3, nos lermos das
cnpitae.llj d:ts mesmas Prnvincias.

Consulte~sc a re5p~ilo dcssu CRixa ii P. rlo I~i de
J'lIwiro de IS16, e U5 A\·~. n. 2·~ -de 10 de ~l:lr;o du
J 4li,n.23-de l~ tio Fcvcl'cil'ode 1848 CI1.1H·
do 2:; de )1ltio oe IS;~, e Q. n. 168 - oe O de Delem
Lrn <le \~1,7.

Sniv1íe~, como pelo livro da receita dO'
Thesoul'eiro, todo o que lhe assi for en
tregue pal'a m:üs segllran.a da, parle. E
as taes quantia e penh res nào poderão
ser po los, lIem depo~itados em mão de
outra alguma pes oa (ll. E sendo-o, a pes
soa, que em oulra mão depo ilal', não ficara
desobrigada de fazer o tal depo ito, antes
será cOIl~tran~ida a dcpo'iilar outra vez
na mào do dilo Thesoul'eiro. E o Scrivão
rle qualqner Juizo, que serevar allto de
depo~ito, que nclle seja mandado deposi
tar, fei lo em mão de oulra pes oa, ou re
ceber cerl~dão delle, para a ajuntar aos
autos, ou para ter em sen poder, pala
primeira vez que ni so for omprehendido,
5 'rá su~pemo de sen Olicio até nossa
m rcê, e poja se!!"mda vez o perderá sem
remis·;ão. E o Jnlgador, que o tal de
po;;ilo mandar fazer, ou admittil' el11 oulra
pe~'ioa, será. outro i suspenso até nos a
I11pred. E alél11 dis'io a,~i o Scrivão, como
o Jnlgador, paaar'ão 11' parte toda a
perda' e dano, quedahi se lhes causal'.

S. - p. I t. 25 I. I § 1.

2. E a ~i man amo", que seja entregue
e carregado em rel'eita ao dilo The~ou

reiro peln modo sobredito o dinheiroda
con enaçã da~ partes nos elito Juizos e
sporltlla' do' Jnlgadores r1ellcs, alé se dar
áo; p ;;~oa", a que pertencer (2). E a~ i todo
o rlinheiro ela, onclenaçãe~ applicadas ii
Rcd I11flção rio Captivos, alé ser entregne
ao Tl1e.,olll'eil'o da dita Redempção, niio
o poLlenclo elle loll'o receber. E o dilo
The, nreil'O dos clepo"itos ha"erá lodo~
o~ pri rilc!!io, e liberdades concedidas aos
Officiaes da Corte.

S.- p. IJ. 2~ I. I § 2.

(I) Do drposito jllelicinl oiio se pórlr di.pi'r ,rm
orllem elo .luiz qllo mnorloll fn7.l'·lo. ,\1. de 21 ri"
~Jnio ele I iUI enp. 3 § : . e D. rle 7 rle DCZI'mbl'o ri"
1,51. E s:io presos os DCI)f1sillrioJ'; '11:C não apresen
tarem os h;an., fll"!poJ;il:lcio'3, sentlo a prisão neste caso
pena ridl. U. de j de .Ago~lo dt1 18:!1.

E oiio pórie ser reli,lo o drposilo por f"lla d p.,~•.
1111"1110 dns dcspe1.ns feitas, por 1t11) C~llll' oompl'ehendJ.t1o
O" 01'0. ,lo li\'.', t. 54 § I. AI. de:; oe "["r~o de 18~5.

Por Aee. de O rle Julho de 1866, (h Rr.J"riio ,lo Rio
de Janeiro, impr.r·se a pena de pri&il0 :la depo!'itario
rcmis~o 011 culpaílo, incJrpcnrlentclIlcnlo da assifPlal;ão
de 1) vc dias, pl'csci-ipla em hypotlH!lie espectai na
Orli do li\'. " I. ·\0 § I.

05 Dep()sitHrius particulares rle dinheiro!=; nOCinnllc.'
psLin romprellendirios no nrt."~ (ta L. n. 511.-de f8
cIp. Oulubro ,1,.. tSi-8, l115lljeilos ao jul'o allnuol de 9 oJn
depois da 1l0tHil;tl~üo pal'a::l cnll"l'ga , c imposta a pcn~.

A,'. n. 221 -de ~fl O" ,lgo.IO de IS:;!. .
Pela L. de J; cle Setembro Iie IS:;I n,·L. II § 6 fOI

o Governo nulorilindo fi I'cduzir li dinheiro as joias o
nl ... lncs pl'ccio!õos d 1'0silados TlO~ cnfl'cs publ icos. .

A n. de G de Julho de 1866 eleclaro" quP. o Depo,,
hrio P"blieo não telll Iii"eilo "li perceber 2 % pe:",
apoliccli da divida publica ou bens de raiz, Vih!O como
só pclrJS mó\'cis COrl'uptj;'cis h que CESOS funccionarios
pcrcebião aqllclllr pol'centagem.

(2) Vide DD. oe: de Fevereiro ')e 16~0. rle t~ ,Ie
.·ovcwbro de l.s·~!l e de 4 d~ !\o\'cmbro de 1&~8.
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TITULO XXIX

Do Scrivão das fianças da Corte (1).

.q Scrivão das fiança da Corle em prin
CipiO de l:aLia hum alma fará hum livro,
em que registrará o, AI \'arás de fianca (2), e
de reforll1::tçoes de mais tempo, "que as
partes houverem o dltO anno, e lllstru
mentos de fiança , sentenr;as e perdoe,
que as parles presenlarem ele seus livra
mentos. O qual livI'o será as inado n3S fo
lhas pelo Juiz das fianças (3), segundo fôrma
de no as Ordenacoes. .l!. screvendo nelle
sem ser aS"inado; incorrerá na pena das
dltas Ordenaçbes. E no principio do dito
hvro fará hum Repertorio per alphabeto,
para pôr nelle os nomes das partes, que
as fianças derem.

S. - p. 1 l. 23 I. 1 pr.

1. E no dito livro registrará os ditos
Alvarás de 'rerbo ad terbum. dando fé no
registro de C0l110 sào assinados per Nós,
passados pela Chancellaria, com declara
ção do d~a., p:111 que osregislrou. E quando
os AII-ams lorem 'CI'IJltO' na costas das
petlçõe<, tra' ladará a.s ditas petiçóes e por
tal'la" declara.ndo per quem sào assinúla. _
E lel'ar[, do registro e certidão, que ha
de fazQ!' nas costas do Alvará.·, de como
ficào registrados e as fianças dada , oi
tenta róis, ora os ditos Alvarás e petições
seJam grandes, ora peqnenos. F. não dará
certldão de como fica feito o dito regis
tro, ~em a fiança ficar primeiro registrada.
no ltvro, e o ms trumen to de fianca. em
seu poder. •

S. - p. 1 f.. 23 I. 1 § 1.
Ref. ele 24 ele J ullJO ele 1582 § 32.

2. E não tomará fiança. alguma per si,
e as parte' a darão perante os .1 ulga.do
re , .que Qal'::t isso tiverem p'orler, (; trarào
publicas lllstrumento das di tas fjancas
~omadase abonadas per a.utoridade" d~
]U tJça. Porém quando o Regedor, ou
algum do"S COITei(edores da Cort , ou Des
embarga.dores da Casa da Supplicação ma.n
d~rem a _partes, qne dem fiança, e ao
dllo SCTlvao,· que lha tome, declarando
lhes os nome' dos lladore , que ha de
tomar, a tomará, como per cada hum
delles lhe for mandado. E nos insh'u-

(I) Vide Costa de Stylis ano. 21.
.~sl~ Omeio foi. e:tlinclo com a no~a organisrlção ju

d.lclRnB .no IHlprrlo l constante da DIsposição Pl'oyiso
1'la. Codlgo do Processo Criminal 01'l. .,0 e Reg. de 3.
de Janell'o de 1833. '

Vide tambem o al'l. 2 § 3 da L. de 28 de Setembro
de 1828.

(2) Vide o § 24 do Regimeoto 00\'0 do Desembargo
do Pa~o.

(3) Vide àls. de 30 de Setembro de 1613 12 do No
\'ombro de 1616 c 3 de Outubro de 1682. '

mentos das fianças irâo estas clausulas,
convém a saber: Que os fiadores se obri
gam a. responder por elbs na Corte pe
rante o Jtuz das Fl::tncas, ou perante
qualquer Julgaclor, perante quem o Pro
curador do Hospital de todos os Santos
da cidade de Lisboa, ~u quem disso ]Jre
tender mteresse, o qUlzer demandar, pos
toque alli n.5.o sejam achados, e que re
nunCJa.m ltuzes de seu fôro, privilegias,
que de N6s até então, ou ao ilianLe ti
verem, de qualquer qualidade que ejam.
E cl1rÍl. o TabelJJã no dito instrumento:
Que stipl.tla e aceita a dita fiança, como
pessoa publJca (l), em nome do diLo Ros
pJ tal e das pe soa', que da diLa fianca
possam pretender interesse. E não senelo
os imtrumentos nesta fórma, o Scrivão
os não receberá.

S. - p. 1 t. 23 I. 1 !ii 2.

3. E Lrazendo as partes os instrumen
los <las fiança na dita. fórma, os regis
trará ao pé dos Alvarás, declarando os
dias, em que lhe fOI'am presentados, e os
nomc~ dos TabeUiàes, que os fizeram, e
o .1 ugar, dia, mez e an no, em que foram
fel to , e as testemunhas, que presen tes
fo l'al 11, e os nomes e alcunhas, e Omcios
dos fiadores e abonadores, e 1ugares, em
qlJe sâo moradores, e quantia, em que
cada hum o fiOll e abonou, e nome e
Omcio do Julgador, que a tomou. E
~eclarará no dito assento, como o dito
mstrl.lmento fica em sell poder, e o as
smai'á de seu sinal, e levará de re"istrar
o dito instrumento de fiança, ou de" a to
mar per mandado, como ililo he, oitenta
rélS.

S. - p. 1 l. 23 I. 1 § 3.
Ref. lIe 27 ele Julho lIe 1582 !ii 32.

4. E para os instrumentos de Hanca se
acharem mais bl'evemente, terá os" ins
trumentos de cada hum anno encaderna
dos, e lhes porá o numero das folhas, e
no asset1to do registro declarará a quantas
folhas do l:aderuo stá registrado, e na
margem elo Alvará (quando no livro re
gIstrar A1 ará de reformaçào) porá. cota a
qual1~as folhas, e em que livro stã ().
prll1clpal (2) Al\'ará de tiança.

S. - p. 1 t. 23 J. 1 § 4.

5. Item, no dito ljvro regis trará os
nossos Alvarás, e do Regedor e Desem
bargadores, pel: que se der spaço aos con
clemnados para IrelO servir seus degredos,
do qual regIstro não passará certidão,
sem primeiro ser dada a fiallca na fórma
acima ilita. E do registro dós _Alvarás e

(I) Confroole-se esla porte com a Ord. do li\'. ~
l. 63 pr., quaoto á importanei. deslos Offieio. C dos
Tabelliães.

(2) A edição "ieeotiua diz - p,-;".e'yo.
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certidões, que passar, levara qnarenta réis,
e do regish'o dos in tnunenios das fiancas
oitenta réis. .

S. - p. 1 t. 23 1. 1 § 5.
Rer. de 21 de Julho de 15S2 § 2.

6. E quando as parle lrouxerem sen
tenças, per qne foram livre, ou condem
nado , ou perdões dos ca-os, de que se
livraram sobre fiança, ou do degredos,
em que foram condelllnados, ou certidoes
d.e como slão pre ·os pelos casos, de que
tlnliam hando Alyarás de franca, e suas
fianças dadas, alI lrouxerem cer·tidoes de
como ficam servindo os dearedos, e pe
llirem que sejam os fiadore ude 'obrigados ;
o dito Scrivã nào registrará as taes sen
tenças, perdões e certidoes, nem desobri
gará os liadores sem maneJado do JulZ das
fiança , sob pena de pnrder o ameio, e
de pagar para o dito lia. pilai outra tanla
quantia, corno for a fianya, que desobri
gar, e pagar mais a perda e Interesse as
partes. E a tal desobrigacão, que sem
mandado do dilo Juiz fizer, "'erá nenhuma.
E quando as sentencas, perdoes, ou cer
tidoes lhe forem presentadas, bu cará no
livro das fiança o Alraras principaes, e
os das reformacões, e porá nelles per sua
letra sua fé dó tempo, em que o tae
AIvaras foram dados, declarando o dia,
mez e anno, e os mezes, ou tempos de
termos e spacos, que per 0- ditos Alva
ra foram dado, para se livrarem as pal'
tes dos ca os conteüdos nas ditas senten
cas, ou perdõe , ou para iJ'elO efl'ir os
degredos, e trazerem certidões de como
os ficavam servindo; e com es a ua fé
e declarn.ção enviará os que pedirem, que
lhe sejam a fianças desobrigadas, com as
ditas sentença, perdóes, ou cerlidoes ao
JUIz. das. fianças, para ellH. manda l' o que
for jU tlça. E o dito Jl11Z a' iliará no
termo, que o Scri\:io Hzer, da rlcsobri
gaç.ão da tal fiança, para constar, que o
fez per seu mandado.

S. - p. 1 t. 23 I. 1 § 6.

7. E mandando o JIliz das fiancas re
gi traI' a ditas sentenças, perdões, óu cer
tidões, e desobrigar'o' fiadore, a regis
trará ao pé da fian.a, de larando com
dos ca'S03 conteúdos no Ah'ará de Hanca
foi apresentada sentenr,a de livrarnento,
011 condenação, ou perdão, ou certidão de
como stava preso, ali stam servindo o
degredo, declarando o dia, m z e ann
da senten ::1, perdflo, ou certidão e o lu
gar, ef!1 qlle 10i dada, e o Scri\'llo, per
que 1'01. felta, e o nome elos Jull'aelores,
o~ Capitães, .per q c as senten~a" prr
does, ou certltloes foram pa sada,' e ri
como o Juiz da, fianc.a; a~ mand~n re
g' traI' e desobrigar o~ fiadoTe , fará Al
var~ ~a- co ta' da sente!lça, perdão, ou
cerltdao. (1m nomr rlo JUIZ, de como havia.

I por de"obrigados os fiadores, que seia as
sinado pelo dito Juiz. E o Scrivão do
tal rcgi~tro e fé., que der :eara o J llÍZ ver
se mandal't!. desobl'lgar os hallores, como
acima dito he, não levará mais que qua
renla réi .

S. - p. 1 t. 23 I. 1 7.
Rer. de 2; d Julho de 1582 § 32.

8. Item, não levara bu,ca de nenhuma
das yezes, que bu'car no lino os Alva
rás de fiança e reformações, nem a lian
ça~, quando a bl.l cal' a requerimento das
parles, ou de seu fiadore, para desobri
gaI' a fiança, ou para regi traI' Alvarás de
reformaçoes de maio tempo, QU in tm
menlo- de reformacoes de fianc.a. Porém
sendo-lhe req ueridó para OlllÍ'OS a'os,
ou requerendo-lhos outrem, leyará busca
no ca 'o , tempo e modo, que a levam
os TabelJiâes da, notas, e outro tanto, como
élJes le\'am, sal"o e for á in-tancia do
nosso Procurador, ou do Promolor da
Justiça, ou do SolJicitador do Hospital,
porque a estes nllo levará busca. E porá
as pagas do que lel'a1' nas cerlidoes, e dos
registras, que regi trar, e 110, Al"arás,
per que o Juiz houver os fiadore' por
desobri~ados, pora a paga do _que levou
por re:,"l"lrar ll. sentença, perdao, ou cer
tidilo do m mo Ah ará: o que assi fará,
sob pena de perdim nlo do Ufficio, e de
tornar a parte em troo dobro o que levar.

S. - p. 1 t. 23 I. 1 S.

9. E fazendo o S riY-o outra scriptura
mai' 'da acima declarada, con\'ém a saber,
se se prot:e arem alguo feitos peranle o
dito Juiz, ou se pa arem Cartas para re
querer os fiadores, ali sentenças, que o
dito Juiz der, ou fazen o oulra qualquer
scriptura, levara o que levam o Scri vàes
do Judicial per seu Regimento. E le
Yando mai do que dito he, incorrerá na
pena da Urdenacã po ta aos Scrivães,
que le\am JlIO' do que lhe he ordenado.

s. - p. 1 l. 23 I. 1 § a.
10. E as fianças, sobre que se livrarem

as pessoa , que forem pre5as por lrazer
seda (l), serriO regi trada pelo dito crivà0,
e nã poderão ser soltas, sem mo lrarem
cerlidrlo do dito SCl'i\'ilo.· E os Ouvido
re dos fritos crime. das nossa HeJaçóes
não depacllarão os feito das dilas pessoas,
sem pr;meiJ'o a elles serem juntas as ditas
certitloos.

S. - p. 1 l. 23 1. 2.

(I) Anlig1mrnlc baviilo leis coonomicas sobre a
maneira de "I'~lit· dos ciduu~w~ denominudu9 Pragma
licas J ilDllOllllo-sc pena nCls 1'I·am;:lI·~tl~OI·!·~. O:i que
trio podião Il'njnl' SCd35 CI'ão punitlllR. se IlSa"ãl) de tal
tecido. E'tus leis callirüo loso em tll!suso, como alo
tc!;ln Ppga<l.

"id Ord. do li,'. 51. 100, c Pra1mal~ de 25 de
Janeiro de 16n e de 6 de Moio de 1108.
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II. E os livro das fianças, que Yierem
das Ilhas, serão entregues ao dito Scrivão,
e nào a outro Omcial algum, ao qual os
Corregedores das ditas llbas e Desembar
gadores, que a ellas forem, terão cuidado
de os enviar. E vindo os ditos livros
ao Provedor do lio pilaI, elle o mandará.
'ao dito Sl:rivão, ficando-lhe caderno da
fianças, que nelles vem, para e poder
requerer a execução contra as pessoas,
que no perdimento dellas incorrerem. E
bem aSSI lhe. será entregue o caderno,
que em cada seis mezes lfe obrigado o
Scrivão das fiancas da Casa do Porto a
lhe enviar, como' se dirá no Tilulo 4.7 do
dilo Scrivão.

s. - p. I t. 23 I. 3.
P. de 16 de Abril de 1586.

12. E mandamos, que as fianças, que
se perderem em caso. cnmes, de que al
gumas pessoas se livrarem no JUIZO de
nossa Fazenda, se a] pliquem para o Hos
pital de todos os :::iantos da cidade de
Lisboa. Pela qual fianga (i) haverão as
partes primeiro sua satisfação, se pre
tenderem nisso ter justiça.

s. - p. I I. 23 I. \.

TITULO XXX

Dos Porteiros da Chancellm'ict cio Reino
e da Ca.sa da S1tpplicação (2).

o Porteiro da Chancellaria do Reino
irá cada hum dia á casa do Cbanceller
Mór pela manhã, ou á tarde, segundo per
elle for ordenado, e perante elle sellará
as Cartas; e como forem selladas, as met
terá em hum sacco cerrauo e sellado, e
as leval)á a casa do Scrivão da Chancel
laria, sem se de viar do caminho para
oulra parte, e assi as tera, sem aJJrJr o
sacco, até que o Scrivão e Recebedor da
Chancellaria se assentem para as dar; e
perante elles abrirá o sacco, e tirará as
Carlas e Alvarás, hum e hum, e os en-

(I) Vida ÁI. da 22 da Nov mbro da 1613.
(2) Tando-sa aXlinguido o Trihuual da Chancel10ria

do Imperio "al~ L. de lo. d? Dezambl'o de 1830, ipso
facto, ficou ubolldo o OrnelO uo "e Jlecllvo Purteil'o.
. O da ao liga Casa du SUJlJllicação tumhem foi abo
lid~, e J!; tiuaS rllncçõcs, pnrcce q~e a principio,
farao desempenhadas pOl' um dos Conlmuos das nO\3S
Relações allernadamentc, cm "ista dos arts. iS e 18
do Reg. da 3 de Janeiro de 1833.

.Poslariormente creou-sa em cada Rel"ção um Por
teiro e um _Escl"i\'~o <.ln Cllnnr.rllarin, cujos emolumen
10s ~c nchao cotlslp11ados nos RI'ls. 152 e 161 do Dcc.
n. 1569- de 3 de Março de 1855. Pelai Cafr!'s Publi
co percebe o primeiro Da Côrte c Bnhin o ardI nado
annullI de 12°8000, e o segundo de 8(1$000 na Côrte
e 40800~ na nabi.. As Relações de Pernambuco c do
Yaranbao .ó lêm Escrivão. da CbancellaTia.

tregará ao SCI'ivão, e depois de lhe pôr
a paga, e o Recebedor ser della entregue~

o Porteiro de sua m~lo as dará ás parles,
sem outrem tomar Carla alguma, senão
elle. O qual cbamará as parle, que o
Scrivão disser, e depois qne as Cartas
todas forem dada, o Porleiro porá dianlll
de si a Car1...'1. da arca da Chancellaria,
que ficaram por dar dos ou Iras dias, e as
dará ao Scri, ão pela dila maneira, se as
pal'tes ahi stiverem, e as que ficarem,
tornal-as-ha á dila arca.

M.-Iiv. I t. 22 pr.

\. E em quanlo se derem as Cartas, se
alguma pe soa quizer enlbarga~' alguma, o
poderá lazer, e pagar[l o direito do em
bargo á Chancellaria, que são dez réis de
cada embargo. E o Scrivão enlregará a
tal Carla com O" embargos ao Porteiro,
que a leve aos Officiaes, a que perlencer
o de pacl.o dclles: e o Scri, ão porá nas
co tas dos embargo o dia, mez e anno,
em que foi cn bargada, l;\ o Porteiro ha
verá de seu trabalho por os levar á mesa,
onde pertencer o de'pacho (sem nisso
haver mais processo), quarenla réis. E
mandando-se dar vista ás partes, ou fa
zendo-se outra mais diligenCIa, ou em caso,
que os lomar a parle para os guardar,
para quando a Curla, ou Provisão houver
de passar pela. Chancellaria, levará cem
róis. E em nenhum caso tomará embar
gos, se não forem a sinados J.lCla parte, ou
per seu bastante Procurador li); e fazendo
o contl':lrio, ou passando a Carla, em elIe
sair com os embargos, que tiver em eu
poder, tornará o salario á parle, e lhe
pagará todas as cusla , perdas e damnos,
que po I' elle rece"ber.

M.-Ii\'. 11. 22§ I.

2. E será obrigado a fazer o que lhe
for mandado pelo Chanceller Mór e OJJi
ciaes da Chan,celjaria, que a nosso ser
,'iç.o e a eUa pertencer.

l\I.-liv. I t. 22 li 2.

3. E esle B.egimento guardará o Por
teiro da Chancellaria da Casa da Suppli
caç.ão nas sentenças e Cartas, que per ella

1

passarem. E sendo embargadas na Chan
cellaria, as levará ao Julgador, que as
a"siuou, para as despal'har em Relação, se
nella for dado o desembargo.

(\) Nos arl•. 5G, 57 e 58 do Reg. de 3 de Janairo
de 1833 sr acha marcada a fórma do pl'Oca.50 do. em
bargos á Chun ell.. ia.

Vide 0",1 do Iiv. 3 I. 87 ~ 3 e l. 88 pr., C Ass. da
Ca.. rio Porlo da t I de Fe,'ereiro de 1G58, de-'lo\.
de Março de 1672. e de J I de Agoslo de 1685, e d.

I Casa da Supplieaç<lo de t 7 do meamo lDez do anno
de 1737.
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TITULO XXXI

Dos Porlei?'os dos Corregcdorp,s da Corle.
e dos lJesel71ba?'gadorcs da, Casa drj, SlIp
plicação (1).

O Po.rteiro dos Corregedores da Corte
cada dia pela manhã stará á porta da
ll~lação, para guardar a casa, onde elIes
sU\'erem despachando os feitos crimes, e
para o acharem pre tes, se o houverem
mi ler, e o quizerelll mandar a alguma

'parte; e em quanlo a llelacão durar, n:i.o
sairá dahi sem licença dos ditos COl'1'ege
dores. E nos dias, em que os Correge
dores do Crime e do Civel fazem as au
diencias, irá saber delle, se as hão de
fazer: E levar-lhes 05 feilo-, que hão de
publicar, e a vara e o panno para a. Séda.
E será presente para citar, e fazer o que
lhe eIles mandarem por bem da Jusliça.

M.-liv. Il. 21 pr.

I. E ci lará a pessoas, que os COl'l'e
gedores mandarem, segundo diremos no
Liv. 3. Tilul'O 1: Das cilacõcs §. 11' e
l~var~ de cada pessoa, que' citar na ~u

.dlencJ:l, dous réis, e ouh'o tanlo, citando
marido e mulher, ou Prior e Convento,
que sào h?-vidos por hum corpo. E se
CItai' herd.elros e te·tamenteiro., po 'toque
ITIlUtOS sejam, levará quatro réis, como de
duas pe 'soas; e eitando J'óra da audif:'ncia,
assl na VIIla ou lugar, como fóra deIl ,
levará o dobl'o do que levaria em audien
cia: Porém, sendo fóra do lugar, levará
mais o caminho da ida e vinda, e por
cada legoa vinte réis. E o que clitohe,
que da citac,ão dos herdeiros e teslamen
teiros se pague como de duas pessoa,
h.a\·erá lugar, qualUlo for feita na audien
Cla, ou fóra delIa, morando todos jun la
~nente em huma ca a; e não moramlo
Junto, levará de cada herdeiro, ou tes
tamenteIro, que fóra da audiencia cilar
quatro réis. E das pessoas, que pregoar;
levará do pregão oulro lanlo, como leva
na, se as na audiencia citasse.

M.-liv.Il.21§§le2,et. G3§3.

n E da sentenças, que forem dadas
pelos Corregedores, de quantia de mil réis
para baixo, fará o Porleiro as execucões,
levando Alvará assinado pelo Corregedor.
E se forem de maior quantia, far-se-hão
Cartas selladas, e nào Alvará. E nesle

(I) Esles Omeios rorão abolido. com a nOva organi
faç.ão judiciaria fio Impcrio.

Hoje o (1"0 exisle lIe o Porleiro dos Audilorius elljo
Omeio ho pl'o,ido na rÓl'ma <lo arl. 10 do D.~. 817
- de 30 de Ayoslo de 1851.

Os seus crnoiumenlO!\ e~lão consignados oos art!'i. 1G8
t 6~.e 170 do D. n..1569 - de 3 de ~[ar<;o de 1855. '
~de Ord. deste h,', t. 61 § 6.

caso levará Scrivào para r,om ello fazer
as ditas execuções, e sempre recadarão a
dizima e qualquer outro direito, que no
per.lencer. E. se o não recadarem, paguem
as 1 o Porteiro, corno o Scr!\'ào, por a
primeira vez a dizima em tresdobro, c
pola segunda ano veada, e pola terceira
percam os Olicios.

R-Iiv. 1 t. :J1§3.

3, Todas as cousas acima conteüdas per
tence fazer aos Porleiros dos Desembar
gadores dos Aggravos e Ouvidores do
Crime e Juiz da Chancellaria, e per seus
mandados, COIllO nesle Titulo se conlém.

M,-liv. I t. 2!§·1,

TITULO XXXII

Do Pregoeiro c/lL Corle (l).

O Pregoeiro da Corle ha de star nas
audiencias presles pa.ra pregoar qualquer,
que ma.ndarem degradar com preg~lo na
audiellcia, e levará do pregão vinle rliis
á custa da parle pregoada; e para fazer
oulra cousa, que lhe forem mandadas
pelos Corregedores e Ouvidore, sobre
alguma execuçâo necessaria a bem de jus
liça. E slará sempre prestes para chamar
os ou!r?s Pregoeiro, cada vez que for
necessarJO. E fará as remalacões das exc
cllcões das senlencas dos Co'i'l'egedores e
Ollvidores, e outras, que lhe forem en
carregadas per cada hum dos Desembar
gadores da Casa da Supplicaçâo.

~I.-Iiv. 1 t. 25 pr. $"1 e 9.
Ror. de 27 tio Julho de 15&2 § 32.

I. E haverá de seu O!llcio polas exe
cuçõe, que fizer, o que se declarárá no
Tllulo 87: Do qjW hào de lerar os PO?'
lei?'oS e Pregoeiros. E não fazendo seu
Oficio como deve, os Corregedores lhe
darão o casligo, que-merecer, ou o Rege
dor se nisso quizer entender.

~I.-Ii\'. I t. 25§§ 304.

TITULO XXXIII

Do Ca?'Cerci?'o da Corle (2).

O Carcereiro da Corte ha de ler huma

(I) Vide CosIa, d. Stylis ann. 28.
Esl~ Omeio roi abolido com a exlincção da Casa d.

Supplleação. As runeções do a.oligo Prégoeiro são de.·
empenhadas pelo Porleiro dos Auditorios.

(2) Vido Cosia. de SLylis ann, 29, L, cio 10 de De
zembro !le 1602 no fim do liv. 5 dns O,·d. D. do la de
lIlaio de 1813, O. do 10 de nezembro de 1'819 e AI. de
+ de J\.lbo de 18~3.
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•

cadea de monte (i), e quatro homens para.
tirarem e deitarem os ferros aos presos.
E hayendo-se a cadea de mudar, !la de
ler cuidarlo, quando os pre o forem per
caminho, de 03 aprisoal' (2) ii noite, onde
chw1al', e de os guardar de noite com os
homen do Concelho, que os levarem, a
quem forem encommendados, até serem
entregues onde a cadea houver ue gtar de
assento; e indo de caminho, hão de ser
entregues de Concelho em Concelho, per
onde passarem.

M.-Iiv.! L 27 pr. e§§ I. <1 e 5.

I. E tanto que alllum pre' o for trazido
IJ. porta da cadea da Corte, antes que
dentro entre, o Carcereiro faca auto per
sua mão da tonsura e vestido' (3), como ·e
rlirá no Livro quinto, no Titulo -121:
01le ao t'mpo da p'risão se (aça aulo do
habito e tonsura.

lII.-liv. 1 L 27 li 11.

2. E ha de guardar bem sua, prisões,
e os presos (l1) , e apri oal-os segundo os
maleficios, em que forem culpado, que lhe
serão clito. pelo Meirinho, ou Alcaide,

A no,,"a org:'l.nisnção judiciaria uo Imporia t:tmhcm
abolia o CurcE:rciro da Côrte. crrttndo-se Car~crcirns

m Ioda!; as Cadóas rios Municipios. cm "irtudc do D.
de 28 de No\'rmbro de 183~, sendo, quanto ao seu
provimenlo,subsliluido pelo arL 1 § 4 da L. u. 261
Je 3 de Dezembl'O de 184!.

Suas ObrigllçõC~1 quanlo á inspecção e er.onomia dos
prisões, e os emolumenlos, se achão marcurlos nos
lu'ls. 11,4 usque 110 do Reg. n. 120 - de 31 de Janeiro
rle 18·,2.

Cumpre adrerlir que lendo o D. de 28 de No\'Cmbro
de i 833 al'L Ir, mandado pôr cm yigOl', no qne fosse
applif:a\'cl aos Carcereiros, eEla Ord.: a do t. li, L.
de28 de Ab"il de 1681, a' dispnsições do nego n. 120
não re\'ngão de todo aquella lcgislnção, senão na parte
tleclaradn nos rcspcclh10s artigos lio Ilr'gulamcnlo.

Vide PP. de 21 de Março e \I de ~aio de 1821,
,\,'s. n. H5-de 29 de Agoslo ele 1831, de 23 de Ja
u~i,'o de 18~1,·, n. 66-de 23 d Juoho de 181,5. n. 209
- de 19 de Junho de 18:;1 e n. 511 - de 16 rle Novem
bro de ISG3, e D. n. 111'.- de 2 du Julho de I S6.

(I) Cadca de monti!1 i. e., cHd~a corrente para con
duzir pt'csos.

O 'IS.O dessas corrpnl.l's foi r,rohihido pelo D. de 23
ria MaiO de 1 21. A este Decreln convrm addiccionar
n P. Ile 11. de'Muio de 1821, l'ol'l. de II de Julho de
1821. e Avs. de 21 de Outubro e 4 de Norembro
de 1831.

O COIligo Criminal no nrl. ':!G uutol'isil O emprego
de rCIT?S, quando os presos lenlnl'cm fugir.

(2) V"le nola (2) ao § fi da Ord. desle lh·. I. 2".
(3) Vide Ais. de 18 de Janei.,o de 1613. de 9 de

Julho de 1635, e arl. IU5 do Reg. n. 120-de 31 de
Jsu~il'o ue 1842.

Eslas llisposiçüC8 tôm lJOjc Fómentc lugar com O~
presos das Casas de Correcção, como Se rê do arl. G
do D. n. 618·-r1e 5 de .Julho cle 1850, que deu regu-
lmnenlo á C'u'a de Currecção da Côrte, .

(~) Nas Cad<1ns n-o devem o') CJrCCrCiros admittir
e entregar presos !'em ser por ordem da compelente
~u.t?r1dade; e menos rODsenbrcrn qtW depoi~ de ref;U~
Ihloos and !TI .oltos. neg, de ~5 de DI'zembro de t608
~ 1,0, AI. tle 20 de Inrço de 1018, D. dL' 13 rle Abril
de 16G8. A\. de t3 de Julho de 1578, LL. de 2U de
Julbo de 1586 e de 2:j de Junho du !1!o~, e arl. 110 do
Rpg. n. 1~0, e Ord. deste IiI'. l. 11 § 2.

Mas 011 preso:t cm Cltsloflia devem esbr s"'parauo5
dos pronunt:iadoR, como prcs 'rc\"c o arl. 3 da L. de 30
de Abosto d 18~8.

que lhos entref!ar, e segundo a qualidade
das pessoas. E duas vezes no dia os
buscará, e veril. se estão bem presos e
recadados, ou se tem feito alguma malicia
para se soltarem. Porque se algun 'lhe
fugirem, ha de haver a pena (1) declarada
no primeiro Livro, no Titulo 77: Dos
Ca·rcel'ei1·os das Cidades e V-illa.~, etc. § 3.
E achando algnma cou a mal feita, noti
fical-o-ha com diligenci3. a hum do, Corre
(ledores dos feitos crimes, e ao Meirinho
das cadeas, para proverem no caso, como
for jll~tiça. E lel'ará o pre os elle e o
Meirinho com seus homens a fazer suas
nece sidaàe dua veze no dia, quando
não houver outro remedia para sua ida
fóra se poder escusar. E ha de fazer
todas as cou.a" que a seu ameio toquem,
que lhe o Meirinho das cadeas mandar
por nos o serviço.

M.-liv. 11.27 §;) c 3.

3. Hem não consenLirá que os presos
tragam ferros de bésta (2), crue e fechem e
d!lsfechem com cliave; e ,e os elle man
daI' t.razer a algum, ou consentir que os
traga, perder-se-hão para o i\feirinho das
da cadea~, que lho manuará tomar.

~'l -lil'. Il. 27 § 6.

·1. E não con ntirá, que se commettam
na pl'i ão alguns maleficio , a si como jogar
dados, ou carta (3), nem renegar ('~), nem
que os pre os, ou Olltl'OS llOmens de fóra
dUl'mam na prisão com a mulheres presas.
E dormindo o Carccreiro com alguma
della., ou consentindo que algum com ella
durma, não scndo eu marido, mandamos
que malTa per ello (5). E se e provar, que
o Carcereiro teve com alguma pre~a algum
acto de~honest.o por vontade della, assi
eomo abraçar, ou beijar, erá degradado
dez :J.nnos para o Bra i!. E se tcntar per
força dormir com pre a, po.loque com
ella nio dllrma, por ella se defender, ou
por lho tolhercm, morra per ello. E pri
mciro que se faça execução de morte em
cada hum dos ditos casos, nol-o farão
saber.

M.-liv.l 1. 2í 8.
S.-r. ·llo 22 l. 9.

5. E sendo achado alguns artificias, ou

(I) A edição Vicentina diz- Do Alcaide ou Cane
'TC ira que. solta o preso. elc., reCerindo-se au Ih'. 5, O
que fui emeodado por Cabedo.

Vide AI. de 28 de Abril de 1681, nrl. 1~5 do Cod.
Crim., Pega.s Com. I. H p1g. 85 n. 3, e Pereira do
Cnslro Dee. 69 D. 5.

(2) Vid" Dol" (I) an § 48 do l. 18 desle liv., D. de 30
de Selembro de 1603 e arl. 163 cio Reg. n. t20-de
31 de JaDeiro de 18~2.

(3) Vide aI'!. 153 do Reg. n. 120 snpra cilada, e oS
AI•. de 11 de Maio Lle 1605 e de ~5 de Oulubl'o
de 1656.

(~) Rellegar, i. e" blaspbema\'.
(5) E$la Vella e as outras .este paTagrarhu (01'5.0

subsliluid.s pel.s do arL 15t do Codigo Grillllnal.
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armas na pri ão, para romper a' cadea e
soltar os pt'eso , mandam:>s que as percam
seus donos, e sejam dos Carcer iros,
ficando obrigado- o que taes artificio ,
ou armas trouxerem, a lhe mandarmos
dar as pena, que merecerem, se forem,
ou podérem ser presos.

R-liv. 1 t. 27 § 10.

6. Mandamos, que todos os 'presos obe
deçam em todo e per todo a sens Carce
reiro, no que á boa guarda. deHes e
segurança de justiça perten er, assi como
em os mandar apri oar, dobrar o ferro,
buscar suas camlS e stancias, mudaI-os
de um lugar para outro, ou lhe manda
rem outra cou a semelhante (I). E qualquer
que o contl'ario fizer, e lhe for reCJ.uerido
tres veze , juntamente pelo Carcereiro, ou
Meirinho das cadeas, e mandando cada
huma das ditas cousas, e o pre o, ou
presos o não quí7.erem fazer, e lhe resis
tirem, não lhe ob decendo, se for pião,
~er-Ihe-bão dados vinte açoutes com pregão
á porta da cadea da banda de f6ra (2), e logo
o tom m c!entl'o a apri oar da maneira,
que parecer aos Officiae da cacIca. E se
for Scudeiro, ou ele outra qualidade, que
nào seja pião, pague dous mil réi~, para
se de penderem na cadea, qnando cumprir,
o quaes recadarã o Recebedor da, des
pe-as da Re!ação. E se o logo não pa
gar, lhe sejam executado" na~ cama~,
roupas e vestido, que na cadea tiver,
sem lhe ficar cousa alguma; e o que
faHar da dita pena, c execute e haja pejo
melhor parado, l"[ue lhe acharem (3): E além
disto, se em tal resi tencia e de obedien
cia o dito OlJiciae, ou cada um delle
ferirem, ou matarem os ditos pre os, o
possam fazer sem pena alguma, guarda.ndo
a temperança, .que se deve ter. E quanrlo
os preso_ se sentirem aggravado do Offi
ciaes da cadea, poder-se-hão agrrravar ao
Corregedor, que os ouvirá, e proverá com
justiça.

M.-liv. 1 t. 27 § 12.

7. E quando o Carcereiro vir, que algum
preso he soberbo, deshonesto, ou brigoso,
de maneira que por seu azo a cadea re
ceba algum perigo, notilical-o-ha. ao Mei
rinho das Cadea, ou ao Corregedor, para
lhe serem lançadas granele prisões ('~), ele

(I) Vide arls. t64 c 166 do Reg. n. t20 supra
citado.

(2) Não lem hoje lugonr esle proccdimcnto, cm "isla
do ar!. 126 do Codigo Criminal.

Entrp.!anlo, ha dous annos foi execulrJ.uo cm Ouro
Preto, por ordem de um Chefe de Policill; o que re
provou o Av. n. 283-de 26 de Junho dc 1865.

(3) Tambcm não se acha em "igor esta dispusição.
Vide arls. 153, 15', e 167 do Reg. n. 120 supra

cilada.
(') Vide o ar!. 167 do Reg. n. 120 cilada, que subsli

tuio esta disposir,;io.

modo que por essa causa se não possa
segl:Jir outro algum dano.

~l.-Iir. I t. 27 § 7.

8. Na r:adea da Corte haverá dons, ou
tres Mi nistro (01) para fazerem as exeCUCÕQ3
da Justiça, os quaes o Carcereiro ti'ará
aprisoados, de maneira que não fujam, e
haverão seu mantimento cada mez, segundo
lhe for ordenado pelo Regedor. E levarão
da .pessoas, que morrerem per Justiça os
vestidos e roupa da cama, que na cadea
tiverem (2).

~I.- li'': I t. 2i § I~.

9. E o Carcereiro não levará pei ta de
algum pre o, nem de outre.m, qlw lha dê
por seu re peito, por lhe deItar menos pri
são, que a que por seu delicto merece. E
fazendo-o, perca o Oficio, e seja punido
segundo a peita, que levar (3).

~L-IiI'.It.2i§9,eliv.5t.5.1§ 1.

10. E mandamos, que o Carcereiro ou
Guarda da cadea, não venda (!~) per si,
nem per outrem ao presos pão, vinbo,
nem outra cou a alguma, sob pena de
perderem os Omcios, e pagarem dez
cruzados por cada vez que nisso forem
compl:ehendido, para quem os accusar.
E aS51 defendemos aos sobredllos, que não
comprem aos presos cousa alguma, sob as
mesmas penas.

~[.-Iiv. I t. 27§ 14.
S. - p. 4 t. 21 I. 7.

II. E aos scravos, que stiverem pre os,
a que seus senhores não quizerem dar de
comer (5), o Carcereiro lho dará, e 1?oderá
ga;lar com cada hum até vinte réls por
dia; e morrendo o scravo, lhe serão pagos
os dia ao dito respeito pela fazenda de
seu senhor. E sendo livre per sentenca,
não será solto, até que o senhor pague
os ditos ga ·tos.

S.-p.·1 t. 211. 3.

(I) Refere-se aos Carrascos. Hoje não são preciso.
tanlos funccional'io3 desta especie em uma Cad~a.

Segundo 0'\". n. 1,39-de 31 de Agoslo de 1837, no
mOlllcolo de cxcclIlar·:sc uma pena capital nomeia's~
para c~se fim um réo sentenciado. '

(2) A edição Vicen lina diz - tiver.
Parece que não sondo O algoz um fun!:cionario pu

blico como oulr'orn, não tcm dil'cito á fruição do es
polio dos e'Xecutados, que deye ser entregue aos seus
herdeiros, Ou ,'endido para pagamento da multa ou
satisfação do damnu quc houyel'cm causado.

(3) As penns rlesle poro["apho farão subsliluidill
pelas d aI'1 130 do Cndigo LI·iUlinal.

(4) O mesmo preceito se acbo consignado no arl. 165
do Heg. n. I~U-de 31 de Janeiro de 18/,2.
. (5) Vide AI.' de 3 de Outubro de li58, Reg. n. 120

Cllndo nrl. 157, POI·I. de 13 de Abril de 1824 e A,·s. a
de 13 de Abril, 4 de Oulnbl"o, n de Dezembl"O' do 1831 ~
e 20 de Dezembro de 184·3.

Consnlle-se Pegas Com. aesta Ord. nos nltimos ca·
pitulas, cm seguimflOlo á cste pnrllgrapho.
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tITULO XXXIV.

Das caTceragens da Corte (1).

Todo o homem, que for preso na cadea
da Corle, pague dez réis de entrada, por
os quae o Carcereiro ha de dar candea,
uom que se alumiem o presos de noite,
e mais a17ua para beberem. E pagará
quando o sollarem, dez r~is para quem o
de ferrar, e sessenla réis de carceragem.
E se o preso for Scudeiro, ou 1Uesb'e de
Náo de castello davante, ou _Tavio de
carrega de oitenta lon i , ou oub-o homem
de semelhante, ou maior condição, e qui
zer andar pela cadea com ferros, sem ,l3zer
mais aprisoado, e seu fei lo for tão leI e,
que razoadamente IlIO deva e possa assi
fazer, pague de carceragem cenlo e Yinte
réis (2). E isto ora sejam presos por casos
crime, ora civeis. '

M.-liv. 1 f. 28 pr.

L E o que for solto an tes que seja
aprisoado, ainda que chegue á ca a ela
pri ão por preso, se o mandarem soltar
antes que seja aprisoado, não deye car
ceragem alguma. Nem a deve o gue for
preso som mandado de J u liça (3), 'que
poder tenha de mandar prender, se elle
achar que he mal preso, e o mandar soltar,
por achar que f i pre o sem seu mandado
e sem culpa. E bem as i não deve car
ceragem o qtle for' preso por erro (!~).

1L-liv.11.28§1.

2. Item todos o que forem presos, por
serem achados depois do sino de reco
lheI' sem arma e condenado por is o,
indo á cadea, pagar;io meia carccragem
sómenle. E os que forem preso, por
serem achados com armas defesas e con
denados em pena de arma, pagarão a
carceragem inteira.

M.-Iiv. 1 1. 28 § 2.

3. E se algum preso for lendo para
ouh'a pri ão, pague a m tade de toda a
carceragem, que paaaria quando fo se sol to;
e na outra prisão, aonde for levado, quando
o sollarem, pagará a carceragem inteira.
E o Carcereiro, que mais levar de cada

(I) nojO' nno ha disLincção enlr carco.rap:en' da
Côrte e de ouLros lugares. Os emolumenLos dos Car
cereiros sãu os mesmos cm todo o Brasil, c c <leilão
regulados pelo Reg. n. 120-de 31 de Janeiro de
ISH arl. 15~, e AI. d 10 de Outnbro de lio4.

(2) Vide AI. de 28 de Abril de 16 I.
(3) EsLa dispo-ição roi novamenle recommendada

na L. de 25 de Junho de 1.. 9.
(4) O arL. 153 ~Io_ Rcg: n. 120. já cilado, parece re

vogar .e!ta dl!ip05UjaO, Visto como exclue a distillcção
de prlsao com ou sem erro, quando diz cnrccrngem
pela :olln:a de qnalquer preso cm geral. Phrebo, p. 2
Ar. 51, dIZ qne ° preso em cnslodia não deve pagar
carccragcm.

preso, do que acima he declarado, bayer:í
as penas conteúdas no quinto Livro, no Ti
tulo 72: Da pena. que llaverâo os 0rrt
ciaes. que levam qj] ais do conteúdo em seu
Regimento.

M.-liv. 1 t. 28 §§ 3 e 4.

4. E os presos não serão soltos sem
Alvarás (1), assinados pelos Julgadores, que
os mandarem sol tar, fei to no livro da
carceragem. Nos quaes Alvarás serão scri
plas as. pagas das ~arceragen.s per ~ão
do Scnvào, que LIver o feito elo dito
pre o, para virem toda a boa recadação.
E o Scrivão levará por fazer o dito Al
vará qualorze réis, e mais não..

M.-Iiv.l t. 28§ 5.
Her. de 27 de Julho de 1582 § 32.

5. E toda" as sobreditas carceragens se
partirão cm duas partes iguae , e o Mei
rinho Mór leval'á buma dellas, e da outra
se farào treze quinhões dos quaes o Mei
rinho das cadeas ba de levar dez, e o
Meirinho da Corte dous, e o Carcereiro
hum.

M.-lil'. 1 t. 28 § 6, e t. 17 § 5.

TITULO XX.XV

Do 'Governador da Casa do Porto (2).

o Omeio de Governador da Ca a do
Porto he de grande confiança em nossos
Reinos; por lan lo deve ser em limpeza
ele sangue (3), fidalguia, inteireza de co tu
mes e consci .neia, lão as inalado e de
tanta auctorielade, quanto conl'ém a pessoa,
que tão grande cargo sostem. E para
com mais perfei~ão e destreza administrar

(I) Do mesma sorle o Carcereiro não consenLirá que
os presos andem solLos. A.I. de 20 de ~larço de lOIS,
D. de 3 de Abril de 1668. AI. de 13 Jnlho de l678, e
L. de 20 de Junho de 16~6.

(2) A Casa do Por lO era nma Relação, que o Rey
D. Philippe I rreou, aLlendendo ás supplicas das Córles
de 'rhomar. Era inferior cm imporlancia á Casa da
Snpplicaçllo, a Relação graduada de Lisboa; mas era
~1Jperjor as outras que farão crendad na India c na
Amcrica.

Goza'fão os seus Ministros de muitos prh"ilcgios,
lendo os seus Áss~nlos e Esl1'los muila antoridade e
merecimento. l)egas, no respectivo Com.. , compiJou-os,
assim como Costa na suu obra de Stylis.

O disll"Ícln desta Relação cOO1prehendia as tres 1'ro
,-incias do Norle de Portngal; Trás-as-Montes. Enlro.
Douro e Minho, e Beira, exclnsire CasLello-Hronco.

Antigamente denomlnn\'A.-!'c Ca3a do Civel, c tinha
seu a..enlo em Lisboa. CJnbecia das appellações ci
vuis de cinr.o leguas róra daquella cidade.

Logo que Q Brasil teve Casa da upplicação o. pri
vileglos da CJSa do Porlo forão concedidos á Relação
da Hahia.

°a por! criminal ella rnnccionava eomo Snpremo
Tribunal de Jnstiça. D. de 30 de ~laio de 1iio.

Vide D. de 25 de Abril de 1652.
Todos os liLnlos qne se referem li esla Relação

nenhuma applicação H'rn e Dom tivcrão no BI'asll.
(3) Consulle-se as CarLas d'El-lloy de 16 de Julho

de 1636, d~ 25 de Jnlho de l640. e D. de 16 de Agoslo
de 1611.

ORno ~t
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justiç,a, dGve ser Letrado, se ser podér,
e natural destes Reinos, para que com
mais amor e vigilancia procure nosso
serviço e o bem commum.

M.-liv. Il. 29 pr.
, I, E tanto que o Governador for pro
vido do Oflicio ('1), antes que comece servir,
ou faça cousa, que a~ dilo Ollicio IJer
tença, lhe sera dado Juramento cm He
lação pelo ChancelJer delJa, perante o
Desembargadores na fórma que sU\ scnpto
no livro da Relação, em que a inará o
ili to Governador, e o ChanceJler com (}s
Desembargadore, que forem presentes,
como te 'temunbas.

r,r,-liv. I t. 29 §§ l, 2 e 3.

2. E o Letrado, que tomarmos para
Desembargador da Rela~ão do Porto, terá.
stuclado na Universidade de Coimbra ao
menos doze annos cm Direito Canonico,
ou Civil, ou oito, annos em cada huma
das ilitas Faculdades, e quatro annos de
servico de Jlliz de fóra, Ouvidor, Corre
geelOl:, ou Provedor, ou ele Advogado na
Casa da Supplicação. E sendo assi tomado,
antes que feito algum desembargue (2), o
Governador lhe darájllramento na iVIe a pe
rante todos os Desembarl'adore , e jw'al'á
na fórma, que juram o DesembarO'adores
da Casa da Supplica~ão. E as inará ao
pé do juramento, que stará. cripta no
livro da Relação, e haverá. tanto spa~o em
branco, em que possam aSSLDar o di to
Desembarga '01' e o outro'>, que pelo
tempo forem per Nós provido

M.- liv. I t. 29 Si 1, 5 e 6.
s. - p. 4 t. 17 1. 13.

3. E os Oflicüles, que para de pacho
dos negocias da dita Casa ordenamos que
haja., são os seguint s (3) : hum ChanceJler,
oito Desembargadores do Aggravos, hum
Corregedor dos feito crime', outro Cor
regedor dos feitos cívei , hum Juiz dos
nossos feito, tres Ouvidores do Crime,
hum Juiz da ChanceJlaria, hum Promotor'
da Justica e seis De'embargadores extra
vagantes; e assi mais hum Procurador dos
nossos feitos da Coroa, que usará do Re
gimento, que tem o da Casa da Suppli
cação.

L. de 21 cle Julho cle 1582, 1.
nef. de 2i de Julho de 1582 § 1.

1. E por que a 'prinoipal cou a, que em
todo os autos se deve fazeI" he encom
rnendarem-se os uomens a Deos, para (Iue

(I) Vide Ass. de 22 de Dezembro de 16V,.
(2) O Ass. de 6 de Julbo de 1655 declara que a

prjoridade de posse eslabeleee a precedencia dos Mem·
bros do Tribunal.

(3) O AI. de 13 de Maio de 1813 § \ a!terou esla
disposição. elevando o numero de Desembargadores á
45 .fóra o Chanceller.

suas obras endere~e a bem e a seu sancto'
servico, o Governador escolherá bum Sa
cel'dóte, que em lodos os dias pela manhã
diga Missa (i) na. Ca a da Relacào, no Ora
torio ou lugar, que para isso 'se ordenar.

lIL-IiI'. I 1. 23 § 7.

5. E assi ordenará, que os De embar
gadores venbam todo os dias cedo a Rela
cão (2), na qual entrarão sem arma alguma;
e acabada a l\Ii a, o repartira pelas
mesas, em qne houverem de de pachar,
dando a cada buma os Desembargadore ,
que lhe parecer necessarios (3), segundo a
qualidade e quantidade dos feito, na,
fórma e ordem, que temos dado no Ti
tulo -1: Do Regedor § 6 e seguintes.

M.-liv, I t. 23 §§ 13 e 23.

6. Outrosi mandamos, que o dito Go
vernador não manele fazer execução, nem
consinta fazer-se per Alvarás, ou Carta~, ou
per quamquer ouh'o' desembargo a',ma
dos pejo Desembargarlol'es da Casa da
Supplicação, que e:jam sobre alguma" ~ou
sas, que per el1e, ou p r all(uns Oflic13fr3
dessa Casa sejam desembargadao, ou sobre
feitos, que perante elle p ndam, ainda
que as laes Cartas, Alvara, 011 de em
bargos sejam sellados do no so selJo, salv()
se forem per n ssa mão assinados. P01'que
no sa lençào he, que os De, embargado
re da Casa da Supplicac,ão nITo se ontl'e
meltam em modo algum nas causas, que'
ja for m movidas, Oll começadas na Casa
do Porto (1,): sal \'O nas que per no ~as 01'
denaçãe pecialmente Jfw' he outorgado
poderem-no fazer. E o Governador outro I

não cOllSentirá que na Casa do Porto se
conheça de cousa, que pertença á Ca ada
Supplicação.

M.-lil'.1 t.29S24-.

7. E quando o Governador for absente,
ucari em seu lugar o Chanceller da Ca~a,
se hi for; e não sendo hi, o Governador
deixará em sell lugar o De-embargador
dos Aggravos (5), que for mais antigo, ou

(I) Vide nola (2) ao § 3 do l. 1 desle li"., c .h. de
12 rle Mar o de 1834.

Foi o Chance!lel' d, Relação do Marnnhão que!"
('lI'DVOr:OU a cxlincl'ão dcate pl'cccilO, que já não PO~!l\
influir cm laes l'\lagil'lotl'adof\, de~de que dclle pc(hao
!lispen"" Eis os f,'uclos das doulriaas profe",ada,
em Coimb"lll

(2) Vide COita d'EI·l\ey de ~t de Dezembro de
1618 rl'oommendando que os Desembargadores ,e
apr ;entassp.111 cecI na Rl1lnç-ão para ouvirem Missa
com O Regedor ou Governador. .

A mmml(l rJisp05içüo se li) nos QQlig0S Reg'm",:tlol\
dRS R"'ações da Dahia, Uio de .I aneiro, Maraabao e
Pernambuco. .

(3) Vide A... lia Casa do. Porlo de l8 de JanelTo.
de 16l6, d 1~

(4) Vid A.. , de 9 de Novembro ri. 1623, D. e
do Outubro de 161,6, e Consulta da Relação do \0 de
Abl'il rle Idli4 com D. ele 2 do me,mo mez e annO. _

i5) ,'i,le Ass. ele 31 !le _~ 'o lo de 1641, e de!,
de Agosto de 1.59.
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nol-o ('Irá saber, para nisso provermos'
como for nosso serviço.

M.-liv. 1 t. 29 § 40.

8. E por quanto o OlJicio de Governa
dor no governo da dita Ca a be quasi se
melhante ao Regedor da Ca a da Suppli
cação, e o despacho de amb:ls as Relaçoes
he mui emelhante hum ao olLlro, por
não repetirmos neste Titulo o que temos
dito no do Regedor, havemos por bem,
que em tudo o que neste não stá provido,
use o Go\·ernador do Regimento do Re
gedor ,da Ca a da Supplicação no que a
elIe se podér applicar (1).

TITULO XXXVI.

Do Chanceller da Casa do Po'rto (2).

a OJIicio de ChanceUer da Ca a do Porto,
he o segundo della. Palo que convém,
que o Chanceller seja bom Letrarlo; pal'a
que saiba conhecer os eITos e faltas das
scriptura , que ha de passar. E no que
ao dito Omcio pertencer, deve ter segredo
nas cou a de Justiça (3). E Lleve ser lem
brado nas Cartas, que pa ar, que não
sejam contrarias hUll1as a outra, e de
bons costumes, para que honre o lugar,
em que per N6s he posto, e de _bom
acolhimento para as partes. .

M.-liv. 1 t. 30 pr.

1. a ctlanceller verá com diligencia
todas as Carta, qu .houver de as inar ;
e se aebar alguma contra no sos Direitos,
ou contra o paI-O, ou contra a Clere ia,
ou contra alguma pessoa, que lhe tolha,
ou faça perder seu direito, não a passará,
sem primeiro a :lmostrar em Relacão pe
rante o Governador e o outros Desem
bargadores. E o que ahi for acordado,
se cumprirá.

M.-liv.lt.30§ 1.

2. E se ao CbancelJer parecer, que al
guma Carta, ou sentenca não deve passar
pela Chancellaria, por-1l1e-ba ua glosa (4,),
e leval-a-ha ao outro dia fi Relacão, para
fallar sobre a glosa com o De embargador,

.(!l O Ass. de II de Janeiro de 1628 firma o prin
CIpIO de que o Empregado que subslilue li oulro no

• seu lugar, percebe o seu ordenado.
(2) O Ass. de I, de Novembro de 1660 dava ao Chan

ccllcr o tratamento dc-Se/lhor-ia..
Vide o l. •. desle livro.
(3) Â. justiça antiga era tão segredista e cheia de

tré\'os que, além da l'ecommend~ção aqui fcitu
I

se re
forçava com oulros aclos do Poder, omiuando-se
penas graves.

Vide Carla d'EI-Rey de 9 de Novembro de 1629 e
DU. de 25 de Janeiro e 19 de Setembro de 16',1 14 'de
Fcvereiro de 16t2, 1 de Agoslo de 16'.9 3 dcOutu-
bro de 1669 e 12 de 1I1aio de li07. '

(I,) Glo,a! i. e., parecer em opposiçiio ao pedido, por
~an'a da ICI e ealrlo•.

ou Desembargadores, que forem Juizes
do tal feito. E sendo sobre ella diffe
reates, ver-se-ha na Mesa grande perante
o Governador. E pelo acordo de todos
os Desembargadores, que presentes na Mesa
forem, ou da mór parte delles, será des
embargada a dita glosa. E tanto que o
dito Chanceller propozer as glosas, logo se
apartará para outra Mesa, assi como se
apartam os Desembargadores, que foram
na sentenças c Cartas glosada , p~ra que
os que as houverem de determmar, o
façam liYremente. E isto haverá lugar,
as'i nas cartas e sentenças, que forem
deseml)argadas em Relação, como nas que
per htilll s6, ou dou, ou mais passarem.

M.-liv. 1 t. 30 § 2.
S. - p. 1 t. 21. 1 li 2.
AI. de 16 de Setembro de IGS6.

3. E conbecerá de toda as suspeições
postas aos De embargadores c a todos os
outros Olllciae da dita Casa, e as desem
bargará em Relação. _ E quando julgar al
guns por su peitos, mandará fazer as
commissões a OutTOS Desembargadores,
que lbe bem parecer; e sendo suspeito ao
De. embargador, ou Olieial, a que for
posta susJ?eição, se guardará o que dis e
mos no Titulo 2: Do Chunceller lJlÓ?", pa
ragrapho 8: E poderá.

M.-liv. 1 t. 30§4.

4. Porém, quando a suspeição for po ta
em Relação a algum De embargador, que
ao despacho do feito stiyer, determinar
se-ha a tal suspeição pelos outros Desem
bargadores, que ao despacho do tal feito
stiverem, perante o Governador; o qual
porá outro Desembargador em lugar da
queIJe, que for julgado por suspeito, se
se for necessario. E quando se houver
de commetter algum feito de novo a al
gum Desembargador, onde não procedeo
su peiçã?, o Goyernador, ou quem seu
cargo tIver, o commellerá a quem bem
lhe parecer. E em quanto se valar sobre
a dita suspeição, o Desembargador, a que
for posta, se apartará para outra Mesa.

M.-liv.l t. 30§G.

5. E saberá se alguns Scrivães da dita
Casa, ou Tabelliães da dita cidade levam
maís das scripturas, ou buscas, do (rUe se
contém em no~. as al'denaçõe ; a quaes
em todo Ibe fará cumprir e guardar. E
não passará (i) Cartas alguma, sem leva
rem postas a pagas dos Scrivães, que a
fizeram.

M.-liv.l t. 30 § 9.

(I) Este ultimo versicnlo, segnndo Monsenhor Gordo,
parece lIa,'er sido formado por anologia do Codigo
Sebastianico p. 1 t. ~ 1. I § 10, compilado da Ord. do
liv. I l. •. § 9.
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(I) Vide Ais, de 26 de Junho de 1696 e de J6 de
Selembre de 181/., ~ue ele,'a"ão as alçadas. ,

(2) Segundo Monsenhor Go/'do, e.la Ord. porece
ha"e,' .ido formado por analogia do que ficara arde
onda aos Desemhargadores do. Aggra"os do Caso da
Suppl(ração, no § G do scu HegilUenlo, versiculo: e
conhcrcrãn.

(3) Vide A,.. de 28 de IIfarço de 16~;, de Ille
Ago lo de 1677 e de 4 de Maio de 1680, e D. de ~I de
Onlnbro de 1679.

(1) Vide A... de 9 de Oulohro de 1610,4 de Fc"e·
"eira de 1713 e 19 de Abril de 1625, e AJ. de 16 de
Fevcreiro de 1610. ,

(r.) Vide O/·d. desle liv. l. i, e Ass. de IOde Abfll
de 1625.

a Corre"edor do Crime da Casa do
Porto rec~iJerá' as querela~, e pas ará
as Carla. de segUl'O do deliclos commel
tid os no di. tTicto da di ta Ca a. E porlerá
avocar os feitos e causa dentro da cinco
legoas (ã), e li ar em todo mai do Regi
mento dos Corregedores do Crime da

Do Corregedor dos fe 'los cl'im es da Casq
do Porlo (~).

\

L. de 27 de Julho li 1582. 1.
A!. de 5 de orem ro de 1586,

2. E as sentenças, que elerem na ap
pellacões e aggravos no ca o acima dilo,
que n~1O pa sarem de quanlia de oitenta
mil réi no ben de raiz, e cem mil réis
nos moveis (1), afóra custa, darão á exe
cução, em delJas darem appellação, ~em
aggravo. E passando das dita quanlla-,
~odel'ão as partes aggl'aYal' para a Casa da
Supplicação.

L. de 27 ele Julho de 1582 §§ 2 e 3.

3. E bem assi tomarão conbecimento
elos feito, que per petições de aggravo
forem á dita Casa dante o amciaes della
e da Ci lade do P rto,· e cinco le"oas ao
redor, e doSo instrum ntos de aggravo c
Carta teslemunhayeis, que elles vierem,
po -to~ue seja de denlro das cinvo la
goas 2).
- 4. ' no despacho do aggravos e ap
pelJaçõe lJ dias de apparecer seguirão a
orelem (~), que lemos dado aO Desembar,
gadores da Casa da Supplicação.

TITULO XXXVII.

Dos Desembm'gadores dos Aggra'vos e
Appellaçães da Casa do Pori'! (2).

(I) Vide Ass. de li de Março e de 3 de OulubrD
de 166i.

(~J 'Vide Ord. de.le Iiv, l. 6. e Àss. de 29 de Março
de t63n, 27 de Agoslo de 1659,15 de Julho de 1666,
5 de Maio de IGiI, 26 de .laneiro de 1675, I, de Fe
"eroiro de 1716, 3 de J unho de I ia , 25 de Fel'ereiro
oe lil,5 e 10 de Junho de 1747.

E.l~s Assenlos lraUio de posse, preeedeneias, propi
nas, etc., dp.sles De!lembargadol'es, e de oulros nas
mesmas condições.

Aos Deseulbargadore do Aggravos da
Casa do Porto pertence o conhecimento
das appellações e dos instrumentos de
aggravo e éartas testemunhavei de casos
ci veis, que saírem dante o Julgadores
das Comarcas de Tra -os-i\I.ontes, Entre
Douro e Minho, e da Beira.; não sendo
da Comarca de Ca tel-Branco, que por ficar
mais perto da Ca a da Supplicação, ha~
vemo por bem que vão a elJa. E a SI
conhe erão das 31lpellações e aggr3vos das
correições da cidad de Coimbra e villa
de Esgueira. a que se não entenderá nos
aggravo elos fei to civeis, crue sa irem
dante o Conserrador da Uniyersidade de
Coimbl'a, porque estes havemos por bem
que \':lo á Casa da Supplicação.

L. ele 27 ele Julho de 1582 §§ 1, 2, 3 e. 5,

1. E tomarão conhecimento do aggra
'1'0 da sentença, que sairem dante o

M,-liv.1 t.SO§12.

8. E endo ab en te, ou impedido, ficará
o se110 a hum Desem]largado'r dos Aggra
vos (1), com parecer do Governador. E
fallecendo, servirã o. dito afficio o Des
embargador dos Aggravos mais anligo.

6. E mandará aos Scrivães da dita Casa, I Corregedor das causas cíveis da cÍita Casa,
que façam as Cartas e sentença bem fei- que não couberem em sua alçada, po, to
ta, e scripta de maneira" que por sua que sejam de maior quantia da que cabe
falta, ou negligencia não sejam glosadas, na alcada da dila Casa. E não cahendo
nem as partes )lar ello deteüdas. E sendo a quaÍltias na alçada da Casa, poderão as
alguma glosadaJu lamente, de maneira que parles aggravar das sentenças dos dilas
se deva fazer outra, se for por culpa do Desemhargadores dos Aggravo para a asa
Scrivão, faça-lhe logo tornar á parte lodo da Supplü;ação. E isto nle mo se cuten
o dinheiro, que por ella recebeo, ou fazer derá no' aggra,o da entenças, que der
outra de graça. E sendo por culpa dos o Desemhar"ador, que conhecer do feito,
De embargadores, que a pa 'sarem, eUes como Corregedor, elos Desem]largadores e
a paguem ao S rivão, que a uzer; e o afficiaes da dita Casa do Porto.
Chancellel' determinará por cuja culpa se
glosou.

M.~liv. I l. ao § 13.

7. E desembargará em Relação quaesquer
dll"ida" que sobrevierem sobr o que e
deve pagar de Chancellaria da Cartas,
que per ella pa: arem, egundo diremos
no Titulo 44,: Do Scri,,;âo da Chancellaria.
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Corte na Casa da upplica~o, em todo
l) q·ue se á elle podér applicar. E conhe
cerá de todos os casos crimes, de que o
Corregedor e Juiz ele fóm da cidade do
Porto podem conhecer, querendo as par
tes perante elle aceusal', e haverá lugar
a prevenção, e os despachará em Relação.

L. de 27 de Julho de 1582 § 4.
L. ue 26 de i'iovembro de 1582 § 1.

TITULO XXXIX

Do C01Tegedoj' dos feilos ci-!:eis da Casa
do Parlo (1).

o Corregedor dos feitos civeis da Casa
do Porto conhecerá das causas, de que
conhecem os Conegedores dos feilos ci
veis da Corte na Casa da Supplicação, e
as despachará pela ordem, que as eJles
despacham, e terá a me ma alc;ada, c[ue
elles tem (2); e nas causa, qlle não COUBe
rem em sua alçada, concederft aggravo
para os Desembargadores dos Aggravo
da mesma Casa do Porto, de toda a quan
tia ([Ue for: e excedendo a quanLJa da
alçada elada ft dita Casa, poderão as parles
aggravar para a. Ca a da Supplicação da
sentença, que derem os Desembargadores
dos Aggral'os da dita Casa do Porto.

I•. rle 26 de Julho do 1582 § 4.
L. de'26 de Novembro de 1582 li 5.
AI. cle 5 cle i'iovembro de 1586.

1. E o dito Corregedor não conhecerá das
cau as dos que forem at:haclo na cidade
do Porto, nem poderá mandaI-os cilar,
como podem fazer os Corregedol'es da Corle
ao que são achados nella, conforme a Or
denação do Livro terceiro, Titulo 3: Dos
glW podem ser ciladas na Corte.

L. de 'Tua Iunho de 1583 li 3.

9. Item, será Juiz da auções novas, e
ele pachará o feito em final em me a.
E p.a sando a quantia da alçada concedida
á dita Ca a, dará aggravo para a Casa ela
Supplicaçào.

L. de 21 de JUlho de 1582 § 4.
L. de 26 de Kovembro de 1582 li 4.

3. Item, na cidade do Porto, onde a
Casa SUl, terá carrego das cousas, que ao
AlmotaCé Mór pertencem.

L. de c.rr de Ju.lho de 1582 li 4.

TITULO XL

Do ltoi:t dos feitos da Coroa na Casa
dI) Porto (3).

O Juiz de nossos feitos da Coroa na

(I) Vide Ord. desle li •. t. 8, c Âss. de 22 de Fc,"e,
relro de 1721.

(~) Vide AI. de 26 de junho dc 1696 § 3.
('I) Vide Ord. desle li,.. t. 9,

Casa do Porto ervirá o dito 'Oficio, como
per bem das nossa Ordenações o fazem
os Juizes elos nossos feitos na Casa da
Supplicação. Porém nào tomará conhe
cimento das cousas, que to arem a nossa
Fazenda. E das senten.a, que der, que
passarem de oitenta mil réis no ben de
raiz, e cento lias moveis, que lle a alçada
concedida á dita Casa (1), poderão as parles
nggravar para a Casa ela Supplicação e
] uizes dos feitos da Coroa, e não tomariL
conhecimento das causas tocantes á apre
sentação das Igrejas do nosso Padroado,
por quanto e tas se bão de tratar na Casa
da Supplicação ante o Juiz do no ,os
feitos da Coroa, postoque sejam do dis
tricto da Relação do Porto.

L. de 26'de Kovembr de 1582 li 3.
AI. cle 9 ou lO de Março de 1596.
P. de 2-1 de Ou1ubro do 1598.

1. E sendo ca o (2), que algum Prelado,
ou Juiz Ecclesiastico não cumpra as Car
tas, que para elle se pa arem do dito
Juiz dos nossos fei tos, enIr:iará certidão
disso com o traslado dos auto aos Des-'
embargadores do Paço, para proverem no
ca o conforme ao stilo e nossa' Orde
nações.

L· de 26 de i'iovembro de 1582 § 3.

2. E tomará conhecimento da appella
ções, que vierem dante quaesquer Jujzes
sobre os votos de Santiago (3), e oulro al
gum Julgado}" não tomará conhecimento
das dita appe]Jaçàes.. E sendo jlllgadas
em outro qualquer JlÚZO, bavemo as laes
sentenças por nullas (lJ,).

TITULO XLI

Dos Owr;idores do Crime da Casa
do Porto (5).

Os Ouvidores do Crime da Casa do Porto

(I) Vide AI. de 20 de Junho de 1696 § 2, c Ass. de
29 de i\l~I'ÇO de 1639. -

(2) "ide Ass. de 28 de nrarço de 1624.
(3) ESle "olo, que obrig",'a li toda a ITespanha, foi

feilo na balalha de Clavijo, ganha aos Mouros. pelo
Rc)t D. Ramiro I, com sua mulher D. Urruca, seu
Glbo C successor D. Ordoobo c seu irmão D. Garcia,
cm 860 ou 861. Portugal tambem estava li elle obri
gado, porque foi feilo aoles de sua exisleocia como
nnção.

S. Thiago-maior, Palrono da Rnspanha, tem. o seu
saotuario cm Compostella, na Gal!isa.

O "010, appro,'ado por Bulia do Papa Celeslino I,
oreou para a lleninsula um imposto annual, que ~e

paga,':! em ccreacs e vinho.
- Pegas, DO Com. á estn Ord., traz por extenso o
texto desse ,'alo; e Pureira de Castro, DO seu tratado
de NarCIL Regia, cap. t3, anall'sa esla Ord.

(4) MOlls ohor Gordo diz que pelo I. 1 l. 1 da p. ,.
do Codigo Sebastianico de,'ião ir as appellações sobre
os volos de • anlhiago aos Juizes da Casa da Supplica
ção; mas oão sabe qllul fosse a Ordenaoça, que remo
"eu deUas o seu conhecimento, c o transfeio para a
Relaç.'io do Porlo.

(5) Vide Ord. deste liv. t. I j, e Ass. de ~ de Abril
de 1689. .
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conhecerão das appellações dos feitos cri
mes, que sairem dante o Corregedor e
Juiz da dita cidade: e bem assi das que
saírem dante os Corregedores e Juize das
Comarcas e lugares do districto da dila
Casa.

M.-liv. 11. 33 pr. c § l.

1. E os feitos ('1) das appellações crimes,
de que assi hão de conhecer, levarão á
Relacão, vistos e cotados na f6rma que
dis e"mos no Titulo 1.1: Dos Ouvidores do
C?'ime da Casa da Sttpplicação § '1 e se
guintes. E lerão as inquirições e instru
mentos, que aos feito pertencerem e pelas
partes forem allegados, perante os Des
embargadores, que ao despacho delles
stiverem.

M.-liv.1 1. 33§2.

2. E para mais breve e facil despacho
do~ feitos, mandamos que cada hum dos
ditos Ouvidores despache em huma mesa
apartada, para o que pedirão ao Gover
nador os Desembargadores necessarios para
o despacho delles. E guardarão em todo
o Regimento dos OUVidores da Casa da
Supplicação.

M.-liv. 1 t. 33 § 6.

TITULO XLII

Do Juiz da ChanceUaria da Casa
do Porto (2).

O Desembargador, que servir de Juiz
da Chancellaria na Relação do Porto,
de. pachará em Relação todas. as susp~i

ções, que f~reDl posta. aos Officlae da dita
cidade, aSSl da Ju tiça, como de no sas
renda e di reitos. E isto, não tencIo
os taes Officiaes Juizes certos, que das
suspeições a elles postas hajam de co
nhecer. E endo suspeito ao Omcial, a
que for posta suspeiçãO, se guardará o
que di emos no Titulo lj,: Do ChanceUer
da Casa da· Supplicacão, no paragrapho 5 :
E sendo o ChanceUer. E usará em todo
do Regimento, que he dado ao Juiz da
Chancellaria da Casa da Supplicação, e
terá a mesma jurisdição e alçada.

L. de 26 de Novembro de 1582 § 2.

TITULO XLIII

Do P'/"omutor da Justiça da Casa
do Porto (3).

Ao Promotor da Justiça da .Casa do

(I) Vide Ass. de 8 de Março de 1636.
(2) Vide Ord. deste li •. t. 14, e Ass. de 9 de Junho

de !i50.
(3) Vide Ord. de,te li•. t. t5.

Porto pertence requerer todas as cousas,
que a ella tocarem, e formar libellos con
tra os seguros, ou presos, que por parte
da Justica hão de ser accu 'ados na H.ela
cão do "Porto. E levará de cada lihel10
éem reis; e onde houver querela perfeita,
ou quando o seguro confessar o malefi
cio na Carla de seguro, o fará per man
dado do Corregedor dos .feitos crimes da
dita Ca a, ou de outro Desembargador,
que do feito conhecer. E nos casos, em
que não houver querela, nem confissão,
porá sua tenção na devassa, parecendo
lhe que per elJa não se deve proceder,
para com o dito Promotor se ver em
Relação, se deve ser accusado, preso, ou
absoluto.

1. E será obrigado ver as inquirições
deva sas, que vierem aos Scrivães do Crime
da dita Casa a si como ha de fazer o
Promotor da Casa da Supplicação, cujo
Regimento guardará em todo.

TITULO XLIV

Do Sm'iváo da Chancella?'ia da Casa
do Parlo ('1).

O Scrivão da Chancellaria da Casa do
Porto dará as Carta , como forem selJadas,
perante o Recebedor, e não sem elle. E
porá neHas a vaga per sua mão, e escre
vel-a-ha no 11v1'o da receita. E se for
duvida entre elle e a parte sobre o que
se deve pagar de Chancellaria, leve a
Ca1'ta ao ChanceHer; o qual à determinará
em Relação com os pesembargadores, que
o Governador para ISSO ordenar.

liv. 1 t. 35 § l.

1. E para o Scrivão saber quanto se
deve recadar de Chancellaria de cada Carta,
terá o h'a lado da taxa da Chancellaria em
Carta testemunhavel, assinada pelo Chan
celler 1\161', e sellada de nosso sello pen
dente. E em todo o mai guardará o Re
gimento, que he dado ao Scrivão da Chan
cellaria da Casa da Supplicação.

M.-liv. 11.35 § 5.

2. E fará a distribuição de todos os
instrumentos de aggravo, Cartas testemu
nhaveis, dias de apparecer, e dos feitos
cíveis e crimes, que vierem per aPllellaçào
á Relação dos lugares de seu distncto (2),
e os distribuirá pela maneira, que está
dito no Titulo 27: Dos dist?'ibuidores da
Corte e Casa da Stl,ppLicaçáo.

(1) Vide Ord. deste li •. t. 20.
(2) Vide Ass. ~e 24 de Maio e de 3 de Novembro

de 1135.
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TITULO XLV

Do Sollicitador da Justiça da Casa
do Porto (1).

O SoUicitador da Ju tica da Casa do
Porto será diligente em requerer as cou
sa , que pertencem 11 Justiça, nas caus~s,

em que não houver parte, !J!le na dita
Relacão se tratarem, de maneIra que pOL'
sua negligencia não se alonguem os feitos.

M.-liv. 1 t. 36 pr.
\. Item irá com o Promotor daJu tiça

o primeiro dia de cada mez á cadea, e
tomará em rol todos o pre os, que nella
houver (2), dec.larando o nome de cada
hum, e o appellido e aleunha, e onde he
morador e natural, II o caso por que he
pre o, e quelJ\ he sen Juiz, Scri vão e Pro
curador, eomofiea dito no Titulo 2G: Do
Sollicitador da Justica da. Casa da Su.pplt
caçâo, que em todo' o mais guardará.

M.-liv. 1 t. 36 § 1.
L. de 18 de Mvembro de 1577 § 5:J.

TITULO XLVI

Dos SCl'ivâcs clall te os Desemba1'gaclores
da Casa do P01'10 (3).

O· Scrivãe-, que ervem perante o
De emhargadores da Helação do Porto,
serào diligentes em seus Omcios, e irào
cedo ás audiencias de sua obrigação, de
modo que por sua tardança 0- De5em
bargadore', que as bão de fazer, não e.
detenham, nem as parte3 percam tempo.

M.-liv. 1 I. 37 3.

I. E porque muita cousas tencem
ao Omcio dos dito Scrivães, que aqui
nào são declarada, mandamos, que guar
dem o Hegimento dos SCl'ivães de nossa
COI·te, em quanto se a eHe podér appli
caro E não cumprindo o eontelido neste
TitLllo, e no dito Titulo 24: Dos Scn:vâes
dante os Desembm'gadores do Paco, 110
que se a elles podêr applical', incorrerão
nas penas conteúda no dito Titulo, se
gundo a differença dos casos,

M.-liv.lt.37§9.

TITULO XLVII

Do Scrivão das fianças dos degradados
na Casa do Porto (l~).

O Scrivão, que encarregarmo5 do ameio

(t) Vide Ord. desLe Iiv. L. 26.
(2) Vide AI. de 31 de Março de 1142 § 5 e Reg. da

Casa da SupJllicação de 7 de Junho de 1605' § 1 t.
(3) Vide Ord, desLe liv, l. ~4.
(~) Vide Ord. :leslelil'. t. ~9,

de registrar as fiancas na Casa do Porto,
fará cada seis mezes hum caderno, em o
qual regi trará as fianças, que derem os
delTradados, que houverem de ir sobre
fianca cumprir seus degredos em que fo
rem' condemnados na dita Ca a, com as
declaraçõe' necessarias de cada hum, con
forme ao Regimento, que tem o Serivão
das fianca r.a Corte. E cada seis mezes
mandar:í' o traslado do dito caderno ao
Scrivão da- fiança da Corte, para o Juiz
das fianças nos poder informar nas peti
ções da5 pc ~oas, que nos. pede,? perdão,
pOL' não regl'>trarem as dItas fianças em
tempo, ou ·reformação de mai tempo: e
para os Ofliciaes do lIa pi tal de todos os
Santos da cidade de Li boa, para onde a
condemnações do penJimento ~a fianças
são applicadas (i), podel'em requerer sua
justica diante o 1uiz das fiança. E nãÇl. o
mandando no dito tempo, o Procura/1lbr
do dito lIa pital o fará trazer á custa e
de pesa do dito Scrivão. E de cada fiança,
que a si regi traI', não levará mais que
cento e vinte réis, ora seja nelJa nomeada
uma pessoa, ora muitas.

p, de 16 de Abril de 1586.
C. R. de 17 de Fevereir de 1594.

1. E mandamos ao dito Scri~ão, que
não registre Alvará algun de fiança, que
per ós, ou per nosso De embargadores
do. Paço for~m passados, para algumas
pe soas se livrarem dos ca os, em que
houvermos por bem de lhos conceder,
nem as reformações do tempo, que se
concederem ás di tas pes oa, para se
acabarem de livrar, ou para irem cum
prir os degredos, em que são condena
dos; porquanto os dito Alvarás se hão
de regi5trar no livro da'> fianças da Corte
pelo Scrivão delJa, conforme a seu Re
gimento.

P. de 16 de Abril de 15E6.

TITULO XLVIII

Dos Advogado~ P- Procurad01'es, e dos que
o nào podem Se?' (2).

1I1andamos qne todos os Letrados, que
houverem de advogar e procurar em nossos
Heinos, tenham oito anno de studo cur
sados na Universidade de Coimhra em

(I) Vide Ais. de 21 de Janeiro e de 22 de Outuhro
de i6'·2.

(~) O Ass de 28 de Abril de 1750 impunha á todos
os Adl'ngados de numero da Casa da Supplicação, e
nomeadas por Portaria dn Regedor, II obl'igação de
conCOrrerpm pro rata para a r~sla das Justiças, que ~e

fazia em Lishoa, na igreja de S. Domingos, na la oi
ta"a do EspiriLo Santo.

Entas pratica., de fundo religioso e ehrislão, aca
bárão-se. com a secnlnrisação dos Estarios, e paganila
mento dos Gover~o •
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Direito Canonico, ou Civel, ou em ambos (i).
E o que procurar, ou advogar, sem ler
o dilo tempo, pagará pala primeira vez
cincoenta cruzado, ametade p:J.ra quem o
accusar, e a outm pal'a a ·arca da Uni
versidade (2). E pala segunc1:J. incorrerá na
mesma pena. E posloque acabe de studar
os oito annos, nào usará o dito Olieio,
até pas arem doú anno (3).

S.-p. 4 t. li 1.13.

1. Na Casa da Supplicação haverá qua
renta ((1) Procuradores sómente Letrado,
com o ~ual numero se não dispensará por
causa a,guma. E vagando algum lugar do
dito numero, as i por mort ,como por qual
CrUel' outro impedimento, stará o dito om
CIO vago per tempo de dous mezes, que
comecarão do tempo da morte, ou impedi
mento daquelle, p r qlle assi vag-ar. No
ql. tempo se Virão oppôr ao dito om
cio os Letmdos, que o pretenderem, e
serão examinados pelo Regedor com o
Chanceller e De-eniliargadores dos Aggra
vos, na maneira do exam (5), que lhes bem
parecer. E no dito exame terão re pei to,
que além da letTas e ufficiencia sejam
homens de bO:l fama e consciencia (6). E

(I) E,ta disposição se acha alterada pelo art. 2 § i
da L. de 22 de Setembro de I 28, c art. i § 5 do
neg. de 3 d Juneiro de 183\ que aulorisáo os Pre
sitlí;ntcs da!' Rcluçi1ps ti uar licença para n{h~ogarcm

nos cidadãos llrnsilciros furmndos ou doutorados cm
Universidades cslrangeil',1s) qualquer que sl'ja o tempo
do rcspcctiyO euno. Prrlllissiio ql1C, por maioria do
razão. lambem tfJ1l o Blchareis formados da 1l01BnS
Faculdades de Dil'eilo, cujo cur~o lia de cinco annos.

(2) E tu pena está cm desuso, p(lil'i sem 1?rovisãn ou
CarL, de B'cba!'el ningucm he admiltido nos audilo
rios para ::uivogar.

Vido. P. d 10 de Feverciro de j3~0, An. n. 283
,le 15 de Janeiro de 18\1, c ns. 303 c 30~- de 17 de
Onlubro de 1359.

(3) VidcD. de 13 de Junho de 15/,9. c RR. de 31 d
Ago.to de 1123, 19 e 29 de Abril de 1133, c A s. de 3
de Julho rle 1115.

(I,) ror D. de 19 de Abril de 'li52 esle numero foi
elev,do li 60.

?11andou·!'c que os hOln'cs C de numero na Casa do
Porto, corno na ria Supplícnção; slwceúenclo aull'o
Janlo tias Relaçães do IlI·amar. Ais. de 16 de Junho
c de 8 de Agosto de 1601, c Ass. de 2, rle Abril
de I i23.

Os da Casa do Porto foráo elevados li 25. P. de 21
de .ll1nho de 1122 c de 30 rle Janeiro de 1724.

Os que pel'dião esse direilo na Casa da Sl1pplicação
podião, não obstante, advogar cm oulras Juizos. Ass.
de 21 de Novembro de 1111.

rodem ser hobilitados, aindn não sendo Bachoreis
formados, por lei da Assembléa Gera!. Res. n. ~G5
rle .~ de Setembro de IS"'i, c ,~y. n. ~34-de 18 de
Ol1tubro de 1662.

(Ii) A csle exame ainda hoje por est)'!o esLão sujei los
os 'Iue são de numera das Rclaçü~s. .

{G} Alu!ltun prorlr.st.~di7. Pegas, bona (ani4 ad eurci
tilHllo mtl1lcr;s publici.

A profissão do Advo~ado por nossas antigas leis era
'il.Wl14S publico; mos uFtimumente tem·50 dh'crsamente
intPI'pl·olado.

Virlo. A,·s. n. 4018-de 29 de 5olembro de 18GO.
n. 318-de 19 de Junho de 1865 § 5, eonl,., o que
di.punha o Av. de 1 de Outubro de 1828, confirmando
a unliga doulrina, bcm como a 1). de I tle Dezembro
de 18:!1.

E lupLo (l!ru munus publico, pelo menos os de nl1
mHrQ das Ilpla~.jes, qne pelo Hr-g-. de! de .lunho de

sendo o exame per lição de ponlo, lho
as inarão em uma Lei, qual lhes parecer
pal'a que ao outro dia ás mesmas hora~
a venDa ler e dIsputar, e lhe arguirão os
oppo itore : e não os havenda, será no
tificado aos outros Procuradore da Ca a,
l?ara que argumentem. E aos que a si
forem approvados, o Cbanceller da Casa
Ihes passará disso certidão, para com ella re
quererem aos Desembargadores do Paço (1),
que lhes mandem passar suas Carta , que
serão per elle assmadas, e passadas per
nossa Chancellaria (2).

M.-Iiv. 1 t. 38 pr.
S.- p. 1 t. ,~ J. 2 § 6, t. 21 J. 3, e t. 2 J. 1 § 9.
L. de 18 ele Novembro de 15i7 § 2i.
AI. de 3 de Janeiro tle 1582.

2. E os que houverem de pI'ocurar na
Ca a do Porto, o poderão fazer, sendo
graduados na dita Universidade. E tendo'
o ditos cur os, serão aclmittidos pelo Go
vernador sem exame alglllll (3).

M.-liv. 1 t. 38 § l.
S. - p. ilt. li J. 13 pr. e t. 2 § 28.

.3. E os que forem graduados per exame,
e tiverem o tempo ele oito anno , poderão
procurar nas correiçõe (4), cidades, "ll1a ,
e lugares de nos"o Reinos e enhorios,
em para ello terem necessidade de licen

ça, mostrando ao Julgadore as Cartas de
eus grãos, e certidão authentica dos cursos,

Porém lias correieões, ou alcadas (5), que
mandarmos pelo lteillo, onde lJouver certo
numera Ue Procuradores (6), não poderão
procurar sem nossa licença.

M.-Iiv. 1 t. 38§2.

1605 § I:! podião sahir dns audic~cias, onde crão
obrigados omparece,·, sem licença do .1uiz.

TIoje, pelos Lhs. n. 522 - de 2:l de Novembro rlo
1863, n. 1,23 - de 16 de Selembro de 1364, revogando
a O,'d. do liv. 3 l. 19 § 13, ex-plicada por a~,elle Re
gimenLo, os Adrogados perdn,'ão a qnalU,caçáo do
mwltls publico para a sua profissão.

(I) Vide Ass. de 9 de Janeiro de 1620.
(2) Vide PP. do 10 de Abril, de 13 de l'laio e do

6 de Agoslo de j 822.
(3) Vide o § 60 do Re". dQ Desembargo do Paço,

que parece eonlrariar esta disposição.
Pegos, no Com, á esle paragrapho, apoiado cm C.

bedo p. 1a dcc. 2ti!', aSSC'ICM\ que o conlrario se pra·
licava por eslylo, e ainda hOJe se praliea cm nossllS
Itelações.

('J.) E"''ias corrciçücs ou alçadas erão um recurso ex
traordinario de que o Governo lançava mão para.
punir os crimes. Posteriormenle tornou-se um re·
CQfSO ordioario, creando-se os Corregedores dRS Co·
marcas, seguodo leslifico Pegas no respcctiyO COIII
monlario.

(J) Monsenhor Gordo declara que eslo Ord. tem de
mais o ,'crsiculo - ou alçada que mandarmos pelo 'regno,
O qual, segun lo sua opinião., foi accrescenlado cm
razão do ncg. de 23 de Jan~iro de 1BiO ordenar quo
as dnas alça.das que, por esse tempo farão visitar as
Provioeias do Reino, tivessem cada uma dellas doo.
Procoradores letrados sómente.

(5) Pegas a severa que no Reino, com excepção ~.
Ca a da Supplicação, náo havia lugar algum que ti
'Ie se nllm~ro cel'to de Advogarias, que autorisasse a
solicitação da licença de que t,'ata esle paragrapbo.
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4. E os que não forem graduados (i), e
houverem de procurar nas correiçõe , ci
dade , villas e lugares de nos os Reino,
serão examinados pelos DesemlJargadores
do Paco. E sendo para isso aptos, lhes
passarão suas Cartas, havendo primeiro
informação de. CfUantos ha nas correições,
cidades, ou vlllas, para onde pedem as
ditas Cartas, e dos que são necessarios:
de maneira que não sejam mais dos que
razoadamente se possam manter. E isto
se não enténdera em algum lugar, c[Ue
tenha privilegio para nelle não haver Pro
curadores cio numero (2), e poder procurar
quem quizer, porque nos taes 1ugare poderá
procurar quem quizer, sem as ditas Pro
visões, sendo pes oa idonea, e a que per
nos as Ordenações, ou per Direito commum
nào seja defeso.

~I.- hv. I t.38 §§ 2 e 3.
S. - p. I t. J 1. 2 § 11.

5. E os que em outra maneira procu
rarem, assi nas Relações da Casa da Sup
plicaçâo e do Porto, como· nas correicàes
e outros lugares do Reino, postoque Pro
visão tenham de qualquer outra pe soa,
como não for nossa, ou uos nossos Desem
l1argadores do Paco, ou não forem gradua
dos, como acima dito he, sejam pre os (3),
e da cadea paguem vini cruzados, ame
tade para nossa Camera, e a outra para
quem o accusar. E mais serão degra-

(I) o AI. dc 2/, dc Julho dc 1113 dcclarou quc róra
da Côrle pódc SCr advogado qualqucr pr"oll idonea,
ainda que não seja formada, tirando PI'o\'isão.

Hoje. essas Pro"isões que dava o Desembargo do
]'aço, são assignadus pejos Presidentes das llelações.
Reg. dc 3 de J unciL'o dc 1833 ul·L. 2 § 1 já citado.

Antigamente se concedia tucs l!l'ovisões até para a
COrte, o que se mandou cassar j lUas nincln ha Advo
gados neslas condiçõcs. Av. 11. 4·80- de 25 de Agoslo
dc 1836.

A licença para advogar cooccdida ao Advogado não
formado em Direito. Lcgulcio. ou Iormado nos Unh'cr
sidades csLrangeiras, paga de sello a11nualmcnLc 5$000,
c por uma só "cz 50$000. Rcg. n. 68 I - de IOde
Julho de 1850 arl. 48.

O Advogado formado cm DireiLo nas Faculdades do
Imperio .pa"a de no,'os direiLos 60$000; c provido
lemporartamenle, 2$000 por anno. L. de 30 dc No
vemhro dc j 8\ I § 5 da 'fabella annexa.

O do Con elho de Eslado, além dos direitos de
Chancellaria, pas.a pelo Ululo a Luxa do sello. Rcg.
n. 681 - supra cllndo art...a.

(2). Não lernus lei fixando o numcro de Advogados e
Sohmladores, lanlo para as Hclaçües como para as
Comarcas c 'rel'mos. '

~tns o l'residcnle da Relação da COrle por uma dc
c1aração ou Ordcm de 26 de Solemb,'o 'de 1856 fixou
o.n.ul~'ero de A.dv~gados c So!iciladores para cad~ Mu
mClplo das ProvInclUs sUJettas á sua jurisdicção e
róra de lncs nunlCrQS não se eIpede Provisão a1gun'Ja.
Esle eslrlo lem pre,·ulecido.

Vidc Jornal do Commercio n. 29 I de 1856.
(3) Eslas _pcoas eslão abrogadas pelo Codigo Crimi

nal, que nao contempla semclhaDto crime DOS ~cus
artigos.

Pcla C. R. dc 28 dc Oulubro de 1803 declarou-sc
que não era esLrlo pagarcm os Advogados as multas
da Catlêa.

As expressões da Ord. • como não (Dr 11ossa. re~
fer~-se aos 'fribunae:J e Juizes Ecclcsin licos cuja
~cça.o! por um modo indirecto c ohsruro, 6e pro~urava
lnuhhsar.

dados per bum anno fóra do lugar e seu
termo, donde procul'arem. E não possam
ba'7er mais Ollicio de Procurador.

M.-Iiv. I t. 38 § 3.
S. - (l. I t. 4 1. 2 § 11.

G. E mandamo aos Procuradores que
tenham os livros das nossas Ordenaçõe , e
não procurem contr~ ellas. E porque nossa
tenção he, que sejam muito inteiramente
gual'(]ada, defendemos a todos o Procu
radores, a si da nossa Corle, como da
Ca a da Supplicação e do Porto, e a toda
as outra pes oas, q1Je em cada huma das
dilas Ca as feitos troLLxerem, on procura
rem, ou requererem, que per palavra, nem
per cripto não a1leguem, nem requeiram
conh-a alguma. Ord nação per Jó appro
vada, que se não deve cumprir, nem guar
dar, nem per e1la julgar, dizendo, que he
contra Direito cornmum, ou contra Direito
Canonico (i), em quanto a tal Ordenação
não f r per Nós revogada. E qualquer que
o contrario fizer, por es e me mo feito,
sem ser neces~al'io outra sentença, nem
declaração, hav.emos por b~m, que incorra
em pena de vmIe cruzados para a de
pe as da Helação, onde e a lal duvida.
mover, os quaes logo pagara, antes que
da Relação e parta, e hi pre. enle ti"er;
e não stando bi, o Re l1edor ou Governa
dor da Ca a o su penda logo do omcio
do Procuratorio, até que pague a dita
pena (2). E nâo sendo Procurador o que a
tiver allegado, mande-o logo penhorar
pelos vinte cruzados e custas, que. e na
recadação delle fizerem, o que será en
tl'e"ue ao Recebedor ela de pe as da Re
lação pera.nte o ScriviLo ,de seu Cargo.

M.- Jiv. I L 38 §§ 4 e 5.

7. E aos Advogados, que aconselharem
contra nossas Ordenações, ou Direito cx
pl'CS o, incorrerão nas penas (3) cm que in-

(1) Direito Canoniro. Esla dispo.ição lem muil.
relação com a precedenle; o fim era inulWsar dc lodo
o direito da Ig;cja, pondo-o m 5U pcição, como se
"ê da Ord. do li\'. 3 I. 64 pr. c ~ 3.

Pegas, no respecth'o Com,., diz que a razão d sla
disposição proYém de que o DireiLo Canonico niio he
olJrigatorio senão nnquellas COUSAS que respeilüo lia
bem da alma. ao puramente espiritual, como dizião 08
Jansenistas e G.lliunnos.

Com Ludo, faz aqui uma excepção, dizendo que, por
força do L. 2 § I, e t. 4' § I, desle li\'., niio era \'edado
lllle~ar que as Icis ci \'i conLraria vão as liberdades cc·
<ieslasticas, porquanto eslas o Lcgislador dcfendia e
sustenlava.

Mas essa mesma excepção parece que desapparcceu
com o § t 2 da L. de 18 dc AgosLo de 1769, que de
lodo inuLilison o Direilo Canonieo na apreclUção da
legi laç.'ío palria.

(2) Esla pena ou mulla, sendo disciplinar. della
muda não estão iscnlos o. Advogados.

(3) Estas penas uão eslão CIII vigor, C parece que
de lodo caimão em desuso depois da C. R. de 28 de
OuLubro de 1803, que desmoralisou uma decisão da
Cn.sa da Supplicação.

Vide L. de 18 de Agoslo de j ;69 §§ 1 e 10, c AI. de
28 de Dezembro de j i1ol- § 8, que augmcnLárão a>
penas desta Ord.

OnD. ~2
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correm OS Julgadores, que jul'~am contra
Direilo expre o. E o que ltzeI;em pe
tição de a"'gravo contra os auto', e não
conforme a verdade, que neHes se contém,
ou a fizerem manife tamente contra Di
reito eX{l1'e so, pagarão por cada petição,
que as I Jizerem, c10us mil reis para a
despe a da Relação (i). E outros dou" mil
rei" pa"'al'ão, quando ·fizerem embargo a
algum d "pacho, e se j~gal', qu~ n~o são
de receber. E não ejalU adl1lJttldos a
servil' eu omcio, sem mostrarem como
os tem pago.

M.-liv. I I. ,1 li 15.
J". de IS ele -ovemlll"o de 1571 § 25.
1. de 24, ele Março de 1590 § 17.

8. E serão avi ado o Procuradores
que não de,amparem o feitos (2), nem se
,'ão da Corte, nem do lugares, onde o
tratarem, sal 'o e tiverem lal nece sidade,
ou impeilim nto, por que não pos am aI
fazer, a qual farão saber ao Juiz do feito,
e havendo elle infol'macão do impedimento
ou nece sidade, que lhe he aUegada, e
sendo tal, porque não po sa, ou nl).o deva
ser Procurador, a J):lrle, ou parte con
h'ariaf, que o felto quizerem eguir,
irão cilar as ouh'as partes, para seguil'em
os ilitos feitos.

~r.-lil". I t. 38 § 9.

9. E e os ili lo Procuradore deixarem
os feitos sem tal impedimenlo, ou ne
cessidade, e sem licenca do Jtli7., o Juiz
os proce sará á. revelia das partes. E o
Procurador que o as"i desamparar, pa:
ga.l'á ás partes toda. a perda e dano, que
por ello receberem. E não tendo l)er
onde paO'a1', erá presá (3), até as parte se
rem sati feita.

M.-Iiv. I t. 3S § II.

10. E mandamo, que se as partes por
negligencia, clllpa, ou ignorancia de seus

Entrelanlo o Ay. n. ~'8 - de 29 de elembro de
I 60 declara qlle, exercendo o Advogado industria
priyada, nião róde ser processado pur virtude dl!Sla e
da seguiole Ord., considerando disciplinar a Jlena·
lidade.

Vide orl. 160 do Cod. Crim., Ord. deste li\". l. 5
§ 4" e liv. 3 I. _O § 45, I. 64 e 75 pr. E bem assim
os Ass. de 2 de Maio de 165., do II de Fevereiro de
1658, de 24 de Março de 1612, e de II de Agosto
de 168R.

Con ulle·'e sobre esta Ord. Almeida e Souza
_-atas á lUello -I. 1 pago 15 usquc 11.

(I) Em Yi la do arl.26 do Ueg. n. 143 - de 15 de
[arço de I .~, esta penalidade ainda se aeba cm \·i·

gor, com a alteração do AI. de 16 de elembro
tio I 14.

ide A . de 16 de •ovembro de 1100, P. do Iode
i\[ar o tle I 30, e arl. 25 do citado Reg. n. 143.

Pedindo o .t\d'fogado "l8la do,; autos para embargos,
não os pódo I r mais qlle um dia. L. de 6 de
Dezembro de 161~ § 17.

(2) Conrronte-se com a Ord. do li\'. 3 t. 20 § 13.
(3) Vide Phrebo p. I Ar. 58.
Não seudo a Advo noia mUIlu. publieo, esta pena

não se poderia boje impór, Yisto como não está pre\'i
nido o crime no Codigo.

P(Ocuradores l'eceberem em seus feitos
alguma perda, lhes seja sati feito pelos
bens delles (i). E a si mesmo (2) os ditos
Procuradore pagarão ás partes as custas,
que lhes fizerem fazer, por appellarem, ou
aggravarem, onde per nossas. Ordenações
não couber appeliação, nen? aggravo. E a
parle poderá polo sobreilito demandar o
ProcUl'ador perante o Julgador, que do
fei to conhecer (porque deno lerá melhor
conhecimento), sem ene poder allegar pri
vilegio geral, nem special de scu foro.
E o que nào appellar, ou aggravar da
eutença, que foi dada conh'a a parte, ao

tempo que be obrigaclo, sendo sabedor
da cu lença, ou sendo caso, em que caiba
appeJ\ação, ou aggravo, pagarã á. parte
todo os dano e perdas, que por ello
recebeu.

M.-liv.1 t. 38§ 29, e li\'. 31.15 §26.

!lo E defendemos a todos o Pror,urado
res (3), que não façam avença com a par
tes, pa.ra baverem certa cou a (4,), vencen
do-lhe as demandas. E o que a fizer, seja
suspen o de procurar hum anno, e pa"'uo
dou milréis para as despe as da Helação;
ma sÓl11cnte lcvarão o salarios (5), que se
\11e' direitamcnte mon1::Jr, e per nos as
Orclenacõe lhes ào taxados. E se Thes
a" parle mais de~m em pão, vinho, carne,
ou oulras cousas, e lhes requercrem, que

(I) Vide Ord. deste li". t. I t § 3, e t. 2-> § 21, e
ThelDudo p. 3 De<. 251.

(2l Vide 0010 (3) ao § I da Ord. desle li". t. 10.
(3 ElIlende-se lanlo o Solicitador, como o Ad

,·ogado. l>t!gas, Forenses, cap. t i3 n. 18.
(» rt e esle o contraelo deuominado - quota liti..
Antes do AI. do t o de Agostu de 1114 entroll moi

tas ,"eze cm duvida se' esta Ord. comprebendia taulo
os Advogados 1 como ('15 P.rocurudorcs, ou sómenle
aqllcllc. Ess.e A.h·al'á liXDU fi \'crdadeira intelligencia
da lei, compl'chcndcndo ambas as profissões, c esten
dendo a nnHidade de loes paeloo com olllras quaesqoer
pesBOas.

Como cssn. interpretação era um incidente DO Alvará,
que Irata de on"enções sobre heranças, contillú,
IIb istir a disposiçiiu a despeito do D. de 11 de Jo

Ibo <Ie 1788 qoe mandoo suspender esse e outros aelos
do Governo.

Vide Almeida e Souza-Faseieu!o l. I pags. 352 .0
392 § 6 e nota, e Freitas - COll.olidoção da. Leu
ar!. ·16 .

Cabedo, na Dee. 19 da lo parle, 511 tenla\'a que, uão
sendo a cOosa certa prometlida, oLje lu do demanda,
nesles casos a quota litis era admissl\'cl. E~sa doulrin:a.
foi rondemnoda pelo AI. de 177~.

I:;) OS salarios do. Advogados ou Procnradores, re
gu ados pela Ol'd. deste liv. l. 92, forão poslerior
mente allerados para o Brasil pelo AI. de IOde 00
tubro de 175> e afioal regulados pelo D. n. 1569-d~
3 de llarço de 185", dos arls. 63 ".que iS.

Pelo url. 1S5 os Advogados, qn se não qllerem eon'
formar com as taxas marcadas no D. cilado, podem
requerer arbitrameulo por meio de lou.ados nomeado.
por ambas as parles.

O Adl'ogado ]Jóde aceionar eTecuth'ameote pclo.
seus honor"rios, lendo hl'polbeeo legal, no. bens do
.eo de\'edor, e prererencla Jlara cobra-los, á lod.o:, o.
credores que se não acharem Dns mesmas comhçoes.

Vidu AI. do 22 de Jeneiro de l810 § 34, L. do 30 de
Ago.,to de I 2 , Av. n. H- de 10 de Junbo de 18'6,
Costa, de Stylú, ann. l1

ê
e com especialidade o n. 2

e Pegas, DO rcspeClh'o 'om' J ns. 5, Ge i.
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lho desronlem no salario, serão Qbrigados
a lho descontar, ao tempo que se contar
o feilo. E os ditos l:'rocUTadores não
(arão entre si companhia (i) sobre o salario,
sob pena de sere01 privados dos Officios,
e degradados para sempre para. o Brasil.

M.-Iiv. 1 t. 38§ 30.
·.-p.4t.221.9.

12. E os Procuradores não lI'ao a ea a
dos JuJgadores fallar-111es nos feitos, de
que forem Juizes, em quanto a demanda
durar: nem os Julgadores o consenlirão,
nem os ouvirão em suas casas, antes lhes
dirão de nossa paTte, que se vão.

M.-liv.l t. 138 § 31, e iiI'. 3 t. 35 pr.

13. E se algum Advoga(10, ou Procura
dor tiver recebido de alguma parle di
nheiro, ou outra cousa por advogar, ou
procurar eu feito e deman(la, ou depois
que for· feilo Procurador, e o aceitou,
postoque.inda não lenha diuheiro recebido,
tendo já sabido os segredos da causa, de
pois advogar, procurar, ou aconselhar,
público, ou secreto pola ou tra parte: e
bem a si o que receber cousa al"uma da
parte, contra quem procurar: além de ser
havido por falso (2), serlL degradado para
sempre para o Brasil, e nunca mais usará
do Officio.

M.- IiI'. 5 f. 55, e J. 1 t. 38 § 38.
S.-p. '1 t. 221. 9.

li. E mandamos a todos os Procurado
re", que depois que no feilo , em que
procurarem, offereccrem em .Tuizo libello,
ou quae quer arti"os, ou razõe , não ri 
!Iuem nos dito .Iibello., arligos, nem ra
zões cousa alguma, nem accrescenlern, nem
diminuam sem licença do Juiz (le feilo,
?U: Ida a parle, se for cousa de seu pre
JUIZO. F. o Pror;urador, que o conlrario
fizer, seja privado do Omcio, e de"mdado
dous annos para Africa. (3). E bem a si não
sc.revam na margem em folha alglllna do
feito nenhuma razão; sõmenle poderão
pôr as cota , que o Juiz pMe pãr, se
gundo dissemo no Titulo ii: Dos Ol/,
1Jidores do Crime da Ca$a d(~ Supplicacão
§§ i e 2. E fazendo o contrario, serão
suspensos dous mezes de seus Olicios, ou

\
1) Vidc Pegas, Com. nS.,8 e 9, quc qualifica dc cs

Icllonalo esles pnclos.
(2) A R. dc 20 dc Dczcmbro dc 18G;; dcclarou dc

ro!,:ada csla pcn~, cm. vi,la do ar~. 310 do Codigo
Crllnmal. compclllldo a JumprudcoCln do 'l'ribun/lc
n applicação dn penn, que couher á visla do mc mo
Codigo ounlra o Advogado quc infringio o prcccitu
firmado nesta Ord.

Vide Re.ista Jurídica de 1865 dn pago 3\.1 usqll.
3l9, Ord. de>le Iiv. I. G2 § 21, Pegas DO respectivo
Com., C ForansC3 cap. 19.

(3). Esla pena csUi 1"Cvoga~la pejo al'I, 310 do Codign
CnmJoal, o nada se providenciou neste scnliQo a
men.o' que se Dão applique o arl, t G7 do me~o
CodJgo.

haverão outra maior pena, segundo a qua
lidade das palavras.

M.-lil'. 11. 38 § 34.

I,,{ormações.

15. E mandamo que todos os Procura
dores, que em Juizo houverem de procu
rar por alguma partes, hajam dellas in
formayão (1) de todo o negocio, as i sobre
o libe'no, como conlrariedade, e sobre to
dos os artigo, que no feilo houverem de
fazer, em modo C(Ue não· façam artigo
algum, que não seJa con leúdo na (li ta
informaçôes; a quaes lhe serão dadas
pelas partes, ou per Procw'adore , a quê
as partes para a di ta cau a fizerem pro
'uração per Tabellião das ota, ou per
mão propria, sendo de qualülade que a
procuraçào, feila Eer elle , faça fé em
luiw, ou aplld acla (2). a qual procuraç~o
se cOlllenha, que lhe dá poder para egUlr
a demanda e sob'tabelec.er outro Procu
rador. E se o mesmo Procurador, que
em .Tuizo houver de procul'a.r, tiver e
melhan le procuração para seguir a de
manda, e sobstabelecer, não haverá mi ter
inf?rrnaçào. As quaes informações erão
a sllladas pejas me 'mas partes, ou pelos
Procuradores, fei los da maneira, que dito
he, e nào pelos Procuradore , que em
Juizo nelles houverem de procurar. E os
que não souberem crever, façam-a a si
nal' per pessoa conbecida, que as a si
nem per seu mandado; as quaes iniorma
çõe" os Procuradores lerão bem guardadas,
para a mo l!'arem ao Julgadore, quando
lhes for mandado, a si quando se -Q feilos
tralarem perante elles, como depoi d'
serem senlenciados, para se ver se pro
curaram os fito vel'dadeiramenle, e se
gundo a informações, que I1le foram dadas.

M.-lil'. [1. 38 § 3;;.

lG. E quando o feilo for de algllffia pes
soa, TJe . lê sob admitli tração de eu
Pai, lulor, Curador, ou Administrador,
o Admini lrador, Tutor, ou Curador, dará
e as inará a informação per si, Oll per
ou.trem, pela maneira sobredila. E se a.
demanda for de algum Concelho, será as
sinada pelos Vereadore ou per dou5
deJles, e pelo Procuradol' do Concelho (3).

(I) Este preceilo quasi Dunca he obse....ado, com
prejuizo da J usliça, e ulilidade da, proJlrias [Jarles e
Advogados.

. Confronle-se COIll a Ord. do J. 3 l. 20 § 8.
(2) 110n,enhor Gordo diz quc O "crsiculo - apud

acta-se dcri,'oll, Ü seu parecer, do CodiHo l[anuelino
liv. I l. 38 § 8, uude a procurações fp~lllS apud aelu..
I~m O mesmo eITeilo e "alidade das ODII'Il! que são
feitas pelos Tabelliãcs das NOlaS ou pcs'oas pri"i1e
giadas.

Vidc Ord. do liv. 3 I. 29 pr. quc foi recopilada da
1I1anuelina acima cilada.

13) Vide L 6G § G.
l'cJo Av. n. 513- do 5 de l\'ovembro de 18G2 e,ses.

Procuradores não necessilão de Prol'isão.
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E sendo de Universidade'assitlará o Reitor
e Syndico delta. E se for de Cabido, ou de
l\iosteiro, será assinada pela principal Fe 
soa de tal Cabido, ou 1\10 leiro, e pelo Syn
dico, ou Procurador dos negocio, se o !li
houver. E na ~lemandas, que pertence
rem ás Confrarias, as assinarão os ]\for
domos per si, ou per outrem, se não sou
berem screver.

M.-liv. 1 1. 38 § 35.

17. E se os Juizes dos feitos acharem,
que algum, não seguindo a informação da
parte, procurou seu feito erradamente, e
por sua culpa a parle recebeu dano, façam
todo emendar, e pagar á parte pelo ben
do Procurador, que em tal c.ulpa for
achado, se a parte o requerer. E além
disto o Procurador, que por malícia não
seguir a informação da parle, sel:á punido
segundo sua culpa e erro, que illS o com
metter. E postoque alguns feilo se tra
tem e determinem, sem os ProCllradores
haverem as informações das partes, have
mo por bem, que as senlenças não' seJam
por i so annullada, nem impedidas, as
execuções dellas.

M.-liv. 1 t. 38 § 35.

18. E o Procurador, que em nossa Corte,
ou na Casa do Porto procurar, e nâ.o
mostrar a informação da parte, endo já
o feito finalmente determinado, incorrerá
por es e me mo feito em pena de dez
cruzados para as despesa' da Relação:
e nos oul1'OS lugares incorrerá em pena
de cinco cruzados para os Caplivos.. Em
as quaes penas havemos por esse mesmo
feito por condemnados buns e outros, sem
ser necessario outra sentença, nem deela
ração: a execuçâo das quaes penas farão
quae quer Julgadores, perante quem os
ditos Prolluradores nellas incorrerem.

M.-liv.lt. 33§35.

Quacs não podem ser Procuradores.

19. Todo O homem póde ser Procurador
'êm nos a Corte e Casa do Porto, e peran te
OUITO quaesquer Juizes, tendo Omcio de
procurar, se"undo nossas Ordenações, e
poder das parles para por ellas proCllrar,
salvo os a que he defeso per Direito, e
estes seguintes, que havemos por bem
que o nâo sejam.

M.-liv. 1 1. 38§ 14.

20. O que for menor de vinte cinco an
nos (i), nào poderá ser ProllUrauor: salvo
se for graduado em Direilo Civil, ou Ca
nOrllco, a gráo de Bacharel, Liéenciado, ou

(1) Cessando a menoridade entre nós aos 2t annos,
em vista da R. de 31 de Outubro de 1831, o preceito
odesla Ord. se acha nCo,ta parte revogado.

Doutor na Universidade de Coimbra (i).

M.-liv. 1 l.. 38 § 15.

21. Item o que for dado por fiel entre
as partes que deve dar testemunho por
buma parle, ou por oulra, as i como he
o corrector: E IstO em aquelle feito, em
que deve ser fiel e te temwlha.

M.-liv. 11.38 § 16.

22. Os Fidalgos (2), Cavalleiros, Cleri
gos (3) e Religiosos não poderão por ou-

(I) A respeito dos privilegios dos Advogados, ma
xime os da Casa da Supplicação, consulte-se Costa, d.
Stylis, ann. 11; e em Caminha, Libcllos, nota 51•.

Os Advogados daque!!a Casa, depois do exame, pas
sayão-18e um titulo, e erão matriculados.

Eriio equiparados aos Juizes de Fõra, Ouvidores,
Corregedoms "- Provisores; ,portanto, na fórma da
Ord. desle liv. I. 35 § 2, habilitados para os lugares
de De,embargadores das Relações. Actualmente da
classe dos Advogados podem-se nomear Promotore, e
J~izes Municipaes c de Orpllãos.

Além disto, goznvão dos privilegios de Doutores,
superiores aOs dos Cavallciros Fidalgos.

Como pessoas egregias, podião dar o sen depoimeato
em casa; U~·la por homenae-cm, quando presos, C
a aposentadoria passiva, segulldo se vO da 1'. de 7 de
Dezembro de 1821-

Suas funcçães não podem ser exercidas peJos simples
ollicitadores, bem qne estes nas cau~as que advogá.

têm direito ás mesmas custas. Av. de 20 de Outubro
de 1827, e n_ 82 - de 16 de Fevereiro de 1860.

Servem de Auditores nos Conselhos ,Ie Guerra por
crimes capilars, na fÓrma da 1'. de 22 de Outubro de
1 H, Av. n. 264-de 24 de Novembro de 1840, e P.
de 12 de Junho de 1819.
. Da mesma sorte podião servir de Procnradores dos
Peitos da Fazenda, e na falia do Juiz de Fóra. dePro·
curadores da Corôa. C. R. de 29 de Maio del809, e PP.
de 10 de Junho de 1822, I, de Junho e 2\. de Julho de
1823; e uem assim as PP. de 7 de Selembro de 1819
e 20 de Setembro de 1826.

Consulte-se, quanto á Legislação modero a, Mnlbeiro.
-Manual do Procurador ilos Feitos, cap. 1, nota (I).

Nas audicncias J a que dcyião ir pessoalmente, c
não sallircm sem lic nça do Juiz, rnlla,'a primeiro o
mais ant~o, ainda que cllcgassc dei ais dos mais mo·
dernos, contra o que dispõe a Ord. dn li". 3 l. 19 § I.

Não dizem os lll"uxislas se a anlignídadc 5C conta do
fGro onde assistem, ou do tempo que advogão. Reg.
de 7 de Junho de 1605 § 12.

O D. n. 1799 - de 7 de Agoslo de 1856 consagra o
eslylo :de fa!lar-em os Advogados nas audiencias, de
seus assenlos, que, segundo o arl. 195 do Reg. a. 120
-de 31 de Janei,'o de 18/,2, t6m á direita dos Juizes e
Em pregados de Policia.

Não podem entrar nas nudiencias com espada ou
trajos prohibidos. AI. de 30 de .Iunbo de 1652.

Os do Institulo dos Ad,'ogados e os do Couselho d.
Eslado têm vestimenta especial para os auditorios e
dias de fe,lividade aacional. D. n. 393 - de 23 de
Novembro de 1843 ar·t. 102.

Vide sob"e "'dvoglldos e Procuradores os "'vs. n. 233
- de 31 de Maio de 1 60, n. 251- de 6 de Junho de
1862, n. 522-de 23 de NOI'embro de 1862, e ns. 116,
2,7, 411, e 423 - de IOde Março, 27 de Março, 15 e
16 de Setembro de 1865. •

('1) l?idalgos" i. e., homens poderosos, innuentcs, ete.
V,de Ord. do liv. 3 l. 28 pr. e § 2.
Entreta.nto vemos quolidiunamcn le menosprcznda~,

tanlo esta, como aqueJla disposição. Se os Senadore.
e Conselheiros de Estado nilo são os poderosos de que
trata a Legislação, quem são eUes entre nós?

'(3) Esla prohibição tinha por fundamento outI'''
causas; o empenho do P der 'remporal em abater a
influencia da Igreja, como se deprehende do § 1 da
Ord. do li". 3 t. 28, e do que di,. Pegas no respccln'?
Com., expressando-se por esla fórma: ". (avo,..Ord'·
"is aliqua eommillanl" qUQJ Judex laieus punire, ct emen'
darc non valeat" cl 7lC à saneto c:ttra/tanUlr c7;ercúio.
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porcfue nestes casos o que os as'i tiver
tomados, poderá escolher hum delles, e
o outro proCLlrará pola oulra parte, posto
que do primeiro' tivesse sabido o segredo
da causa, e recebido o dinheiro; o qual
lhe tornar(1 per mandado do Julgador.

~r.-liv. 1 1. 38 §22.

28. E toda esta pessoas, que lião podem
ser Procuradore' (i), poderão antes de lhes
ser po ta a excepção da incapacidade,
sobstaJ)elecer ou-tros, a que não seJa defeso,
tendo para ello poder dos constitwntes,
ou sendo já feitos senhores da lide, por
ser conteslada; porque depois de lhes a
dita excepção verdadeiramente ser posta,
não poderão em esses feitos sobstalecer
outros Procuradores, ainclaque a lide seja
com elIes contestada, ou tenham procu
ração para sob Lalecel'. E isto se não
entenderá )lOS ScrivãQs das aucliencias,
nem nos Meirinbos e Alcaides; porque
estes em nenhum caso poclerão sobstale
cer, inrlaque para isso tenham prooumçàes
basLantes. .

M.-liv·; 1 t. 20§21, L 56§28et.38§23.

2-0. E todos os sobre.clito , que podem
ser Procuradores, não podemo procurar
perante algum JuJgador, que seja seu pai,
ou seu irmão, ou cunhado no mesmo
gráo (2),

M.-lil'. 11. 38§21.

(lI O morphelico não impediao por posturas da
ClImnl'u i\lunicipal, assim como os cégos c mul1.Jcres
podom ser Ad rogades; mos eslas t50 sómen Lo de con·
sulta.

Virle Avs. rIo 30 de Selombro do 1810" (publicado na
Go"ta O{fieial n. 119) o u. 90 - de I, de Murço do
18"3, e PC!; s uo Com. ao § 2" n.1.

Pelo cool"arjo, pelo li r. n. 330 - de 3t de OuLubro
do 18:i9, ao J'romoLor Publico roi "I'dado adl'ogor om
C3Ul'US ci~ois que podc~Rcll1 u final lomar cal'ncle!' cri
minai; declaraodo-se-lhe cm Av. n. 200-do 19 do
,lunho da lS:i8 que, como os l'rocurndorcs FishllCS,
lambem 5,10 fisoues do loi denLro o róra do F ro, c
uão podem SQl' coplpnrados nos Ad"ogados.

AS!oOim tumbcm .. os Juizes núo podem scr simulLn
noamonlo Adrogadns no mesmo F ro, segnndo os
Al's. n. 621-do 5 rio Dozombro de 1851, o c. 62-do
28 do Aaoslo do 18,3. .

(2) Vide li r. n. 211 - de 26 do J unbo do 1858, O
o. j 86 - do 26 rle J't.llio de 1859. .-

O primeiro destes Avisus, comparando o Promotor
00 simples Adrogado, exigo quo ello se dr, por .sus
poilo quaodo O Juiz so achar dcnlro das ouodlções
deste 'parnsrnpho. Pelo contr~l'iol !unccil?nando o P.ro
ClIl'ndor Fiscal r.om Juiz cm IdenllCM Cll'CUl1lstanclas,
lte o .Tuiz quem se d~vc dnr de suspeito.. .

'Pngus, no ...rc..~pectl\'o Com." estende essa lOcompati
bilidade uos "VÓS o oelos, po.· so dar enlro olles O
mesmo ou maior grno de a[fei~lo, tonlo mais quanlo
esta Ord. cl}1l'imc·sc cxemplificnliyamcntcj dC"endo
se, porlanto, ohsorvar aqui as Oreis. deslo IiI'. l.;9
§ 1,5, O do li". 3 L. 2/" quanLo aos cogoalos o R.rons
do Juiz, e aiuda qllanlo nos familiares e domestlCos,
em cujo uumero póde-se lambem contar 05 seus Es
crovontes; ludo c," "' da Ord. doslo liv. já cilada
l. 19 oS .1.1: . . . . _

Não ha lDcompalibilldade eotro Escrtv"o e Procura
dor parentos, ainda nos gráos fixados nesla Ord., e
1lI01bom não ha quaodo O Advogado parcnle não ruoc
cionur directamente perante o Jui], do DiJ·cilo.

Vide Avs. n.115-de 2; Abril do 1855, O n. 512
-do 1 de Novombro do 1861; bem C0010 os Av., de

Ono. ~3

trem procurar em J lJizo : salvo por aquellas
pe. ~oa', e em aquelles ca~o , que são con
teúdos no terceil'O Livro no TituJo 28: Das
pessoas a que he defeso procurar, Otb ad'vo
gar, etc.

Af.-liv. 1 t. 38§ 17.

23. O Tabellião no lugar, onde 11e Ta
bellião, não será Procm'ador, nem o seriL
em' ou tI'O lugar algum per procuração, que
per elle seja feita.·

i\I.- liv. 1 t. 38 § 13.
I

2-1. Nenhum Scrivão da audienc.ia (1.),
Meirillho, nem jUcaide seja Procurador,
nem Advogado; salvo em seu feito woprio,
ou daquelles, que viverem conliuuauamenle
r:om eUes em suas casas, ou per nosso
special mandado.

M.-lil'. 1 t. 38 § 19, e t. 56 §2-8.

25. Hem, O que for condemuado por fal
~idadc (2)1 ou OlLtro crime, porque fique
lIuame, nao poderá ser Procurador.

~I.-lil'. 1 t. 38§ 20.

26. E qualquer pessoa, que perdesse
qualquer Omcio por erro (;3), que nelle
fizesse, nrro poderá ser Procurador.

~f.-liv. 1 l. 38 21.

21. E o que tiver recebido sala rio, ou
parte delle, de algum para procurar seu
feilo, não poderá pola. oulra ~arle pro
curar; sa1\'o se esle, de que lLI'er rece- .J.------------------
bido, liver oulro Procurador, e a. outra
parle não podér bayer quem por clle pr 
cure, ou forem amuos mai a,-antajados;

Enlretanlo a lei eh'iI podia srm azedume excluir os
Clel'i~os da profissão de Advogndos, fl1ndando~5o lão
~ómuJ)lc 110 cap. I do 30 1iHo das Dccrctacs, que .e
inscl'eve -lVC CleJ'ici uel lúonachi srecllrnribu,s 11C,1otiis
se tmmisCeatlt. Dccl'fllal que o lel'ceiro Concilio cle 1..a
Irão confirmou, assim corno os Fapmi .\.lexanclJ'c II [,
Gregorio IX, Eugenio IV c ClemeoLe Xf, IldmiLlidas
tão ,ómenlo as oxeepções (lo qoe 1"010 o § I da O,'d.
do li ". 3 t. 28, aoima cilac1a:

Vide Revue Théologiqu. do Maio de 185,.
Clcrigos existem, e t8m e:tislirl0 entre nós, que

pouco se importão com n lei cílnODicn, e Vü.o advo
gando.

Cumpro, porém, notar qoo polo A,'. rio 16 de Junho
do 1841 os Clorigos e Parochos podem ~ervir n J url'
como Arlvogados das pe..oas qoe os escolherem para
rlefensores; e pe)o Av. n. 359 - do ·l· rle AiOoSlo do
1865 o lugar de Paroeho foi jolgado incompuL,vel oom
o dr} A(l\'ogodo.

(1) Tamhem não pódo ser o Escrivão rIo Juiz do
Paz, os das Cnlleclorias Geral e Provincial. Avscn. 328
-de 21 rio NO"ombro dc 1835, o n. 130-de 30 de
SelelOhro do '180.

(2) Yido Ass. de 28 rle Jolho de 16,1.
Esla pena não lem hojo onlro nós opplicoção "isto

como fi advocacia lIe uma industria parlicular. J E ha
exemplos do.não ~e_Ler upplicado e'la pcna.

(3) Esla dlspos.çao, com ('opla razão, oão t.em "igor
enll'c nÓs.

Tamhem não podem sei' PI'ocuradores ou Adl"Ogados
o furioso, O demente e o prodigo - Dig. L 50 lo 1i
e 18 fl'ng. {) c 40; os emrr('gados de Pazenda' denlro
de suas Heparliçüos, AI'. u. ~60 - de 10 de Novom
J>ro de 181·0. O quo lhos h licito róra, assim como
aos do qualquor Socroloria do Estado. Ar. do 8 de
lIal'ço do 18G6.
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TITULO XLIX

Dos C01Tcgedores do Crime e do Civel
da cidadc clc Disboa (1).

Os Corregedores do Crime da cidade
de Li boa deva sarão cada sei mezes
sobre as pessoas, que dão tabolagem em
suas casa (2), e procederão conlm ellas,
como for justica. E bem a si tirarào de
vassa do Omúaes da dita cidade, como sào
obrigados fazer 03 outr'o Corre17edores das
Comarca, Hào pergunlando n '\la polos
Vereadores, A qual devas a começarão
tirar ao primeiro dia de Junho de cada.
hum anno. E c01'l'erão a cidade de noite,
huma vez ao menos cada semana.

s. - p. 1 l. 28 I. ,1 e 5.
AI. de IG tle Selembro tle láSG.

l. E nas priíneiras citaràe3, que os
Corregedores do Civel mUIldarem fazer
pelos Scrivães, oa Porteiros, nà,o manda
rào citar pessoa alguma, com leclaraçào,
,que a parte a manda cilar para deixar
o ca"o em seu juramento (3), para que não
indo jurar, refiram o juramenlo ao autor.
E fazcndo- e a primeim citação com a
r1ita declaração, er{t de nenhum vilTor.
Porém, se a pessoa, que for citada para

12 de Novembro de 1833. n. 106 - de 29 ele Setembro
de 18\5, n. 266 - cle 3 de Dez mbro de 1653.

Tanto as pl'ohibições notadas neste }larasrapho, como
lias precedentes, referem-se tão sómcnle li jUl'isdicção
contenciosn, c não ,·oluntaria.

Conrronle·se esla di. posição com a do liv, 3 L 2/, pr,
Vide Th9maz VaJlasco - Al!. 29 n. 19,
(1) Os Corregedores do Crime c elo Civil da Côrte

farão cxtinclos com fi reforma judiciaria do Imperia
em 1 32, com" se ,,~ do Codigo do Processo Criminal
url. 8, e nisposiçuo Pro"isol'ia 8rt. t8.

Elles tinhão dilferenle allribuições policiaes, que
hoje estão á cn.rgo das autoridades l'cspectil'Rs, desde
li época do Codigo do Proce,"o, e L. de 3 de Dezembro
de 18/,1.
, Depois ela promulgação deslas OrdeIlações os poderes

de laes runceiona"ios fo,'ão alargando-se, alé que por
AI. de 2,; d.e. Julho de I i60 se crequ o Intendente
Geral da PoliCia, que reduzIU cm' mUlto a sua Impor
lancia.

O emprego de Corregedor do Crime e do Civel da
Corle foi creado no D,·a.iI por AI. du 13 de Maio de
1808 arl. /"

Vide AI. de 30 de Dezembro de 1605, de 25 de De
lembro de 1608, de 25 de Ma,'ço de 1;4.2. e DD. de
M de Dezembro de 1665, de 20 de Feve,'eiro de 1669,
de 26 de Maio de 1823, de 28 de Selembro de 1825, e
de 9 ele Julho de 1831.

Consulte-se sobre os mPsmos fnnccionario!3-os Rcper
tOlios de Legislacão de Manoel Fel'nandc~ Thomaz, c
de Furtado de i\lendonçR , bem como P"'gas no rp~per.

tivo Com" e GOllvl:a Pialo-Manual d. AppcUações
p, 4, caps. 16 e 17.

(2) He allribllição policial da coml,etcncia do Ch fe
do Policia, e ele oult'OS funccionarios {a m('sma Repal'
tição. O Codigo Criminal pnna csle deliclo com Dg
penas ,lo arl 281.

Vide Ol'd, do liv. 5 t. 81 § 12.
(3) Vide Almeida e SOIlza - SeguIIda, Linhas t. i, tra·

lOldo nono pago 342, e l·cgns no respcr.ti\'o Com.

audiencia publica, sendo pregoada, nào
apparecer nella, e o autor quizer deixar
o ca o em seu juramento, e rcquerer na
di ta audiencia, que seja para isso special
mcnle rcquerida, o Corregedores a man
darão requerer ]?er hum Scrivão, e n50
per Porteiro. E i to sendo a cau a sobre
1Jen de raiz, ou 01Jre mOI'eis de quan
lia de mil réis, ou dabi para cima: .Ou
po toque seja ue meno qnall Lia, se a
parte for de qualidade de ::icudeiro, ou
clah i para cima, porCJne sendo dc m nos
qualidade, e a quantia de mil réis para
haixo, a poderão mandar requerer per
Porleiro.

S. - p. 1 1. 11 1. 3.

2. E os ditos Corregedores do Civel
farl'io lres audiencias em cada semana em
lugar publico e ás horas para is o orde
nadas, e não em sua casa, nem con 'en
lirão citar- e pessoa alguma para a ou
virem em suas pousadas, po toque as
parte 'lmbas lho requeiram. E fazendo
o contrario, as ci laçàcs e autos, qne e
fizerem, e sentenças, que derem, serâo
nullas.

S. - p. 1 l 11 1. 3.

3, E hum do Corregedores do Civel da
cidade de Lisboa conhecerá dos fei to e
causas dos Mercadores Allemàes e de 10
d'os o' ontros privil giados, stanles na
dila cidade (1), em touos u casos rimes
e civ(eis, que nella e seu termo até eis
legoa tiyerem, ora sejam autore, ora
réos, nào sendo conh'a pessoa, privile
giadas, que tenbam juiz per seu privile
g-io, porque ácerca dos taes se guardará o
Direito I;omrnum. O qual CorregedOI' terá
alça.da até quantia de dez mil róis, CIll
appellaç,ão, nem aggrayo. E será execu
tor da sentenças, que der, e das que se
derem pelos Descmbargadores do Aggm
vos, que dante ello saíram; o que fara
com toda a diligencia e bl'evidade, e ne
nhum outro JulgaLlor exer-utará as ditas
sentenças.

S.-p. 11. 111. Ipr.,e§l.
AI. de 21 de 'ovell,bro de 1592.

4, E os Corregedores do Cr'ime e Civel
da dita cidade servirão lrc a.nnos sómenlc,
e no Lim delles darão rc"idencia, como os
outros Corregedore da.s Comarca, e terâo
a me"ma alcada, que elles lem, E além
disso conhceerno de todas as causas da
primeira iJrtancia, c as despachal'ào em
ji~aJ, de qualquer quan~a e qualidade que
seJam. E nos casos crIme darão alJpella
ção, e nos civeis aggravo para a Casa da
Supplicação, para os Desembargadores, a

(I) Vide nola no t. 52 §. 9 deste livro, e M.•• de 11
de Ma1'ço de 1;86.
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que o ?OllheGiJllm~to pertencer. E em todo (1)
o D11.lS guardarao o lleguuento, que he
dado ao Corregedores das Comarcas. E
não tomarào conhecimento dos aggravos
per petições, que as parles fizerem dos
Julg:.Ú.lores da cidade de LI boa, porque
hão de il' direí lamenle aos Desembarga
dores dos A.ggravos da Casa da Suppli
cação, como dissemos no TiLulo 6: Dos
Desem,bw'gadores dos Aggravos.

Ror. de 27 de Julho cle 1582 §§ 11 e l~.

TITULO L

Dos Provedores das CapellcLs e Residuos
ClCL c'idade de Disboa (2).

Manl1amos, que os PrDverlores das Ca
pellas e llesiduos da cidade de Lisboa,
per si, sem o commeLtor ao Contador,
nem a outro OJIlcial, e sem dar visLa ao
Procurador dos Residuos, veja os tesLa
mentos dos defunLos, e per elles tome
conta aos testamenteiros, que para isso
fará requerer. E pela mesma maneira verá
as inslituiçães das Capellas, Morgados,
HospiLaes, Albergarias e Confrarias, e to
mará conta das rendas e en argos delles,
e o que achar per conta liquida, fará dar
(, ex cl1ção sem proces 'o al"um, guardando
em todo ácerca disso a Ordena.ção do Ti-

(I) Este ve,'sicuio, segundo Monsenhor Gordo, pa
rcce havcr sido formado rio Codigo Sebaslianico p. I
t. 11 l. 2, que igualou os Corregedores do civel da ci
dadc aos da Córle, combinada com a disposiçiio do
Codigo Manuelino li\'. 1 l. G pr., que se acham compi
ladas no L. 8 pr. desle livro.

(2) Âs funcções de Pl'ovedor de Capellas e UesiJuos
da cidade de Lisboa el'ào separadameule exercidas por
aOl1s 1\lngistl'lll.JOS, embora figurem ambos cm um só ti-
lula das Ords. .

Vide Pegas no respecLivo Co... " e Themudo p. 3 dee,
ullinla. .
. Alem dos Provedol'es das Comal'cas de que b'ala o

lil. 62 deste livro, h1J\'Ü\ funccionnrio3 de~ln ordem C5
pecia..:s para di O'erclllC!oI pontos das colul\ios e conquis
l~s.da Monnrchin PÚ1't1lfrlICZU, COlDa u Capitania do Es
J,:lIrllo Santo, Comarcas 30 !lia uos Mortes COUI'O !)reto,
J1h~s dos Açores e da Madeil'a, GOa, Inclia, elc,,~ue 09
ClII'I(IsaS plldclU consultur, guiados pelos Repcrtarias
11 a Legislação respecli va. J

. Na Córte do Rio de .Janeiro não houve cl'eação espe
Cial com a mudança da Familin Real.

Tanto estes cargos como os de Comarca radio exlillc,
. los, em vil'lude da L. de 3 de Novembro de 1830 que
I1c~cl'minOL1 que Lieassem pertencendo ao Juizo dê 01'
phaos n arrecadação e administração dos bens dos au
sentes.

Não obslante, o AI', de 28 de Novembro de 1834
declarou. CJue entüo ainda subsistia a Prm'cuorin de
C.apellBJ; e Rcsiduos, COIl1 o respectivo Escrivão pro-
vldo como todo!'! 05 affieias de Jllstiça. '

Â L, de;; de Dezemb!'o de 18/>! e Re~. n. 143- de
Iii de ~~arço de 18~2 arl•. 3 c ii §& i e II viel'ão pór
lC!'1lI0 a essa anomalia, distribuindo pelo .1uiz de Di ..
relto e de O"pbãos as alll'ihuições dos uulivos Pl'ove-
do,'es de Coma!'cas. c

Vide DD. 11. lfiO-de 9 de Maio de !8~2 e n. 2433
-de 15 de Junho de 1859, c o Commentari~ que sablc
esses Decretos, e mais legislílção de bens de defunloli
e ausenLes fez-E. X, Sobl'ei!'a de Mello.
, Consulte-se lambcm O imporLante Coa•. que faz Pega.
a esLa Ord.

tulo 62: Dos. P'roredores C Contadores
elas' COIJwrcas. E da duvidas que pro
cederem das co ntás , a que nào possa,
nem deva dar determinaçào, fará fazer
auto apartado com o traslado do testa
mento, do qual poderá mandar dar vista
ao Procul'ador dos Residuos (1) e CapLivos,
ou das Capellas, e ás parte, a que o caso
tocar, se as houver, e determinará as taes
duvidas, como for justiça; dando appella
çào e aggravo nos casos, em que couber,
não cab ndo em sua alcada. E sendo as
duvidas, que se moverem, de qualidade,
que se possa sobre eilas proceder aparta
damenle, e que não faç~ impédimento a
se lomar a conta das m:llS cousas conteü
das no testamentos e in tituicõe , nem
a se executarem a ditas contas nas cou
sas liquidas, procederá na execução delias
confórme á dJ ta ordem dos Provedores das
Comarcas, sem embargo de pender pro
cesso sobre as taes duvidas. E quando
flllalmente se à.eler·minare.m per senten~a,
de que não haja appellação, nem aggravo
cumprir-se-ha a dita sentença.

S, - p. 1 t. 15 I. 1 § 1.

1. E os ditos Provedores conhecerão
dos fei Los e de todas as cou as (2), que to
carem ás Capellas e adminisLrações dellas,
e aos encarregas dos Morgados e conta'
'delles, e os despacharão, dando appella
ção ·e aggravo nos casos, que não coube
rem em sua alçada. .E porque as mais
das dilas cau as são desamparadas, em que
a dilação pócle. ser prejudicial, procederão
nellas sU1I1l11al'lamente.

S. - p. 1 t. 15 1. 1 § 2.

2. E farão demarcacão e medicão de
Lodos os bens e propriedades das Cápellas,
l-Iospitaes, Albergarias e Confrarias, que
em Lisboa e Selt Lermo houver, mandando
primeiro cilar as partes, com que os ditos
bens e propriedad~s confron [arem,_ con
fór01e ao H.egimento dos Provedores ~
ConLadores dos Resíduos e Capellas das
Comarcas, e segundo fórma das Provisàes,
([Ue para l111es forem passaclas. E farão
lancar os ditos bens e propriedades em
LivI'o de Tombo, com os traslados das
instituiçàes, .pondo ~ada CapeIJa, lIo pital,
ou Albergal'la em t1tlllo apa.rtado per si.

s. - p. 1 t. 15 I. 1 § 3.

3, E em cada hum anno se fa.rá cadel'llo
das CapelJas, que proveram, e dos Tom
bo , que Liverem feitos dos bens deHas,
e dos que Liverem começ,ado , e dos ter
mos, em que stiverem; e enviarão os dilas
cadernos aos Desembargadores do Paço,

(I) Residaos, i. e" bens dcixados com o encargo d.
obras pias.

(2) .~ edição Viconlina diz - ,aa'as.
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dando-lhes conta de tLIdo o que tiverem
feito naque1Je anno, e das Capel/as, que
tiverem por prover, e dos T0111bos, que
stiverem por fazer.

S.-p.l t. 1;; I. 1 §7.

·1. E quando o Administradores das
Capellas não negarem dar conta, e mo~

trarem certidões juradas (1), ou conhecI
mentos liquido e sem duvilla de como
tem paga a Missas, sem mandarem d~
vista. ao Promotor, haverão a taes cerll
dàes por boa, pel' hum termo, as inado
per cadn. hUII1 delle',' sem fazerem pro
cesso, nem sentença, nem levarenl as~i

natura, e sómente levarão qualro rél ,
quando o Admini trador tirar disso Al
varã, assinado pelo Provedor.

S.- p. 3 1. 6 I. 3.

5. E assi farão cadernos de todo o que
O' defuntos Pei' seus te lamenlos deixa
Tem para os Cap livos, e do que prr bem
da Ordenação perlence 11. 11edelllpção dell~ ,
por não ser appllCado a outm obra pIa,
declarando a' quan Lias, pessoa' e tempo,
em que tudo mandarão entregar e carre
gaI' em receila sobre o WT:uTlpo:teiro. E
no Jim dos h'es annos de seu- cargos
enviarão o traslado do dilo cadel'llo á
Mesa da Consciencia (2), para se calejar
com o livro da receila do dito l\Iampos
leiro, quando lhe for lomada conln.; e
cobrarão certidão 10 Seri \ ri da 1I1e'a,
de como a e1Jn. elll'iamm os lraslados dos
dilas cadernos, para mostrarem á pe'soa,
que lhes tomar resident:ia, por qnanlo
nella hão de dar conta do que ~isso fi
zerem.

S.-p.l t.151.1§8.

6. E lcrão pet:ial cuidado, quando as
[<ias vier 111 da lnuia, de saber se vem
nellas alguns testamenlo.., de d funtos, que
lá fa!leceram, e os cadel'l1os de suas fa
zellda , ou lelTas de dinheiro della~, para
tuuo fazerem pOl' em l' arlação, e melter
na arca, que para i o he ordenada no
Mosleiro de Sant Eloi (3), confól'lne ao
Hegimento, per que mandamos que a fa
zendas dos defunto da' partes (I;t India se
não tomem nas ditas parles, e elle possam
di pôr deHas, como lhes approuver, sem
nossos O!.:Qciaes enlenderelil eID mai', que
no fazer dos inventarias, e em darem 11.
execução os testamenlo nas cousa., que
se lá hOL1Verem de cumprir. E as fazen-

(I) Vid. nola (I) á Ord. desle li"., I. 10 I'ub., e .\1.
de 15 de ~Ial'ço do 161/"

(2) • A piedado o jusliça dos nOl" I'ol'lugue7.os, di.
I)egas, d rão causa ti el'cução deste 'fdbunal qlle linha
pOt" fim consultar sohre negacios que I'c!'Jlcitr,,'ão a
consciencia dos Hlesmos Re)'s.. :.\lag ndo COl'l'cs(londcn
Ó. essa Ipetlalh'a, ou por caU::'R dos instiluiuores J Ou
por abuso do proprio Tribunul.

(3) Não explica Pegas no seu Com. a raúio desla
4bpos~çüo,

das, de que nas uitas parles não houver
herdeiros, nem pessoas, a que o defull
tos as mandem entregar, as enviarão per
letl'as a este 11e1no com o lraslado dos
inycnlarios uellas, para se 111elleJ'em na
dila arca, e della se entregarem a quem
perlencer, sem YÍrem :i Casa da lndia:
do qual Regimento os dito~ Pro 'edore
lerão o traslado. E tanto que cobrarem
os inventario uas fazenda dos dilas de
funlos, com o traslados de seus le ta
mentos, 5e com c!les vierem, e as i as
letra das fazendas, a' "erfto, e sa])erâo
donde eram naturaes, e onde podem ler
herdeiros, e lhes farão notilirar, que ve
nham mosIrar como lhes perlenccm as

-dila fazeHelas, para lhe serem enlregue ,
guardando nisso a rúrma do dito B.egi
menlo.

S.-p.lt.15J.l§n.

1. E de todas a onlas que tomarem e
fLzerOln, haverão do liquido hum por cento,
e meio por cen lo, confúrme ao (rUe c
clir[t no litulo 62: Dos lJ roredores e COII

tadores das COTl/arCCls ~ 23: E isto de,
pois qne a conla' fOI'eID cumpridas c
execuladas om cll'eilo.

s. - p. 1 t. 15 I. 1 § 10.

8. E havendo-se de nomear e dotar
::tlguma~ orJ'fts, de qU~l.1(luer qnalidade e
conui~;lo que srjaul, l!~lI'a efí'elto de exe
cutarem e t:umpl'lrelll o' te lamenlos c
yontadrs de alf!uns rlrfunlos, o. ditos :Pro
veclore' nomearfto e uotarão as c11ta' orf:io,
Gom parecer do' Drpulados da 1\Iesa da
Con 'ciencin, onde I mo' lllnndado per Re
giulel1to, que se fa.am as taes nomea
çàe e dotes; do qual os ditos Prove.do
res lerão o tra lauo, assinado pelos dIlos
Deputado, para que inteil'amente o cum
pram, como nelle se conlém.

S.-p. I t. 15 1. ~lll,

n. De toda as i\fissa que os defunl~s
m~ul(JareD1 lIizel', que não forem cumpl'l
das, nem elle nomearem lu"ar <:erlo1
onde se digam, farão o. Pl'oveSores ~um
1'01, que mandarão â Mesa da ConscJen
cia, pal'a com parecer dos Delulado d<:lIa
se reparlirem pelos 1\Iosteiros das Ordens
reforlllaua , que muiol'e neces idadcs lJ
Vel'CIJl, e ouele com mais brevid~de se
pos all1 dizer, segundo fÓTma do HCgb
menta, que sobre isso temos passado, do
qnal Clul.rosi os ditos Prov dores lerão a
tra~laelo, as. inado pelus dilas Deputados,

5.- p. 1 I. 15 l. 3 § 2.

10. E o dinheiro, 1111 vier cada anno
per letra da IJal'lrs ela lnuia, de fazendas
de pe 'soas, qne 1[1 t'allecerem, que os :Pr~
vedure per bem de seu Beg1l11enlo hao
ele reeadar, elle o pagn.rão á" parle. ~
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que pertencer, per mandados dos ditos
li putaclos, que serão passados nas certi
doe das selltencas de Justificaçõe ,. que as
parle fizerem, de corno lhe perlence. oE
do dinheiro que a:;si recadarem e pa
garem, não ~evarão por isso premio al
gum, por aSSl o havermos por bem das
partes, e serviço de Deos e nosso.

S" - p. 1 l. 15 I. 3 § 3.

II. OS ditos Provedores no fim de cada
anno da seu recehim nto e pagamento d.o
dito dinheiro farão entrega do remanecenle
que delle acharem na arca, ou cofr , em
({ue sti ver, ao The oureiro da lleclelllpção
(OS CaptivOll, como semp]"() se costumou,
para uno e proveito delJa, até as partes
virem requerer seu pagam ntos, o quaes
se lhes fazem no dito Thesoureiro per
mandado dos dito Deputados.

s. - p. 1 l. 15 I. 3 li) 4.

12. E os dito Provedores darão ví ta
de todos os testlll11entos ao PJ'omolor da
Hedempção aos Captivos, par~ nelles ver
~e ha alguns legados de Capltvos, e aSSl
lha darão dos 'feitos dos Residuos, quando
elle a pedir.

S.-p. 1l.15 I. 3§5.

13. E appellarão por parte dos Residuos
c Captivo da causas, que nào couberem
enl ua alçada, ai ndaque nào haja partes,
(tue dellas appellem.

s, - p. 1 l. 15 I, 3 li) 6.

14. E para melhoi' recarlação da fazenda
dos Captivos, não se fará inventario, nem.
avaliação, nem venda da dita fazenda, em
a isso starem presentes com' o 'cl'ivão,
crue o inventario fizer, o Mamposteiro
Mór e Promotor da Redempção cJ.os Capti
vos, ou ao menos hum delles,

s, - p. 1 l. 15 I. 3 § 7.

15, E terão alçada nos bens de raiz até
quantia de oito mil réis, e nos bens mo
veis de dez mil réi , sem appellação nem
~gravo (1).

AI. de 31 de Outubro de 1581.

16, Os SCl'i"àes dante os dilos Prove
dores screverào perante elJes em tudo o
que a seus O.ffiClOS pertencer, e nas cau~
sa das C~pe11as, encargos de J\1orpdos,
Hospilaes, Albergarias e Confrana; e
screverão n~s appellações e aggravos, que
dante o dJto Provedores saiJ'em, para
os De ernhal'gadore do Aggravos e appel
~a~ões da Cas~ da Supp!icaçào, aos quaes
lruO os proprJOs processo, sem se tras-

(I) Yi~e AI. de 26 de Junbo <Ia 1696 arl 5,

ladarem, e lerão cuidado de lembrar e
requerer o despacho dcllas.

S.- p. 1 t. 15 I. I 11 12.
L. de 2i cle Julho lIe 15~1 § 7.

TITULO LI

Do Juiz dct Judia, Wua e Gu,iné (J).

AO)lliz da lndia, Mina (2) e Guiné .P 1'
tence examinar e justificar as pro urações
e scriplura', per que nas Casas uaJndla,
l\Iina e Arm, :r.en se houverem de r cadar,
ou pagar quaesquer direitos. TI bem a'~i
conbecer ilos furto e de1Jelos commellJ
do nas ditas Ca aA e Armazen , e na
carregas e descarre!l'~, . que a ella . per
tencerem, das ':'10S e 1\avlOs (3), que I rem
para fóra, e vierem de quae quer parles:
do quae ca o nenhum outro Julgatlor
lomar:'1 conhecimenlo.

S. - p. 1 t. 13 I. 1.

I. E fará o di lo J ui z as ju lifl ações ('1)
das Casas da ]ndia, l\1ina, Guiné, Bras] I,
Armazen e via"ens, e as de pacharil per
si só. E querendo as partes ag"raval', o
poderão fazel' para os Desembar~ado:es
do }\ggra\ros da C a da Suppl.lcaçao,
1'0 toque as cau a ejam de Capllvos.

L. Lie:iG de :\ovembro ele 1582 § 8.

2. Item, lomar:l conhecimento da cau
sas, que algumas pe' oa tiyerem com
outl'a per razão de peílraria n e oulra
en ommenda , que lhes trouxessem da Jll
dia, ou de ou tras parte de fóra de .les
Rei.nos. E havemos por bem, ~ue as dilas
pessoas possam demandar a' lJla 'cncoln
m I1r1as, sem por isso incorrer m em pena
alguma, po Loque a tal pedraria e cousas
outras viessem mellidas em carlas, ou em
lugare alglllls, per que pareça, que as

(I) Os interesses da .letropole, e os das Colonias exi
girão n er nção desla ~lagistralura em Lisboa. Quanllo
o Rey D. Juão vI pa.,ou para o Brasil, foi o Corrcl:edor
do Ci\'cl da Côrte autorisac1o para u ar de toda aJuris
dicção desle Juiz por D. de 13 do Selembro do 1808.

Conhcciu das causas de fl.-etamclltos, soldadas c ava
rias; C lrunbclll das causas sobre dinheiros de bens da
defunlos e ausontes quo excedessem de 100$. D. do
30 de Agosto de 1820, e l'ro". de ~_ de Junho tio
182l. Estias O:lusas passál'üo á pertencer no Juizo de
Orphiios pela L. de ~8 de Setenlbro de 1828 arl. 2 ~ 5,

Esle cargo foi exlioolo 0111 vi.ta do ar!. t8 da Dis,
po~ição I1ro\'isoria.

Vi,1. AIs. de 1/, da Fe"creil'o de 1600,23 de Agosto
de 1623, o II de Maio de 16,;3.

(2) Retere-se ao forle e po"onção de S. Jorge da
jfina, na cosIa d'Mriea, hojo em podur dos Hollau,
dezes. O nomo de Mina prO\Cio do commcrcio de OurQ
que os habita.ntes do interior vinhão fazer nossa costa.

(3\ C ,osulle-se Pega" 00 Com. á ""Ia Ord.•"um u.
e 1)'10" mereaoles da Praça do Lisboa e Roino do Por,
tUpnJ, que nesse lugar compila; imporlnnlissiOlo para
a mlelligeneia e llisloria da autiga legislação eiril o
corom reia1 Portugne;:a.

(4) Vide AI. de 12 de Maio de 16~8.

(5) Tide AI. de 2\ de Dexembro de 173~,
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quenao salvar sem pagar direitos. E posto
que a quantia 1Jas e de sessenla mil rêis,
a poderão provar pela prova, C[U o Di
reito commum requere, sem ell1.bargo da
Ol'denação do Livro Terl~eiro, Titulo 5\J:
Das provas que se derem fazer per SCl'iptlt
?"CIS publicas. E daquillo, que per en
tença ás taes pessoas se mandar pagar,
pagarão os direi tos ordenados na Ca,a da
lndia.

s. - p. 1 l. 13 I. 2,

3. Item, conhecerá da' demandas, que
se moverem sobre frêtes, os quae mandará
depositar na fórllla, em que o ha de fazer
o OllVidor da Alfandega, confól'lne a seu
Regimento. E bem assi conhecerá de
avarias, custos de Náos e Tavios, on Oll
tl'a~ cou a, de Guiné, Arguim, India,
Brasil, Cofalla, OLl do lugares, que se re
gulam pêlas leis de Guiné e Inrlia; e as'i
conhecerá dos tratos, convenças e male
ficios, que nos ditos lugares e navegação
delles, ou sobre cousas delles, ou para
eUes se fazem, de que nenhulll out1'O Jul
gador conheceril, postoque as partes se
de afórem.

S.- p. 1 t. 12 I. 1 § 1.
Ass. cle U cle Julho de 1592.

4. Hem, tirará a' devassas ordinarias
no Navios da i\Iina e Brasil, Nilo da
India, e lugares acima ditos, e a- pronwl
ciaril per si só, e mandara prender os
culpado', e arrgral'ando-se delle alguma
pal:te, o poderá fazer per petiyão á Re
laçao.

S. - p. 1 t. 13 I. 4 1.
1. de 26 de I'ovembro de 1582 § U.

5. E acbando nas ditas devassas, ou em
quaesquer outra, que per ós lhe forem
mandadas tirar, OLl lhe vierem per qualquer
outra via ter á mão, culpados alglllls Offi
ciaes das Ca as da India, Mina e Armazens,
Capitães, Sc.rivãe~, i'\Ies.tre ~ Pilotos das
Nãos da Indla, l\lma, GUlné, l:ll'aZ1I, e maIs
lugare acima ditos e Capitães de Fortale
zas, Alcaides 1\1óres, Juizes das Alfandegas,
Feitores, Almoxarjfes, Recebedores e cri
vães dos ditos cargos da ditas partes,
remetterá as ilita devassa" autos e papeis
ao Juiz da Fazenda da Casa da SLlppli
cartão, o qual as despachará conforme a
seu Regimento. Porém nos feito de to
das as ouLTas pessoa, (1), que não forem as
acima nomeadas, assi CiVOlS como crimes,
e descaminbado , que se tomarem, co
nhecerá o Juiz da 1ndia e Mina.

S .- p. I t. 13 J. ,~§§ I e 2.

(I) Vide Ais. de 3 de Agoslo de 1129 e lO de Março
de 1132 eo Regimento do Conselho Ultramarino de 14
de Julh~ de 16~2 com os Ais. de 2 de Janeiro de 1606
lobre a jurisdicção do antigo Conselho da India.

\

6. E despachara per si s0 totlos os fei Los
crimes e Clyeis, e os sentenciará em final.
E da3 sentenças finae:, que der nos feitos
ciyeis, dará aggravo para os De embar
dores dos Aggravos da Casa da Supplica
ção, de que se pagará novecentos réis na
Chancellaria. E da' sentenças finaes, que
der nos feitos crimes, se appellará para
os Ouvidores da dila Casa, ou para os
Juize , a que o conhecimento p~r nossas
Ordenaçãe pertencer. E das mLerlocu
torias, assi nos feitos crimes como civei ,
nos caso em que per nossas Ordenação.
se pócle aggravar, o poderão as partes
fazer per petição il Relação.

L. de 27 de Julho cle 1582 § 6.
L. de 26 de Novembro de 582 §§ 8 e U.

7. E terá a alçada, que temos dada aos
Corregedores da Comarcas 'L), como em
Regimento se c:ontém (2).

L. cle 26 de l'ovel1lbro L1e 1582 § 8.

TITULO LU

Do Ouviclol' dct Al(andegct dct cidade
de Li boa (3).

o Ouvidor da Alfandega conhecera dos
feitos civeis, que perante elle se moverem
entre quaesquer Mercadores, ou Tratan
tes, assi naturaes, como Estrangeiros, so
bre quaesquer trato e mercadoria , pa
gamentos, ou entrega della. E sobre
dúvidas e cou a , que dos ditos tratos e
mercadorias dependerem, quando os au
tores perante elle quizerem demandar, so
não tiverem já citados os réos perante
outros Julgadores, ou á outTOS Juizos não
pertencerem particularmente, porque então
poderão declinar o dito Juizo a seu tempo,
sendo os que se demandam achados na
dita cidade e seu termo.

S.- p. 1 t. 12 J. I PI'.

1. Item, conhecerá de cruaesquer frétes,
avarias, cu tas e soldos, que perante elle
forem demandado', não sendo de NáOS,
ou Navios dos lugares, de que o conbe-

(I) Vide AI. dp. 26 de Junho de 1696 ar!. 4.
(2) • fie preciso advel'li", di" 1I1onsp.nhor Gordo, que

pela L, de 26 de Novemb,'o de 1582 ~ 9, dondejulgames
ler sido derivada esta Ord., se concede ao Jui" da Indiae
Mina n m~5ma alçada, que linbão nesse tempo os
Corregedores do ci,'e1 da cidade de Lisboa, e por con
seguinte os Corregedores das Cómnrcas t á quem Corão
igualados nesla compilação, por os haver jli igualado
aos da Côrte o Codigo Scbasllllnico p. 1 t. 11 I. 2.•

(3) Este cargo era pl"1,'alivo da Alfandega de Lisboa;
mas esla Ord. linha applicação no Drasll nO qne era
npro\'cilnvcl, "isto como tambcm aqui e:d~tião Juiza!!
das Alfandegas extinelos por virlude do Codigo do
Prncesso ar!. 8 e Disposição 1'rovisoria art. 18.

Vide Ais. de 2 de Novembro do 1310. 20 de Jnnho
de 1811, e 6 do Fevereiro do 1818, e PP. do l0 de
Fevereiro e 16 de Selembro de 1819,8 de Fevareiro
de 1820, e Porto de 10 de Dozembro de 182:.
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cimento pertence ao Juiz da Jndia e Mina,
como cm seu Titulo 51 se contém.

S.- p. 1 l. L2 I. 1 § 1.

2. E conheceri dos fei tos civeis dos
Mercadores Gallegos, e OlllTOS quaesquer,
([ue 11. dita cidade trouxerem madeira, ta
hoado, bordos, fruta, c outJ'aS mercado
rias: E do stan tes na di la cidade, a
que as ditas cou a entregarem para lhes
feitorizarem, ácerca do que tocar ás mer
cadoria , frétes e pagamen tos deHas.

s. - p. 1 l. 12 L 1 § 2.

3. Item, conhecerá dos feilos do. Mer
cadores, que per mar trouxerem il dita
cidade mercadorias, ou mantimento, que
rendo elles demandar alguns moradores
deHa, ou seu termo, ou slante , por quae 
quer cou a, postoque não seja sobre sua
mercadoria', nem cousas que della de
pendam; não tendo a taes pc soa oulro
Juiz por pecial privilegio, porque essas
poderão deelinar o Juizo da Alfandega a
seu tempo. .

S. -]l. 1 l. 12 I. I § 3.

<1. I!em, poderá conhecer dos feilo i-
veis dos Marcantes, moradores na dila
cidad c e. seu lumo., que na vegam de
foz em fora: e do lIIareante- EslranfYei
ros ~ na.tUl:ae~, q~le em quaesquer làos,
ou avlOS a dJta (;ldade vierem, sobre suas
mercado1'1as e cousa,. que calTega['()m, e
no. que tocar .ao repau'o e corregimenlo
do, ai los ! aVIaS, e de outra quae'iqu r
cousa'i, que as suas nayegaçõe , frétes e
soldos pertencem; E dos feitos que elles
enlre SI, ou elles contra oulro' ou ou-
tr03 contra elles tiverem. '

s. - p. 1 l. 12 1. I lH.

.5.. E bem assi pollerá conhecer de feilos
CIl'el de barqueiro., ou seus companheiros
qu~ entre si, ou contra outros ' tiverem'
aSSl os naturaes da cidade e seu termo'
~omo de fóra. E ácerca do que tocar ao'
rétes, pagamentos, partilhas corregimen

tos, appa.l·elhos, par.tidas, st;da , carregas
e descan egas da dita barcas, por o dito
JUIZO st~r ~m lugar, olide podcm reque
rer sua Justiça mais fa.cilmente.

S. - p. I I. 12 I. I § 5.

6. Po~erá outl'Osi conhecer de quae
quer SCl'Jpturas de aforadas, Eer que forem
ftudae quer pessoas no dito Juizo deman
I a as, endo os demandados moradore
ou stan te na dila idade e seu termo'
ou nella achados,. postoque nno seja sobr~
tratos e mercaélofla, com tanto que não
seja sobre cousa, rle que o conhecimento
pQrtence ao Juiz da India.

S. - p. I (. 121. I § G.

7. Item, fará conlar com mnita diligen
cia os feitos pelo Contador do dito Juizo,
salvo sendo elle negligente, porque entno
os mandará contar a. outro, que haverá
seu salario intciro.

S.- p. I l. 12 I. I § 9.

8. Outrosi poderá conhecer dos feitos
de pe~soa., que no deverem alguma cousa
na AlfandefYa de compra, ou w?eitos,
postoque sejam pe soas Eccle ia ticas, ou
Heligiosa, porque para recadacão dos
no'so Direito bem podem .ser' deman
dado perante nossas Justica , . egundo per
capitulo de CarIes foi acôrdado entre os
Reis passados e a Cleresia; do que nào
tomará conhecimento, senão quando o The
soureil'o da Alfandega, a que a execUl;ào
pertencer, ou o Juiz da dizima da dita
Alfandega, OlL o Rendeiros della, perante
elle quizcrem domaudar.

S. - p. 1 L 12 I. I § 10.

9. E conhecer:l dos feitos dos Jnil'1e
ze (1l' no modo fIue no fora.l, fIue de Nós
tem, le ordenado.

S.-p.ILI21.1§1l.

10. Item, conhecel'i lle quae quer feitos
crime~, ou civei'i, em crue forem réos, ou
autore~, o Contador Mór, ou qualquer
Contador da dila cidade, Scrivães e Por
teiro do Contos (2), Juiz da dizima da AJ
fandega, Thesoureiro, Scrivão, llecebedo
re, Porteiro e homen. dcIln, Scrivãc ,
Enqueredor, Contador e Porteil'Os do dito
Juizo; il outra~ Jus ti as não tomarlO dos
laes feito conhecime'ilto, pala obriil'acão,
que tem, de re idir na dita..Alfan:!.êga.
Porém não poderão os sobredito Officiaes
citar pe soa algulTIfL para o dito Juizo:
salvo os moradores, ou tantes na dila

II) Vid. AI. de 20 de OuLubro de lG:iG, 16 de Se
Lembro de 1665, c ; rle Abril de 1685; DD. de 23
,Ie Ago,to de 1661,12 de Novembro de 1698, 5 de
Fe"erei,'o c 18 de Abril rle 1699; c Ass. clc 8 rlc Abri!
de 163~, rle 23 de Março ,Ie 1186, e de 15 de PC\'e
rei,'o de 1191, c P. de 29 de Oulubro dc 119/,.

Póde-se "(:1' no Repertorio de Manoel Fernand,,.
Tbomaz Lorln a legislação concernente 008 pri\·ile~io.
dos Jnglc7.es, e oulros estrangeiros na Alonnrchill
Portuguclu, que aqui nüo vni apontada, teorio fcliz4
mcn(c cc~sodo enll'c nós os Conscrvatorias, ou ll'ibu
naes cl;peci!tCs pn.I'a 0,5 cstJ'nnlteil'Os. Os Pl'ivilcgios.dos
Inglezes cruo mUI nnllglls cm l'Ol'lugnl. Dnlnvão da L,
de la de Agosto de I~OO. Forão e~llipnrados nos dos
Genovczes, graças á protecção de n. Felippa de Lon
ca ler, casada com o Rey D. .1 oão 1.

Dcpois cio vinda do Rel' D. João VI para o Brasil
temos ainda aassignalar os seguintes aclo~: AI. de 4
de A[aio de IS08 crcando o Juiz con ervador dos ln
gl.,es no Rio de .laneiro, Ord. de 9 de Selcmbro de
IS0S, D. de I: de Abril do 180S, n ParI. de IS de JUlllJO
de 181 /" c Tralados de 19 rio Fevereir ,1 1810 c de
li de agosto de 1821 01'1. 6, que extinguia a respec
li,'a Conscnalol'Ía,

Vide FLll'lndo - Rúpol'lorio Geral das Leis no Brasil,
no nrt~-Jui: Cansel'variar dos lngle::cs, - toda a le17is-
lnção nnnohHla ne!:ttc Jugar, Q

(2) Vide AI. ti. 13 tlc Julhe de 1660.
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TITULO LIJI

1)0 C~tanceller das sen tenças, dos Correge
do/:es da cidade de Lisboa, Gua1'da Mór

·da Torre do Tombo. OU/Lidar da A/
fa,ndega e Contador da dila cidade.

O Chanccller, per quem hão de pa sal'
a" sentença" e Cartas dos Corregedores
da cidad de Li ])oa, Juiz da India C
Mina, Guarda Mór da Torre do Tombo,
Ouvidor da AUandega, Contador das rendas
das Sisas da dita cidade, passará e senará
as ditas Cartas e sentenças a todo tempo,

e dos dito juramenlos serão levaJo fi
HelaC)ão, para nella lhes ser dada a pena,
que merecerem polo juramento. E quanto
he ao depositar do dinheiro, o Juiz o cum
prirá a si, sem nisso entender a Relação,
nem .outra algumas Justiças: porquanlo
a.o dllo Ouvidor damos todo o poder e
alçada para isso no feitos, que ao dito
.T lUZO pertencem, sob pena de cem cru
zado para o Hospital de todos os Santos.

S. - p. 1 t. 12 I. I li 1J, e I. 33 I. 1 pr.

13. Ilem, o Ouvidor da Alfandega terá
alçada alé oito mil réis (1). E fará tres au
diencias na emana, convém a saber, ii
egunda feira, quarla e sexta, a horas de

vespera (2).
S.- p. I t. 12 I. I § 7, e I. 2.

11. E ba.vemo poi' bem, que os Scrivães
do dito Juizo serevam nos feilo' dos
Bo pilae' e Confral'ia. , que 06 Mercado
res tem em Sancto Spirito e . Francisco,
como sempre fizeram, posloque ao Juiz da
dizima da AIIandega seja. commettido °
conl1eeimento dos tl.itos feitos, e a mais
adm.ilustração dos ditos Bospitaes e Con
ír:ma.

s.-p. 1l. 121. I § l(l.

15. E os Scrivães e Enqueredor do Juizo
da Alfandega irão star na dita Ca a cada
dia pela manhã e !t tarde, para hi tiral'em
as inquirições, e fazerem o que pertencer
a seu amcios para bom de pacho das
parte.. E por cada dia que não forem,
pall'arão hum cruzado, amelade para as
de pe as do auditorio, e a outra para as
part s, qno forem desaviadas, não tendo
lmpedimen lo, que os escuse. E os 1)01'
teiros do dito Juizo strrrâo sempre na dila
Casa com os Scrivães, para, quando forem
requerido, fazerem a cilaçõe, penhoras
e execuções.

S.--:p. I l. 121. I 8.

cidaele, ou eu termo, ou Jez I '~oas ao
redor delb, sem embargo da Ordenação
Livro ter'eir , Titulo 2'1; Que r1ão jul
gtW h/./gadol' ulglun em Sel! feito ou. de
seus ]Jtll'e111es, etc. E de suas sentenças
dará appellação para a Ca a da Suppltcação
nos casos, em que e deye dar. E querendo
os ditos Olliciaes aCCllsar, ou demandar, ou
responder em outro Juizos, o poderão
fazer. E acontecendo, que eitem outros
pt'i'v ilegiados, ou delles sejam citados, o
autor sell'uira o foro do réo; salvo se for
a contenda com algllll1 De embarll'ador,
Qll Moedeiro, porque o privilegios delle
precedem a e'te, quer sejam autore , quer
réoci.

S.- p. 1 l. 12 I. 1 § 12.
L. de 21 cle Junllo de 1582 § 7.

11. Ilem, devas ará nos casos, que forem
de deva a, do" casos commeltidos da
portas a dentl'O da dita Alfand~ga, e co
nhecerá de todos o' maleficlOs hl commet
tido ; e procederá contra o culpados
como ror jllsLiça, e das sentença., que der,
appcllará para a Casa da SUllpllcação.

s. - p. 1 l. 12 1. 1 13.
L. de 21 ue Julho ue 1582;) 7.

12. II.em, demandando. algumas pessoa
perall1.e o dito Ouvidor soldo;;, ou frétes (I),
que disserem lhes ser devidos, logo na
primeira audiencia perante os réos de
mandado, ou seu Procuradore, se forem
presente, ou á sua revelia, se elle, forem
citados para a dila allllien ia, e ne]la não
parecerem, o dito OU\ i.dor daTá jurame.l;lo
ao mltore", e .lhe" sâo dendo os dll.O
soldos, Oll fl'óle ; e jurando qne si, fará
logo, que os rf,o ponham em JUIZO
outro tanto dinheiro, quanto o. aulores
jurar DI, e se deposilar!! em. mão ~o The-

oureil'O dos depOSitas do dito JlUZO. E
fará. screyer o juramento., que O" ditos
au toros fizer m, que per elles erão as i
nado. TI sendo o dinheiro a si depositado,
ouvirá. a. parles e proceder:! nos feitos,
c mo for jl1stiC)a. To: provando os autore
lanlo, per qne o'; réos devam ser condem
!lado:, o OU\'idor os condenará per sua
sentença, e mandará fazer execução per
ella'5,- lanto que forem pa s:tda p ]a Chan
cellaria, e as partes não arpellarem, e
farli. entregar o dinheiro depositado ao
ditos autores, com a condenação da custas,
que ]he forem jnlgada. E achando o
Ü l\'idor que os réo foram mal deman
dado,;, e o autore jllral'::tm falsamenle,
além de :lJrol \ er os réos, conrlepará sem
pr O" autores na custa em dobro, e em
qualquer oulra emenda e satisfaC)fio, que
lhe parecer, egl1nclo for a malicia; e
serão pre-os, e o~ auto' de suas prisões

II) "ilie Pegas DO rcspcclivo COnto

(I) "ide AI. de 26 de Junho de 160G § 5.
(2) /loras de uespera, i. c., • larllr.
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ljll\) l]le rúl'cl1llcvad, , lIãú S HlllJ um dias,
fi ue a Igl'eja manda fluaL'dar, sem pam issu
leI" LI ias, nem 1101':1S limi tadas, porque os
llegocios das partes, c[ue peranLe os dilas
Ulliciaes conem, nflo rccelJem dilaçào.

s. - p. í t. 38 I. J § 1.

1. E LemIo o ChancelIer duvida a passar
al f{t1ln:1 das di Las Cal' La e sentencas, sqndo
a cÍLlVic1a das que o Chancellel' c1a Casa da
Supplicaçflo per seu T{egimento pode pôr,
!(ll<u'dar:i a fórma delle, e communlcartl a
duvida com O' Correged01:es e Ouvidor (h
Alfanrlega, e Juiz da )\'1ina, .que passaram
as Cal'Las. E conformando-se ambos, c
a hando ([ue as não devem, nem podem
passar, a maudarfw romper. E ac·bando
([ue as podem passar, 110J'élll que não vão na
fürmu que de em, as 1arão emendar, como
as ntaTem que de em ir. E nã se concor
dando, iJ'á tirar a (111"ida con1 os Descrnbar
gallores do Paço, e o que elles as entarem,
se cumprirá. E quanto ás Cal'las do Guarda
Mór e Contador, em ([ue o Chanceller
dlll'idar (el11 as communicar com elles),
[iral'á outrosi as duvidas COlJ1 os Desem
lJal'gadores do Paço.

S.-p. 1. t. 381. 1 § 1.

2. E levaL'á de cada senLenca e Carta,
([ue passar pela Cbancelbria, (lez réis.

s',- p. 3 l. GL 7.

TlTULO LlV

Dos Scrtcüe;, q1/.e ~errelJ~ COJJ/ os Meiri
nhos da Co/'lp. c ,llcaidp,s da cidaele ele
de Lisboa (L).

Os 8cl'ivães, qll servem CO\11 os Ó\'!ei
l'inhos da Cortc e com os Alcaide. da
cidade dc Lisboa, pousa.rão na rua, em
IJIlC ponsarcm os l\tei1'inbos, on Alcaiue ,
(;om qlLem servirem' e n:'ío acbando nella
oasas, pouzarão no mesmo lXlÍrro.

s. - p. 1 t. 2i I. I § J.

1. E serão os ditos Scriyfles diligentcs
elll serm' ~cus Offi.cios com o diLas Mei
rinho c :4-lc~ldes nas diligencias, que por
llem lla.l ustlça, ou a reqllCl'imen da
ji::t.:l'les Ilonvcrem de lazer. E será cada
!U1ll dellcs obrigado a ir caua dia Lrez

,'czes á casa elo Meirinho, ou Alcaide,

(I) Os Escriviics <lc que lral. cslc lilulo, G a quc
lambcm."c referc o l. ~I § 2, s:io de segunda classe
m{cTlons gl'arllts• .C~I~O diz 1\*,:19. c que: dcvião sempre
uoompanhar o ~lclI'Jnho da Cllda e Alcaidcs da ci
dll71e. dc Li. Lua.

. De~ta .cla~s~ ~o Esorivães não conllooe a nova orgn
OIsaçao .l~d'clu.:,n d~ Imperio l o paI' isso os juIgnmos
de hn 111 1Il lo exlmctos.

nojo lodo o se!'viço f~ito_eom- ns oxecuçílcs e pc
Illioras á que oull' ora asslsllilO c!:Ilcs l~~rri\tã~s Uo drsR
empCllllfido pclos Offielaos de J nsliça.

com cru m .s. l' 'i 1', col1\'cm a: Hber, pda
manhã, c a hnma hora, c as Ave-l\ia
rias; e as i mais todas as vczcs (fUC ]lelos
ditos Meirinhos, ou Alcaides forem clia
mados.

S, - p. I L. "211, 1 § 2,

2. E cada hUIll dos ditos Meirinhos e
Alc.aiues coneTá a cidaue, e sel'\Tirá com
o Scrivão, que Ihc for ordenado, e nflo
com outro algum: salvo Lcml0 o seu SCl'i
vão Lal impedimento, que não l10ssa SerVll'
com el1e, ou sendo (t diJigCllCla, ou nego
cio, qne houver dc fazer, de tal qualidade,
qne ha.ja perigo na tardança, e não tenha
tempo rara o poder chamar.

s. - p. 1 L 27 I. 1 § 3.

3. TI mandamo , que os diLas Scrivãcs
não \ ão dianLe dos Meirinbos e Alcaides,
qnamlo de noi te correrem a cidade, por
sc escusarem resistencias, scandalos c ou
tros incon enientes.

S, - p. I t. 26 l. 2, e L. 27 1. 1 § ,I.

4. Os ditos Scrivaes não levarão, nem
tomarão dos ditos Meirinho e Alcaiues
cousa alguma das condenaçôes, que os
Julgadores fizerem paTa os ditos Meiri
nhos e Alcaides, em quaesquer casos, cm
que screverem, ou derem suas fé. .

S.-p.l[.271.1§5.

5. Cada hum dos ~litos Sc.rivãe. terá
bum livro encade1'l1ado, numerado e as
sinado, collÍúrJlle a 9nlenação, per hum
dos Corl'egeuorcs do Crime da Corte, ou
da cidade dc Lisboa, alI Jlúzes do Crime
della, no ([ual screvcrá c assentará toda'
a' condenaçãe yer])aes, em que os Jul
gadores cOlldcnal'em a pcssoas, qlW lhc
forem leva la pelos diLas Meirinhos e A1
raiues. E fal'ão assinar a ditas conue
nações no uito li 'TO pelos JuJgaclorc , que
as llzerçl11, aos quaes manaamos , (llLe as
as 'lnem ao teU1110, quc tizel'cm as taes
cond nações.

s. - p. 1 t. 27 I. 1 § G.

G. Dc cada auto, quc fizerem das con
denações ,-erhaes, ([Ue assi screverem no
livro, que hão dc ler, pod I'ão lc ar oi
tenta réis : 'e a si de cada auto (le prisão
dc qualquer pcssoa, que os ditos Meiri
nho e Alcaidcs prendercm, ~ue scndo
levada peran te ca(Ei, hum dos dI Los Julga
dores, for mandada pcr e1les á IJrisão.

S, - p. 1 t. 21 \. I § 8.
ReC. (Ie 2i cle JUUIO L1e 1582 § 32.

7. De cada hum do. autos de penboras
e exeqlções., ou c[nacsquer ouh'o. , CIne per
razão de sellS Omcio podem fazer, po
derão leYar oitenLa réi' á custa das par
tcs exccutallas. E lllais bavcrão pela ida
outro [1Inlo, c(u1lnlo c monlar na melade

Ono. 21,·
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do ~e houver de levar o Tlieirinho, on
Alcaide com cruem forem.

S.- p. 1 t. 27 I, 1§ \lo
Rer. lIe 21 de Julho de 1582 § 32.

8. De cada mandado de solLul'a de qual
f[Uer ln'eso poderão levar vinte rúis.

s.-p. I 1.271. 1 ~ 10.
Ref. de 21 de Julho de J582 § 32.

9, E qualquer dos dilas SCI'ivães, que
levar mais saJario do acima dilo, ou não
cumpril' alguma da ditas cousas aqlli de
clarauas, por cada vez crue nisso for com
IJ1'ehell(lido, além das. penas conleúdas nas
Ordenações, pagará vmte cruzados, ame
laele para os Capllvos, e a outra para
fruem o accusar,

S.-p. Il. 211. J § II.

TITULO LV

Dos Soll!:ciladores dfb cidade de Lisboa,
c Cascb do Porto (1).

Onlcnamos, que na Carie e Casa da
Supplicação IlIIO haja mais que atú Yinle

(I) Chama-sa SoLicitador O Omeial ruf,lico '1ue cm
:tlldilurios C-- trihun::ws ,'cfIlICr as consas tia Justiça,
sujn no interesse da propl'ia Jnsliço, seja no das partes.

lia enLr uós Lra. cla..cs dc Solicitadoras: da
Fazcnua Nacional c l'l'o\'illcial, dos llcsiduos, c cle
llumerO. Os primeiros sJio nomendos pclo Governo
J.:cral o pro"ineial, e os ultimos paios I'residenLe.s das
He.lnçõas, DasLas li'aLa o p"asenLa tiLulo.

Vida D. n. 3nS- da 21 da Dcwmbro da ISi~,

Conformo o mesmo Uem'elo, o provimenlo dos Solici~

lartores 110 lcmlloral'io, ou sem lempo determinarIa,
feito o exame cm presença dos mcsmos !}rcsiflcn los,
p:l~OS os 00\'05 C velhos direitos.

EsLa DacraLo lia um do. nbnsos do rodeI' Executivo,
(Iue nem pelo art. 102 § t2 da ConstituiÇll0 e ue01 pel
arl. 22 da UisposiçITo rro.isoria potlia Ctanr esLe Omcio
ou Elllprcgo 1111 blico.

Antes 'lesto nceralo tinlla declararlo o Av. n. 521
,I 20 de Oulubro da IS3i, 'luO o. Solir:ilndures de A,,·
ílilollios CI'ÜO cmpl'~gndos l'I'Q\'incinl'5., c, })-Orlanlo, de
lH'lIllCaçiio dos ]lrcsirlonles de l)l'ovincin,

J1o,' Av•. n.IUi-da31 deOulu!lro de 18310., o n. IS7
- de 29 de Junho de 1 59 se deelarou, que sobre 0:;0
~cr "Halicio o onlprcgo ue Solicitador, a ntlribui~,rlo

de namea.. los compelia ~xclusi"al1lente aos l'residenles
fias ncl:tçõcs, eln lod S OS :tllflilorios do sou Disll'iclo,
c sómenlepC!u Juizes de I.lnstanciaquando nãu bon
\'cssem pro\'isionarJos pelos dilos Presirlcnlcs, ~

No Juizo Commercinl ns pnrtC'.s c1m:C'rião sempre
nomcnt lJrocl.lrador judicial á um dos Soli 'ita(lores f10
Juizo (arl. 101· do n. n. i37-de 2:; de Novcmbro de
1850), os (1113eS são famhcrn llolllf'ndos }'Idos }Jr~i ..
denles das Uclaçõas, contO !lO vu do A I'. n. 110· - de II
de .Iunhu do tS55.

1'0( Av. de 21 de Janeiro do IS;; se declarou ~ue

os I)rocuradores das Camnras MllnicilJaes mio linh;io
sobre os Solicitnrlol'CS provisionados Jll'cr:e(lcncia nos
õlllliilorios. O cu lugar nas audjcl10ins de rorrccção hn
., esquerda do ,luiz ai: nircilo, em vista do al't. Gdo
D. n. 31 -du2 de Oulullro de IS57.

Suas provisões pagão de 1I0\!05 e vcl1l 5 ,lireilos nns
citl:uJes UI1(1 ~ tem llclaçücs, scudl) o Iilulo vilalicio,
308000, e 15$000 nos olltros nlldilO1'ios. A provisiio
lçlllpornria 1'"gn18000 por cada armo. L. o. 2/,~

de 00 de Nll\'elllbro de 181·1 tab.l § U.
São inr:OIllIHllircis r.OIO esles Inp;nl'cs: o ria F:t7.eudn

geral cOm O da pro,'inciol!' 05 E.crivãe~ dos Culler.
lorias Geral C IJrevjJlci~l, I O JIII'}', C Exe~"ç"~< Cri-

olliciladores, e na ciLTadt: do LislJOi\ n1G
lTinla, e na Ca a do Parlo dez. Os quae
'primeiro que comecem a servil' os ditos
Olicios, serão examinados o appl'o adas,
os da Corle e cidacle de Li boa pejo 11e
gedor da Casa da Supplicaç1io; o os da
Casa do Parlo pelo Goyel'llador della. E
além de saherem ler e sere er, serão ca
sados (1) e bem co lumados. E os ditos Re
gedor e Governador lbes passarão seus
mandados para poderem usar dos dilas
Omcios (2), o lhes fl:1r~LO juramenlo dos an
elos Evange1JlO, (3), que bem e verdadeÜ'a
menle u em delles. E os farão. assenlal'
e sCI'over em hum livro, CJuo para isso
haverá em cada hum:.t das ditas Casas, em
que se fará assenlo do jlU'amento de cada
hum, para que e saiba cluanlos são, e niio
possa haver mai cru o di lo numero ('1).

S.-p. I t. 2!l1. I pr..

I. E os dilo olliciladores não poderâo
levar mais, que alé trezentos rói por mez
a cada huma da partes, por f]neffi solli
citarem. E sollicilanclo mais que ll'es feilos
ou causas, ou negocias da mesma parle,
poderão levar mais em réis, e clahi para
baixo levarão aflnillo, em que se conl,;er
tarem com as partes, segundo a qnalidacle
das causas e negocio, não passando dos

minacs, e Agrmlc cio Correio. Ays. 11. ~iO-cle fS (to
,llIlho e rle 2t 'le Deze.mll1·o de 18!,·\·, n, t30 - de:lO
de S leml1,·o tle 1S/,7, rle t I da ~l:iio riu I 51 e n. Ii;;
- da 2r. de Junho de. lS59, c 0,'0. do 20 du Janeil'o
rle lS51o..

J'elo Av. n. tl5-de 27 ele ,\bl'Íl de IS55 pórle o
Solicila(lor servir nO mesmo Juizo com Escl'i\'üô
l>nrcnlo.

Não ne 'cssilão, nos Lrihunaes c ntHlilol'ios nutlc sil'
vão, preslar juramenlO c.... pec.i:tl para caria nm tlns
aclos de sau ameio. Av. n. 251- de 2S de Julllu
oe 1857.

Vide os l. ~G c ftS 11oslC' Ih'.
l'elo '1"e res/,eitn aos Solicitadore. dos Feitos ,Ia

Fazenda. r:01l511 tr:-sc 111 aliJei 1'05 - Manual tio Procuta
dor dos Fcitm; - 110 § 11 1lSf/UC 85; C qutmlo aos do!!
nesirluos, \'ide OI'rI. desle liv. t. Gk

(I) Pal'cco (1110 hoje parll a expedição das 1),'o,'isÍlI'!\
niio se exige mais esla tondiç.iio, 01'11. desle liv.
l. SO § 2 t.

(2) Tanto o emprego ,Ie Solicitador, como O de A.I
vogaria c 1'1.'ocnr:IlJor sãll (IlIalifil~ado:s- OfTicios- pelo
LCS'isladcu' rON.llg11 zo, como IJ 'm O )lI'OV;W esla 01'11.
C a do L 1,8 em Llin'crclllcs I II gnI'f' '. "raS, como jú
"imos, a I'I'ori~são tio Alh'og"rlllo nã. he mIUI/IS IHthlico,
I) a <te Snlil'il:Hlol', segundo O A,'. 11. !} -llc 10 ele
l\l:tl'ço fIo JS:;I, nnni:a reli r.nnlCIllI'latln nn class elo:;
crnprcgos 11- ;J ll~liçn, r.m '111 ICI11 IlIgnl' ri l'l'u}ll'i(lrI:tde
011 SCI'\'I'I\linvilaiicia; C, cOllllnf!o, pelo L, n. 2~a

de ao de NO\'l"lllbl'o ue 181·1 tnh. ta § tl paga-se cio
provisões l1illtti.:iftS no\'os e "clh s (1iI'C:los, c l}xislem
na Côrte pl'll\'iflionnrlos nesla!; r,nndiçücs.

(3) (U1Eos EV(Li1gclhos. para din·c.ronçiJr-~c dos con
dcmnarlos pela Igreja, Bc, pois, cscnnllaloso abuso
e nllllillnde lorem os Juizos, para fozer clCp.tIl' as tc~

nlllnhns, Uiblias Pt'oleslnnlcs, courlemuadns pela San!(I
Sé, C0l110 em nlgnns allr1ilol'ios lemos ,'i~to.

(I.) O ",'esirl nlo (Ia nelnç:lo rio Hio (Ie Janeiro, cm
O. ,Ie _G <Ie Salcmb"(1 de 1851;, publieada no Jorlllll
do Commc,.rio 11. 291 de 29 rle 0111111)1'0 (lesse anilO,
l.ixon O nllll1 '1'0 dos Sulicitat10rcR nO!l din·r.I·enlc~ 1\111
nif'ipios (las rl'tl\finçias SlIjCil:'Ul ii mesma .inri~dicçfi()..

1\1as não c(Jn~tn que ~e lenha lixado O nnlllCI'O doR.
lia Hclnçiio, . tãu pouco os dos alluilorios h,fcl'iorc!\
,ln t'lrlr,
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Elos ll'ozenlos reis por mez, quando só
menle sollici larem ate tres feitos, ou ne
gocios, nem de c[natrocentos reis, qnando
forem mais tine lres. ]~ levando mais do
que dito he, incon'eFão nas penas, CI.n
qllC in.eorrem os Officlaes-, que lovam mrus
do conleúdo em seu Regullouto (i).

S. - p. 1 t. 2~ I. 1 § 1.

2. E os SoJlicitadores da Corto o Casa
da Supplicação não poderão sollicitar os
fei los e causas, qLle se tratarem na cldade,
l1em os da cidade poderão sollicitar as
causas, ([ue se tratarem na Corte o Casa
da SlIpplicação, e na Fazenda.

S. - p. 1 l. 20 t. 1 § 2.

3. E se alguma pessoa. sollicitar, sem
ter os dilos mandados, ou nos Jnizos) para
que não for ordenado será proso e de
gradaclo per hUlll anno para Afl'illa (2), o
pagará ás p.artes loclo o dano e perda,
([Ue por. sua eausa receberem, e não ~o
derá mais 001 tempo algum usar do (lIto
Omeio. E quando os Sollicitadores süve
l'enl na Rolação, ou nas audiencias perante
os Julgadores, starão om pé.

S.- p. 1 t. 20 I. 1 § 3.

4. Porem se alguma pessoa, ([Ue for pre
sente na Corte, ou na Casa do Porto, ou

.. Il:l cidade de L\sboa, ü\Ter causa sua pro
pria, ou negocio, o o quizer mandar sol
licitar o requerer per algum criado, ou
famiEar sou, ou pessoa chegada á sua casa,
podel-o-ha fazer, não sollicitando, nom
requerendo outra algLlOla causa, ou nego
gocio de outra pessoa; e as pessoas quo
stiverem fóra da Corle, ou da cülade do
Lisboa, trazendo demandas fiolla, ou ne
/locios, on na Casa da Supplicação, ou ~lo
.Porlo, qne se tratarom em sua alJsencla,
podel-as-hão mandar solJicitar e requerer
per qualqLler Caminheiro, ou pessoa, que

, venlla á is o de fóra, com k'tlltO C[LLe o
dito Caminheiro, ou pessoa, não solli
cite, nem requeira outra alguma causa,
ou negocio. E sollicitarrclo os sobreuitos
criados, ou famil i:ues dos qno forem pro
sentes, ou as pessoas, que enviarem os que
sti\'erem absen tes, outros alguns foi los,
ou negocios, incorrerão na pena acima
declarada (3).

S.- p. 1 t. 20 t. 1 § 1.

(I) Vide D. n. 15Gn - de 3 de Março de 1855 arLs.
i e .in, por onde se regula hoje a cobrança desles
snlnl'lbs.

(2) Esla I'~nn uão (cm hoJe applicação em "iola do
arl. 3l O do Codigo Criminal.

(3) Vide O,·d. desle li\'. I. 1,8 § 22 e li\'. 3.L. 28.

d
Os Soli('iladoreG de que (rala esla Onl. cslão cm

Csuso.

TITULO LVI

Dos Corredores das {olhas das Cusas da
SIbJlplicaçào e do Parlo, e d(~ cidCLde de
Lisúoa (I).

o Corredor das folhas terá cuidado de
as correr com muita diligenc.ia per si e não
per mocos, nem per oulras pessoas. li
sonelo inlpeclido por doença, ou outro al
gum impedimento, porque o não possa per
si.fazer, o fará saber, sendo na Casa da
Supplicagão, ou na cid:J.cle de Lisboa, ao
llegedor para disso encarregar oulra pessoa,
que o bem faça: E senelo na Ca a do
Porlo, o fará sa,ber ao Governaclor della.
E se for negligente no COl'l'er das folhas,
ou concndo-as per outra pessoa sem spo
cial mandado do Regedor, Olt Governa
dor, Nós faremos do Offici0 o que nos a
mercê fOr, e além disso ser[L castigado,
como sua culpa merecer: e cada hum delles
lerá ~10 correr. das f011~as a l~l~nei.ra, ~e
se dU'á no LI \'l'0 qUll1to, lllulo i~õ:
Como se correrá (t {olha dos que {orem
presos, etc. .

S.- p. 1 t. 311. 1 pr.

1. E tanto que as folhas forem corri
das, o Corredor as levará logo ao S~riYão
do feito, o qual as aj Lllltará ao fello, o
levar:'! ao Juiz, que delle conhecer, paTa
mandar procedor conlra os culpados, se
gU}lclo as culpas, que neIlas lhe saírem.

S.- p. 1 t. 341. 1 li 4.

2. E o dito Corredor irá a todas as
audiencias, . que na cadea so fizerem aos
presos, e lerá carrego de citar as partes,
a que pertencerom as accusaçàes dos pre-
os pobres, e de chegar as testemunhas,

que por parto dos eLitos presos, ou da
J llstica se houverem de pergwllar, e ele
fazor' c[uaesquer OLItras diligencias, que
cumprirem para bom despacho delles.

S.- p. 1 t. 34. 1. 1 § 5.

3. E o dito Correclor não levará cousa
alguma por correr as folhas dos presos,
po ·toc[ue pobros não sejam, P?rquanto I!elo
traJ)alho elo as correr e de fazer as di las
diligencias lho stá ordenado o mantimento,
quo em cada hum anno ha do havCl·. E po-

(I) O Corredor de folhas ora o Olficial qno s~ en·
nnrrcgnva de examinar nos Curtol'ios dos Escrivãcs se
ha\'ia crime em aberlo de pessoa que lralava de livrar
se de lal crime, ou de legitimar-se para qualquer
pJ'OIllOC;.iiO.

Era aatigamenle um Omeio ereado desde o anno
de !til I , o levo negimento em 30 de .Junho do mesmo
unno, o quaJ foi ampliado COI1\ o AI. de 21 <1e Jaueiro
de 16;;;;.

Com fi nova organisnção judiciaria do Imperia, dei ..
sou de exisli,' esle om io.

Vide OnL de"le lil'. l. 1 § II.
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derá levar vinte rúis (le ca la folha, (rue
correr de cada segul'O, ou lJessoa, q lte
sobre fiança ou caução se livrar.

S.- p. 1 t. 3-11. 1 § 6 e 1.

.1. E O Corredor da folha da Casa da
Supplicaçào e o da cidade de Lisboa cor
rerão a folhas pelos Scrivães da Corte e
da cilIade e dos (legradalIo. E o da Ca a
do Porto as correrá pelo ScriYães do
Corregedor do Crime, que anda na dita
Casa, e pelos Scrivães lia cidade, e não se
correrão pelos Scrivãe dos Ouvidores do
Crime (1:ls ditas Relacues. E os dilas Cor
redores serão diligel1tes n correr das
folllas, de modo que dentro em oito dias
do dia da prisão, ao mais, seja a folha
de todo corrida, e tirada toda a duvida,
qne houver. E sendo negligente, os Jul
gallorcs procederão conlrn,tles com penas
pecllnjarias 'e suspensão de seus OJJieios,
como lhes parecor.

S.- p. 1 t. 22 }. lO §.2, e l. 31 }. 2.
Rer. cle 27 cle Julho de 1582 §§ 55 e ú6.

ú. E tcrã os ditos Corredores clúdado
de continuar COITÍ o Promotor lia Jusliea,
para. o livramento dos-presos correr com
mais brevidade. E ser-lhes-ha pago or
denado com certidão do dilo Promolor de
como serv 111 bem seus Offieios, e sem
clia não.

Ref. cle 21 de Julho cle 1582 § 55.

6. E não cllmprindo o dit Corredor
a que acima dilo be, incorrerá em pena
de mil réis por cada vez, amelade para.
o PI'CSO, que assi I'elardar, ou do quo le
var dinheiro, e a outra para as 11e pesas
da. Relação. E sendo a ulpa, ou negli
I;ollcia tal, rlne pareça ao Regedor, ou
G vel'nador, ou ao Julg'a(loL'e$, que mo
roce muI' castigo, além da tlila tout\enar,ão,
o pod r[t aua hum delleg sllspenclel' do
dilo om ia pelo tempo, qne lhe bem p~
l'erl'r.

.-p.l t. 311. 1 §S.

TITULO LVrr

QIIC 08 Scrit'rlcS e J';]PirinhoR c oul ros O({l
riaes fellhu!n arma c caral/o!!.

O)'(ll'l1a111o (TlIO 10rTos os Ta.belliaes das
Notas e Judicial de tJ}lla' as cillaulJs, villa
e lU(Tal'e de no"sos Heinos, Juizes dos
OL'f:los e ,-,cL'ivâe~ das Camor~s perpetuos,
Oll a tempo IInllLailo, e Sem ães dos 01'
filos e J\lmotaçaria, e Scrivãos dante os
Corregedores (las Comarcas o Chance]]er s
rlanle elIes, Alcaillc., 1'1 irinlios da ditas
C:OI'l' içõe , e ~cril~lcs de amba a' Casa,
a~·j ela ~UPJllirar,âo !:UillO do l'ortu (li
rando os rflW lin'rl'll1 de J Íls lTIor l!Jas
fi'; nlal,la rU} nnssn i LiYJ'f) , (' (1'lr :,inrla

agora lhes sejam paga.», S"I'lYàes danlc
os Ouvidores dos lUestrados e de Senho
res de terr:1S e de Fidalgos, que jurisdicão
tiverem, (; 1'1 iriJ1l10s dante eltes: cada
hum destes sej:1 obrigado a ler, e tenha
continuadamente com igo COLll'a.. as e capa
cete, lança e adarga (1), para quando cum
prir nas cousas cle seus Olieios e por bem
da Justiça com as ditas armas servirem,
ou em crualcruer outra cousa, em ~ue por
nosso serl'ieo lho mandarmos. 1': nesla
mesma maneira serào obrigado a ter a
dilas armas os nossos AIlJ10xarifes do
Almoxarifado de totlo o Reino e Scri-
ães delles, e os Recehedores das casas

da arrecadacão de nossos Direitos em a
cidade de Lis])oa, e 'em quaesquer outras
cidades, rill:1s e ILlgare , em que as ditas
recebedorias por Olficio tenIlam, e a-si os
ScriYães das ili la' Casas e recebedorjas, e
Scrivães das Sisas e feitos delJas, Alcai
des das saccas, e. o Cou tador dos Couto
da dita cidade eScrivão delle, o Védor
das obras da cidarle e Scrivão do Tlte
. ouro dona, c SCl'i, ftes dos nossos Contos
das Comarcas, o os Corretores da cidade
de Li boa e do jJortn, e Scrivães da
1I'l~oeda das mesmas cidade, o outros nossos
Oliciaes d:1s di las lHoeda~ ~2), que do

ó mantimen to tiverem, sol) pena do
qualquer desles, a'>Si da Jusliça, r mo da
Fazenda, aqtú decl:u'ados, rIlle as dilas ar
mas não tiver, penIor por o me nlo ca o
seu Omcio, para o darmos a quem II u
vermos por hom.

M.-li\'. 5 t. JC" pr.. c liv. 1 t. 60$11.

1. E havemos por ]Jom, que sendo-lhes
provado como não tem as ditas armas,
lhes possam por isso ser pediL10s os om
cios, como por qlla1quer outro erro, que
nelles façam, pbr que com direilo os elOI am
perde]', dos quae far mos mercê pel' nos. as
Carlas de se ClSS'Í, hc, ás pessoas, que polo
dito erro o pedirem, senl10 laes, que
nelles raibam, prov:ulllo elios como os
ditos Officiaes nrlO tcm a (Ulas arrllas. II
sendo pessoas, em que não cailJ<bm, Ihr.
faxemos merc~ de \dinheiro, que nos bell1
l)aJ'ecer (3).

M.-lil'. 1 l. 105 pr.

,2. E bem assi mandamos, qne os Seri
vães da Casa da Supplicacão 'e llo Porto,
e. os da cOlTciliões, e õ TaheJliães tia
CIdade de Lisboa, Evom, CoimlJI'a, Parlo,
Lamego, Viseu, Guarda, Ta~'ira, 'Lagos,
I<:aro, Si"'es, Déja, Elva , rorlalegre, Lci
na, 'nragança, 'anlarem, Olivença, Estre
moz, 1\1oura, Serpa, Campo Maior, .A tron
ches, Monte l'Iúr o Novo, Glümarí'ic.<,

(i) Ad(U'Yf1~ i. c., (\scur!o ON1I fIe rouro.
I-l Vide AI. li' 3 tle SI'lCltlbl'l1 ,lu t li5J, di8pcnsan,lo

QS i\lncllcil'OS da oh"igação de,la Ord.
(3) Rtlla ohrignl'lO t' (lt'Jlftlidatln 1 .1hÜãil (lJlI IJr'U1~n,

tnU.i1L1C no .Hr'Jsi1.
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R:\'l'eeIl03, Chave.~, Villa !toai, Covilhã,
'1'01'1'. Vodl'u, Crato, Abrantes, Thomar,
Tol'l'cs- lovas, Castel-Bran"o; Nisa, FI' n

'Leira, Loulé, Villa nova de Portimão, Setu
vaI, Aleaccr, l\Icrtola, Almolldo ar, r.Icce
jana, OurilJllC, Aljustrel, assi do Judicial
como da' -ota~, e os Scrivães das Ouvidorias
do Me. trado, t nbam além da dita
arma', eontinuadamente cavai los sob as
p n:l.· sobredila. E ,'endendo-os, ou mor
rendo-lhes, serão obrigado a haver oulros
dentro de tre l11ezes, que se enl nrlerão
pm' lodo hlím allllo, ora os ,'eJ{tlal1l nllli
ta, "ezes, ora lHlllla, sob a elitas penas.

~I.-Iil'. 5 l. 105 ~ 1.

TITULO LVIII

Dos Corregedores elas COlJlctl'ca.s (l).

() COl'J'egedor da Comarca, lanto que
for em sua corl'Cicilo, Illanllal'á aos~ Ta
belliITe' elo l.ngal:, pi\,ra onde houver de ii',
que lhe enviem as culpa~, querolas e Sllr
dos (2), que tivel'em de qu:te rfller l)essoa ,
llue . jam ol)rigada á Justiça,

~.r.-Iiv. 11. 39 pr.

1. F. lJ o:l.ndo o Tab 11 i.les não ti verem
rn iadas a culpa ao Corregedor, lml S
rlue venha ao tlito lugnr, por lhas ell
não maUllar pedi.r, e1:lr-lb:t -bão do dia,
([IHl chegar, a tl'es dias, criplas e a~si

narla per sua mão, e nâo per lelra de
Olllrem. E o COJTe l1edor as veril; e. os
rJue acbar em lues clllpas, -por (Iue devam
. r pr so., manejará per seus Alvarás aos
.liuzes e Alraide do lugar, anele stiverem
os m1Ifeitore-;, que os prendam. E se
al~llIn não for. pl'eso por culpa de es
Jluze, ou Alcaides, procedera contt':l elles

(~) Con'll!Jcdo,' d~ Co",~,.ca, segundo deGne Pereira
c Sonzu • ern o i\faghilrado que Unha j ul'isdicção cm
Itllr~_ uma COlnnrca Robl'c os Juizes della) os qUiles lhe
cltH'mo dar parle dUR casos mais gra"es que nconlccião)
c pal'a clIcs 50 roeonolldo por aggrlH'Q dos dilos
Jtll1;e.~. II

E'linclOB pelo arl. 18 do nisposição Provi"oda, farão
m Cot:l'egcdorrs das Comarcas Sll bsliLuidos polos Juizes
III: Dlrello. Eru esse i\lugisll'aUo o unlin-o 111' lor Ro-
llJano. o-

Ao pl'inripio forão conhcoidos cm Porlnn-ul pejo
",?llllJ do ~lcil'inhos~l11órcsJ aló que no scculo ~v pussá·
J'i10 a leL' O nonlf~ de Co'n-egerlnres

'V!l!c j'lcg:lS 110 I'cspcclivo Com.. .
V"I nola (2) :i rllbri~a do l. j desle li •.
Na p~l'lc relativa ;,~ CorrciçiiC8, tocias as nllribuiçiírs

,Iol:> JUI7.~'!\ de Dil'cilo fOI'ão compcntiiado5 00 n: n. 8:Ji
- de 2 t1e.Ouluhl' de ISol, podendo-se porlanlo '1unsi
(IIIC l)rC~)ClJ1uil' da lcsislação antiga sobro um l~tl us··
til1lTIplo"

~:~n~lIllc-se sobre a matoria Castro-Pratica lIas Cor~
Tnuro/!$) filie ho uma uem clnhol'altn nni\I~'8C dnlJII ·11

~cl'clo r'~ulamcnlnl'

quanlQ ti l(1gislnção "nnlcr'or;i Indcpcnd 'ucia lIo J01
pnrlO c pOfdcrior ii I (03) C(Il1SUH('~5005 RC/lcrl(l1'ios Ilc
~1.1nl ai FcrUillldcs ThoUlHZ, c de P. ~L fie ;'. Furtado
,0 ;"\lcntlon~n. C P'l'ciln c SOllZa-/Jla'lJnnllO Juri

(""/): na l'alavra-COr,.rYfdot'.
,'l SlIf ln')., i r I illfOI'1llat"C·.

com f r direito. E se alguns TaiJ lliiles
lhe san garem alguma querela, inquiricilo,
ou oulro alllo, que a bem de j llstir.a Í)er
Lença, quando a si o Corregedor yi!1l1 ao
lugar lhas mandar pedll', ou as nflO dóI'
todas nos dilas Lres dias, proc:ederá contra.
eUes a pri ~a.cão dos OITicios, e qualquer
oulra pena, (rue per Direilo merec rem.
E para certeza de como Iba mostraram,
o TaJ)elliào, ou SCTil'ão faril bum 1'01,
conforme a lJue se dirá no Tilulo 79:
Dos 7'abclliàcs elo Jad'icial.

i\L-IiI'.1 t. 39§ I.

2. E lanto que fOl' n lugal', manrlará
aos Juizes e Tabelliães, que lhe mostrem
as iJ1qllÍriçães clevassas, que hi houver,
e tleve-as ver logo. E se a.lguns elos con
leliclo' nellas forem livres pelos J llÍzes do
lugar, saberá contO os desemhargaram. E
se achar 'llle o linament foi per con
luio, ou Jalsa prova, 1'al-o-ha emendar,

IIJ maneira que se iaça 10 110 direi lo, e
nflo pereça a Jllstiça, E acJl:mdo que o
Juizes, ou outros alguns :ão culpado em
esse conlllÍo, por a senlenc;a ser dada per
r.eila, aJl'eição, ou pel' outro modo malí
cia 'ameule, proceeh\ contra elles, segundo
a 'ulra d ralla llUl11, E terá nisso a. ma
neira, qu diremos no 1ivI'0 quinto, no
TilJú i30: Quando o que roi /i'I:1'e per
senlcnça de algum crime, tl;,

~.L-liI'. 1 l. 39 § 21-

3. OulTosi lerá cuiLlado de s:11 er, qlle
TalJelliães Lta em cacla illa e Julgado de
sua correi~ão, e se sabem fa.zer bem sell
Omeio, e se u'am delle conlo de'em, E
achando que algum por seu máo ler e
cr \'(~1' (I), ou oU[l'a inbabilidac1e, não he

sllfficien le para servil' o tal Oficio, o
su pcnLla delle, e lhe assine lermo, a 'llle
appareça perauLe os Desem])argadores do
l'aço, aos quaes enviará dizer cus de
feitos, e a causa, porque o su pendeu,
para elle o examinarem, e ]?l'overem nisso
omo for direito, E se o dJto COTJ'egedor

a.cllar clue algtun nsa OIal de sell OJIicio,
pl'o(leda contra elle, e lhe dó a 11ena que
per Direito merecer, dando appollação e
aggravo ]1al':l o Juiz da Chancellaria nos
ca 'OS quo de,re. E acha.l1l10 quo e111 al
guns des 'es lugares ão necessarios mais
Tab lliães, 'nol-o faça saber, doei arando
nos alguma pes oas, cIlI nesses lugares
houveT para isso mais perlencentes, para

õs . obre isso provermos, como nos hem
parecer. OCJue faril, as'i nas no sas terra
como nas da Ordens, crIe 01l1l'a5 fI"a,
quer, (Jue jurislli~õe e Tal) lIia I li, e-

(I) J'.lr I'C fJtl~ rOl \'i:-11 (ln arl 2ri § 21 (ln n. n in~

-ri· .: 11c OUluLJrn fie f ~l (',1'1 ',ltligIHI.'II"n'iuJI'lIl.
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rem, onde per ben de suu Officio devem
enLrar.

i\L-liv. 1l. 3D §.23.
S. - p. 1 t. '1 t. 2 ~ ltl, e t. 3 I. 1 § 2.

<L. E tanto que chegar a cada lugar de
sua correicão, saiJel'il se !te Ilocessario fa
zer-se elcieão dos Juizes e Ollieiaes do
Concelho (i). E Lerá nisso a maneira, que
diremos neste Livro, no Titulo 67: t.'m
IJllC modo sc {ará (t cl/:ição, etc.

1Il.-liv. 1 t. 39§ 3.

G. Hem, saJ)erá pela incruiriçfio, que cada
anno se ha de tirar soLre os Olliciaes da
Justiça, se os J LlÍzes Onlillarios llzeram
as allc1iencjas ordenadas nos feitos dos pre
sos, como lhes he maudado, e se desem
bargamm seus feitos sem (lelonga. E e
mandaram sollar algun , não appellando
por parLe da Justiça nos caso, em que
são obrigados a appellur, ainda (rUe as
partes não appellelJl. E em tal caso elle
appellará por parte da Justiça para os Jul
gadores a que pertencer. E conLra os qLte
achar cul pados nestas cousas, e em quaes
quer outras, que a seus Omcios perLen
çam, proceda como for direito.

M.-)iv. 1 t. 3D §.1.

G. E mandará pregoar, que venham lJe
rante elle os que se sentirem n.~grava~los

(lo Juizes, Procuradores, Alcaides, fa
lJelliães, ou de poderosos e de ou tros
quaesquer, e que lhes fará cumprimento
de direito. E que assi venl:lall1 perante
elle todos os (Lue tiverem demandas) e que
lh'as fará desembargar. E dado asSI o pre
gão, mandará chamar os Juizes, e pol
os-ha n. par de si, e fn.r-lhes-hn. pergunLa,
quando vierem as partes, frue feitos tem
perante elles, a si civeis, como crimes,
e o por (rue os não despacham, mandan
do-lhes que logo os clesemlJal'guero, mos
trando-lhes o como os hào de despachar.

~L-liv. 1 t. 39 § 5.

7. E em cada hum lugar de sua Co
marca mandará pregoar, qne nenhum en
cubra, nem colha degmlado, nem ladrão
nem olllro malfeitor, nem recebn. flll·tO
alO"um em sua ca a (2). E que [tquelle, rrue
fizer, lhe será dada a pena, que per Di
reito merecer.

~I.-li,r. 1 l. 39 § la.

8. E salJeril. se os Juizes tem cuidado de
saber se os Tabelljães guardam o Regi
mento, (rUe da Cilancellaria levaram e j ura
ram: e acilanclo (3) (rue os ditos Juizes em
isto são negligentes, proceda contra elle'

(I) Depois dn L. do 1° de Outubro de 18.8 lambeIO
"illhH"Olt esta disposição.

(2) Vid.) n. rio tu de Maiu de Ii02.
(3) Vill'J 1\1. d~ de Nu, lul,ro cle 16"!).

segundo suas culIJas. E a si mesmo contra
os TaiJelliãesj que acbar culp,tdos dando
lhes aquellas penas, qlte em no sas Or
denações e em sellS fiegimentos são con
telidas.

M.-liv. 11.89 § \l.

n. E saberá se ha hi competeltcias, ou
!Jandos (1) em cada hum dos lugares, em que
ha de fazer conoição, e quaes são os prin
cipaes delle, e se dessas competencla,
Oll bandos se seguem pel ja-, voHas (2),
morte, 011 outros males e danos. E ha
vendo-os ld, procederá contra elle', C0l110

for direito, segunclo o caso for. E além
disso sendo de qualidade, que Jl<JI-o deva
fazer saber o far[t.

M.-Iiv.l l. 30 § 12.

10. OutTosi. saberá, se os daqnelle lugar
onde fizer correiçâo, recebem aggravos
dos Almoxarifes e Scrivães, ou dos Por
teiros, Sacc;tdores, ou de outros (Luaes
quer Officiaes, que hajam de tirar e pro
Cllral' nossos Direitos, aggravando o povo,
como não devem. E se for per razão de
seus Officios, diga-lhes (rue o não façam; e
perseverando elles, faça-I\lo emendar,. não
conIlecendo porém dos feilos; e depOls de
emendado, faca-o saber a ás. E isto se
entenda, (ruaIlda no lugar, onde isto acon
tecer, não sti er Védor da Fazenda ou
Contador, a que pertence; porque .se hi
stiver, lhe notificará o (rue se aSSl faz,
para que proveja nisso, como seja emen
dado.

i\L-liv. 1 l. 80 § 13.

11. E deve saber se algnns podel'oso~,
ali outras pessoas embargam nossos DI
reito-, aLIaS retem sem razão, e faridogo,
IIue se recadem para Nós.

M.-Iiv. 1 t. 39 § 1'1.

1.2. E se alguns Concelhos tem demandas,
ou contendas entre si, deve trabalhar,
(Luanto lJodér, (le os concertar e aviJ' (3),
e não podendo, faça-o saber a IÓS: e en
vie-nos dizer o ca o como he, e a causa,
donde nasce, e o dano, que disto pMe
recrescer, e aquiIJo que elltend~r que he
bem fazer-se, e a razão, que o a 1 so move.

M.-liv. 1 t. 39 § 19.

13. E entrará em os CasteHos, assi nossos
como da Ordens, e verá como stão bas
tecidos de armas e das mais cousas que

(I) Vide Ais. de 3l de Janei ..o e t3 de Fe,'erei,.o de
16U~. e 22 rle OutulJl'o de 1686, e DD. de r, (le Fevo
re;,'o de 1131., 5 de Fevereiro de 1135, e 13 de Sele",·
bro de 1586.

Estes aclos csLauclccclll providencias contra os-jogos ,..
de pedrada, entrudos, c nrl'lllHlllllculo de canos nH~
ruas C praças.

(~) Voltas, i. c., hrigas, motins, ith'oro~o!;, ele.
(:1) Unj" nJo lelll "PI'Ii,·nçiio.
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(I) Hojr .rm applirariío.

as declarará por nullas 'e man lal'à que se
n~LO guardem.

fler. de 27 de Julho clc 1582 § 30.
18. Item, se nos Illg:u'es óe sua Comar'ca

hom' r ::IIguns Clerigos I'Cvollosos e \.ra
vesso', o fará noLificar aos Pl'elados para
que os castigu m j e não o querendo elles
fazer, nol-o farú saber, para nisso pro
verloo', como nos l)em ejusliça parecer (L).

M.- li 1'. I l. 3a § 36.

10. E nos feilos dQS IiIrramen lo. , cIue
procederem das cOlTeiyôes, qlle o Corre
gedor be olJrigmlo fazei', crel'eril os Scri
v~es danL elle, e leval-os-llilo comsi<1O,
aindaque o Corregedor ande pela Comarca.
E assi screverão nos mais caso , que p I'

no~sas Leis lhes pE:rtencem, ou que ]Jer
Provisõe particulare' lhes 1'ol'ell1 ommel
lidos, pOslocp1e os culpado seja.m Tabel
li?íe , ou ouLro" Officiaes qnae quer de JU"
Li ca: E as i nos fei Los ci \ eis e CalLSaS das
~éssoa' poderosa'>, de qne per bem de La
Orllcnação o Corregedul'C. são Juizes. E
o que não forem da' devassas das COI'
I'eiçõe ,'nem da que l.irarem per nossas
Provisões, o dei~a rito na Lena. J~ no
caso, em trile os Correg dOl'os conhecem
sl.ando no lilgar, 13 I' o Juizes de fõra
serem suspeilos, ou absente., ou por nelle
nã ha\'el' Juiz de fõra, screl'C1'~1O os Ta
bellifie3 e Scri I-ães do Judicial.

L. de 26 c1v Agosto de 1;;9;;.

20. nem, não lrarfl comsi"o cadea de
correir:1io ]Jeloslugare pequenos, em c[lle
n?í hOllver casas forLes de cadeas, e o
delinquenLes, que prcnd r por cuJp:l.S I ves
Cfual1llo e parti I' do lugar deixarâ na ca
-dea delle. F. senr10 os casos graves, ou
elle: de If~l quali lade, de riaciio 011 pal'Cn
lesco, que vcrisimi'lmente e j:ecêe de er m
limd ., ou fll"irem, quando do lal lugar
e parlir, os mandal'à á cadea de sua COl'

reiciio, ou a 11m ca lello, ou oulTas cadeas
forles do lugares llla.is Comal'cãos lle sua
con iÇii.o, em qlle 1he pareça, fI ue . larão
mais seguI' s: para o que poder;1 cons
ll'tln"er o Jllize, que lhe dêm homen do

011 'elho, para ircm cm guarda dos PI'C os.
E o me mo faI'i], quando lhe pare er l1e
ccs. ario pai' fl'aqlleza da prUí, m que
sl.i verem. 1\ ma nllamos aos .A h\aides dos
CtI~Lello~ Carcereiro ria cflllra~, que I'e
ccbam os dilos }JI'esos' CflHlJ1clo lhes forem
man ]ados p lo Corr rrellor. E o Alcaide,
[lIe os ni10 rcceb r no Ca lello seril ('m

pTar.ado, que l'm vinl.e dias venha 111 pC~SO;l
:i. \)rle, para lhe ,'er dada a pl'na, C]lH'
p r direiLo ml'l'ecer. li o Carl;l'r iros,
Iflle não clll11]1rir(,1ll o Cfue lhe for lI1an
cad, pagarlio qualr mil réi para con-

M- IiI'. I t 39 § 23.

~6. E as~i :tberá cm qne quanlia os
IllIZes e Vereadores deixaram a renda
110 Concelllo, e qnanLo rel1[l 111 a Lall mpo.
E se \TIl)nos I'enderem, sa.iba Clnal lle a
razfio. E achando que he pOl' cnlpa dos
dilas Ornciae~, 1)1'0 eda conlra elle~, como
]ler direilo dere (2).

M.-lil'. 11.:ln § 33.

17. E i11 formilr- e-ha ra' aliicia, se h:1
na Cam I';l alguma'> posLul':\S pT jutliciaes
ao. povo e a bem commnm, postoC[U sejam
fel las com il '0\ mnidade rlel'ida, e nn
f;rev('rá sobre ella3 com seu pare 'er. E

achallll qne algumas n~o foram feila ,
guardalla a rúrma de nossas Ol'(lelHl~õe.,

(I) Forol, i. r., carla de pririlcgios Ilada a algnm
"s:ar 011 corlloração.

(2) A L. rio 1° cle Oulnbro clr I 28 rrrando as aclnaes
C1~laras ?\1unicil)Oes) inutilisou tantu l'fl!e cnmo o S(".
rrum1í" pilr1tr r'lllhlJ.

lllCS furcm necessal'ias: e s as Tunes e
muros !.Ião misler concerto e I'epail'o, E o
mesmo- saberá das cercas das Villa , E todo
o que achar, nol-o fará saber. E man
damos ao Alcaides, que tem os Ca
Lellos, que lhe deixem ver a~ cousas acima
dilas. E guardal'á ácerca 'diSSO o <rIre se
conlém no Titulo 74: Dos Alcaides JJ1Ól'Cç,

no pal'agrapho 1!~: E os Juizcs,
M.-Iil'. I t. 39 § 20.

11, E bem assi saberá, se a pri ues de
cada bum lugar sào laes como Cllmpl'C,
de manei ra que os presos possam ser nell:t'
bem guardados, ]~ se l:tes não forem,
mande-as fazer úqnelles, que forem a i o
ourigados, assi aos no. sos om 'iae , como
a outros quae quer. E faça qne os ho
mens, qlte hOlll'erem de gnardar as pri
sões; sejam de boa fama e costllmes, e
arreigado na Lena.; e avise-os, que "uar
dem bem os presos, e qne s jam cerLo ,
qne se lhe fugirem, 1l1es será dada gl'ave
pena. A qual sel'à dada aos que a 'i o
não fir.erem, como pel' nossas Urdenacàe
e DireiLo he delerminaclo. •

l\I.-IiI'. I t. 39 § 22,

15. OUlTosi verá os Fomes (1) ele cada lu
gar para ver se nos lom:tm algum Dil'Cilo,
9ne nos perLença haver pCl~ ene. , ou se lhe
lIno~ conlra seu foro. h auerá se nos
lomam nosso Direi los, que no l)erl.ence
h~ver, assi ela herdadeg, como das j lui 
dlçôes, usando della, como n?í.o devcm
sel(lInclo elimlnos no segunlo Livro, Ti
Lnlo 45: Em quc m(/n~ü'Ct os SCl1h01'CS

de 1~)TaS, el.c. E emendará o que pcr i
podêr; e o c[Ue per i não podêl' emen
dar, nol-o screVer:l. E i so me mo faca,
e IÕS lhe leval'lllOs alguma cou a do 'cu

sem I'az:\o. '
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certo da') eatl"<l llit corl'l'iç[ío, ua qual 11 na
o Chaneellcl' da coneir;ão serit executo'r,
sol) pena tle pemlol' o Officio.

~I.-liv. I t. 39 li ·15, c iiI'. 5 L G3 pr.
S. - p. 1 l. li I. 7.

De que (ritos cOllliecerá,

_I. COlT gedo1' da Comaroa 11;(0 mall-
dtll.'á citai' pe soa alítullla, que livcr no
IlIg:lr, ou Ie1' 111 o, onde ell(; slilre1', per
mandatlo (1), senão per Porteiro, eglllHlo
fÚl'ma ~le n ssa; ar lenações.

S. - p. 1 I. li I. 1 § 2,

2~. E o dil COl'I'cgetlor não conhecerá
pcr aução nova, nem al'ocará feit algul11
cril1l , nom cil'el (2), s, Iv o feilos e causas
llo' ,)1) ize , .A leaides, Procuradore, Ta
h lliíles, Fidalgo, Abhades e Priol'C (3),
nos ca os, de que a juri 'diçâo dir il:unenle
perlence a Nós, o quaes J:!Cl' no'sa 01'
donacões são declarado, E lJem assi de
ou trás C)l.Ja.esqner pessoas l}oclél'o. as, de
([ue IIie pal'ceer, que os Jniz~s d:t terra
nâo farão inLei ['amenle jnsLica, e dos feito
o ansa', em que os Jlüze da' (ena')
forem suspeitos; porque ue Lodo esles
sol)red itos pollerá con 11 ceI', em rlnan to
slíver no lugar, assi per aução novél, como
avocando-os (!~), se lhe parecer nece'sario,
posloqne os J lIi7. S tla terra digélm, que
farão delle' ,jnsliça, qner s jam autores,
quer 1'60s, o que se nl.enderil, p0310<):110
n's Lae~ lugare haja JlÜZCS de fara (5).

nr.-Iiv. 11. 3n li G.
S. - [ . 1 l. 1i I. 3,

S3. E c;onheeel'ü oulrosi pOl' an:âo nova,
de du:n legort, s6m,ente de lllg~l' -ao lugar
onde sLircr, t1 qnne3CJ.ller Coà30 , não semlo
Ull._ Çitlntle." Oll Villa" onde h011\'er Juizes
de f0ra. E poilerá n\'ocal' a si os feilos,
que pJa dilrt man ira. nell;t houv"Cl', e o
proc :; al'il, e uetel'lninará finalmente, con
1'úI'me a alçad, que de _ Ó' tiver. E destes
feiLo", de crUe assi conhecer per aução
no l-a, nâo se pagará dizima, nem ~lireilo

ilg-nm, 'ómente o que se llOuvera de pagar
delles, e o Jwze3 ordinélrios o proces
saram e deLel'iwnaram. E para Se aber
de quae' feitos e ha de llagar dizimél,
ou não, quando houverem de ir per appel
lação, far:L o dilo Corregedor lJlJr no co
mer,o delle' a razITo, que teye para co
nhecer denes per aução nova.

(I) Sobre a intelligencin de.la Ord, consulto-so
I' I'l'ns no respectivo Com.

(2) Vi')., ~I , de 23 de Abril rio 16~2, 16 do Outu
bro ele I tl:!:~, C 't. de .1 anoh'o de IG55

(3) Refero-se aOS Abbndcs que não linhão j urisdicção
de que 11'010 a Orrl. dC>\le lh·. l. 9l § 2>'

(l) O direito de avocul' cnm;:l~ penrlentes, 5L1~la-lns

c rnzc1"l'c\'ivCI' proccs!o;QS Ondos, fui alJuliflu lwln CQl1sti
luição do Imperio art. 1.9 § 12.

Vide Ass. de I tle Agosto de 002,
(5) Vidi' Jlt'ón!: 111) I'esp~('liro Com.

s. - p. 1 l. 17 I. 3.
L. de 20 de Oulubro {lO lW2.

SI. E quando se o Corregedor qui7. I'
partir do lllgar e ,Julgado, onde pojo dilo
modo conliecer dos taes feitos, os clei
xará todos no dilo lugar e Jtllgado ao
.1 uizes ela terra.,' (J sendo suspeilo , a hUIll
homem bom della. POI'ém se ao Corre
g dor parecei', ql1e alguns dos dilos feitos
são de laes pessoa , crue os Juizes da
tena, Oll aquelle , a cfue o delria deixar,
nã potlerã~o fazer delles jnsliça, lel'nl
os-ha comsJgo, onele.quer que for, ale
acabar ele dat' nelles livramento: salvo se
o meno: poderoso dos litiganles, cruel' seja
anlor, quer 1'60, qujzer anles qne o feilo
fique na tena., porque enmo o deixará
n Ila. E isto não haverá lugar nos feito
dos Jllizes, ProcLU'adore, Tabelliãe , Al
caide e OUll'OS OmCiéles da Juslilift do
,mesu!o lugar: porque estes ficarão na tena,
po loque o Conegedor os qlleira com. igo
levar, e as partes conlrélria lhe requeiram
qne o lel'e. E quando o Corregedor lomal'
pelo eti to lugar, se achar que alguns da
plelles feito não são desembargados por
culpa, ou malicia do Juizes, a qlle os
deixou, proceda conb'a elles como for ju 
liga. Porém o feitos do Ii l'ame\Jlo dos
ditos OLUciae cu1lJados na devassa poderá
levar comsigo e senlencial-o" t;omo dire
mo no paragrapho 3i: E bem assi, desLe
Titul(l.

nr.-lil'. 11. 30 § G.

~-. Item, não conhecerá per appellação
de feiLo éllgum: e conbecerá dos inslru
melllos de agg-ravo, oa Carta:; Le temu
Jll1avci , qne ela' coneição a elle ierem,
de q\le o Desembargadores dos Aggravos
ou os Corregedores do Cl'ime da Corte e ela
Ca a do Porlo vodem conbecCl': E isto não
cabendo as causa" na alcada dos Juizes rL)
de CfllC se aggmvarem; porque cabCliiIo
nella o Corregedor 1Jão proverá os aggra
vanLe, sómente dirá que os não provê,
1101' caber a causa na alçarla dos Juizes,
POl'ém senl10 o aggravo sobre incoll1pe
leJ1CÜL cIo Juizo, ou obre nullillade no
loria, poclerá tomar conhecimenlo dos laes
aggrtlvos pp. toque a causa caiba na alçada
dos Juize , de que se a!lgrava, e dar de
termiu:lção como lhe parecer justiça. E
todo o acima dito se entemlerá, com Lanlo
que as partes declarem, que aggravam para
cne, lJ rque não fazendo ta declaração,
não tomará conbecimento de tal élggravo,
E a si no II.lg-ar, onde stiver, poderá c.o
nhecer dos ditos aggravos, manilando levar
os feitos peranle i, pela. pelições, ([U~
lhe a~ parle lizerem, E o nie.smo fara
pela peligues de aggravQ, que lhe fizerem

(I) Vida A... d" II ,la ~[aio da I: 13, c Pag". nO
n'~IH~dh'u Com.
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de J 'nll'o LIas 'ilH:O legoas du lugar, onde
'liver, e dos lug:lres do ll'I'm., poslofjue
o lugar eja mais af3slallu d~,:-'l (~Inco Jeg.oas.
E S lido U, 3A'gl'3vO, ue fura das ri nc?
legoas, Oll de fúra do lerlllu, lião IIlHnd:u:a
ir os propl'los fel los, mas a parles LI
rarão inslrumentos de agg1'avo com 1'es
posL\, e cm lodos os dilas 3"gral'0 d~,1'á
JeLerll1inacão se são aggravallos, ou nao.
E des quê nos dito agamvos d~1' ueler
minac,ão, mandal'à tornar os feJlo ao
Ju.iz" , para os processarem.

S. - p. 1 l. 17 I. 1 §§ 3 e 5.
S. - p. 2 t. 1 I. II
S.-p. :3 t. 1 1.7 §O.
As . ue 2:> de Janeiro de 1575.
L. de 18 de ALJril de 1;;70 § 17.
L. dr J8 lle KOVel1lbrO de 1577 10.

90. Porúm nITo conhecer:t de aggr:lI'os
:tlgun ue injuri:ts verImes, nem d.o que
per no sas Orclenaçõ s he delerlTUnad,.?,
(fIle perlence á Camera (1) seUl appellac.a
nem :tggravo.

~l.-Jil'. 11. 30 § 1,

21. Nem conhecer[t ele feilos, que a elle
venh:tIl1 per 111311eil'3 ~le aggravo, ele qnaes
quer senlenças defi.lllllvas, que pelos JUlze'
ela lurra forem dadas, para [omar conl1e
cill)ulllo dos l1l!Jrecimenlos da cansa, e
delerminar, se foi bem, ou mal julgado.
Ma pouerá conhecer e deterr.uinaJ', SU he
ca o de app Ilação, quando sómenle pelo
Jlliz for denugada; e manuar-lhe-ba que
a r Cuba, e qnu assine tump ás parte,
em llue a vão seguir perante o Julga
dare, a qlle o conl1ecimenlo elella por
tencer. E quanlo o aggravo for de ~ Juiz
não re ohor appella.ão de sentença lI1~eJ:
locutoria, aindaque lenl~a força de defllu
Uva, guardará o que du'emos no lercell'o
Li\'1'0, no Ti t.ulo 69: Das appellações
das sel/lcnças inlcl'loClllol'ias. E quando o
aggr:wo for de o Juiz r ceber appella
~ões, quer de son lonça defini li I'a, quer
Inl l'loculoria, á parle contraria, urro, co
nhecerá de taes in ll'llmenlo., ou Carlas
lestcmunhavci ; porque o conhecjment
dos culos a~gl'avo .pertence A'tOS Desem
bargadores dos AgoTavo".

~r.- IÍI'. 11.30 § 7.

23. Ilem, será obrigado fazor audien ias
á partes lms Llia~ em ca la emana no.
Illg'tre publicas (2) para 0110 onlenados,

~l.-Iil'. It.lI § 5.

n E quando lhe for oITel"cieln. algum:l.
Car~a, ou p~l'dào p la parle, nr man-
d~l'a fazor dI ~o AII'ará, qlLO se cumpra'
,1J1113nt per sua m:1 porá na cosla:; da
la! Carla: Cltmpl'a-sc, se a' i lhe parecer

(1\ Vidc Ord. dcslc li\'. l. Gil § 5, c Pcgas no r '5
pecllvo CfJJn.

(2) ':idc Orol. dcsle li\'. I. 1.9 ~ 2, C li\'. 3 l. 19 pr.
e t. t § (i, c o Ar. cio :tono llt~ I(jl0, c:iLudu IH1r r('gn~.

qne com jusli~.l se UL:' C faz I'. E das
lllllras Carlas, ou malldados, que forem
di rigid) para ull' s Ju IgalloJ'es, ou sen
L('nr..a~ de cada IIlIma .ela Helac,õos, pos
loq ue pola, parles S~Jil"l presén tadas ao
dilo Corregedor, e l' querido que' lhas
mande cumprir, elle o nr\o .fará, nem man
uará fazer ~fandado, uem Alvará algum
para se cumprir, anles cl.il'á ás parles, que
lhos assi presentaJ:em, que o levem ás
Jusliç:tS, a que forem dil'lgidos ; e quando
o não cumpriJ'elll, se vão a lle di to
Corregedor, e eUe os mandará enlão cum
prir., e os casligará como achar que for
Jusllça.

S.-p,11.171.1§4.

30. Outrosi mandamos a todos os Cor
regedores das Comarcas, e a quaesquer
outrO Julgadores, cllle lanto que os fei
tos dos presos forem sentenciados, ele
que a. appellações devam vir a cada hu.ma
da Helar;ões, a que porlencerem, os facam
trasladar;' cerrar e selim', segundo diremos
no terceiro livro, 110 Titulo 70: Das ap
pcllacões das sen tencas dcfinil'i'ws" e sem
.guardarem o despacho cIos Caminheiros,
a enviem per quaesql1er pessoas sem
suspeila, que Ibes por parte dos pre
so forem presenladas, tomando-lhes pri
meiro juramento, que bem e fielmenle
a.s tragam, e presenlem aos Oliciaes, a
que deyem ser entregues, e levem deiles
seus conhecimentos, E quando as seme- .
lhanles pe soas as lrouxerem, os Cami
nheiro não levarão cousa alguma. E os
Corregedore uas Comarcas e os outros
Julgadores, que o assi não cumprirem,
sejam su pen os do Olicio até nossa
Jl1orc~, e p:lgllem clez cruzados, amelade
para quem os accu ar, e a outra lJara o
,preso.

~r.-Iiv. 11. 39 § 46.

Devassas (I).

31. E cada hum Conegedor em sua Co
marca saherá em cada mez por inquirição
devas a, a I lJer os pre o ,'como per
oul.ras pessoa, se os Carcereiros levam
peilas dos preso (2), ou de oulras pe
soas (3) per respeito delJes, por lhos deitar

(I) Vide Ais. do tG de Agoslo ue IG08, c de 15 de
JnHl1i rO de 1652.

(~) Vide AI. de 2 dn Abl'Íl de 1681.
(:3) Esla Ord., no \'erSiClIlo-Oll c/c ()UU'IlS pessoas,

,Ii? Monsenhor Gordo, parece hal'cr sido rormada do
Codi/(o Manuclino li\'. 5 t. 51, § I, onde se prohibe
no Cnrccl'cil'os das cirtnclc..~ o ,dilas levar peitas ue
f]lIacsqucl' pcssoas que lhJa~ qucirãn dnr ln conlem
ldação dUR presos commetl idos Íl slIa guarda.

E 110 \"cn.icllI0-por Ih(Js deica.r mCllos]J,.isâo,-p:l
rece haver sido, segundo o dilo Gorflo, dCl'Í)'adn do
1l1esmo Codigo li\'. t L ~i § 9, por guru'dar analogia
entre (f Carcereiro da Cúrtc, do que ~c trala nesta
tiLulo, c os das ridades c ,illa!;.

Vi,le 0,,1. de le li". I. 33 ~ c l. j § I, cm que o.
dil!l~ elgólre., \'·'111 compilados.

0110. ~;j
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menos prisão do que seus delicias mere
cem; e se achar a\glms culpados, faça
os prender, e fazer delJes justiça.

~1.-lil'. 1 I. 39 § 37.

32. Oulrosi saiba per illtIuiricão no, fu
Rares, onde ha Mosteiros de li'reira', ou
Dona, se alguns homens tem nelles COI1
vena '1\0 illicita, ou são infamados com
alguni'as elellas \1) : e defencla-I hes, que não
vão mais a eles lle noite nem de dia.
E os que achar, que Iii mais vão clepois
da dita defesa, sejam degrafbdos dessa

,C01'l' icão alé no sa mercê, E se forem
de pequena condição, mande-os prenJer,
e ellyie-nos a defesa, qne lhes fez, e as
inquirições, que tiver contra elles, pam
lhes darmos a pena, que houvermos por
hem: e deixe mandado aos Juizes, que
as i o facam. Porém se per prova certa
achar alg\ms culpados com Freiras, ou
lJonas clesses Mosteiros', proceda contra
ene., dando-lhes a pena, ql1e per nossas
Ordenações merecerem.

nr.-Iiv.l l. 39 § 3!l,

33· TI (Iuanclo fizer correição, e infor
mara nos lugares, em que a fizer, se ha
nelles i\1ed icos, que curem de Medicina (2),
ou Cirurgiães, ou Sancrradores, ou pe 'soa
outra., que curem de Cirurgia, ou qne
sangt'em, e quantos são, e os mandará vir
todo perante si, e o, conslrangeriL mo ll'ar
as Carlas de seus grilos, ou Provi. €les,
per que curam, ou sangram. E nflO lha
mo. tral1do, e conlando-lhe per summal'io
de testemunha, que curam, ou sangram,
fará disso aulo', e os empraz:ll'á, que
em certo termo conveniente, que lhes assi
11al'á, se presentem na Corte, os lVledic.os
peranle o Fisico M6r, e os Cil'lll'giães e
Sanl(radores perante o CirUJ'gião 1\161', para
se livrarem ela culpa, que nisso tiYerem;
aos quaes enviarão o tra~lado dos autos,
para procederem contra elles conf6l'me a
seus Hcgin11lntos,

S. - p. -1 t. 17 I. 17 I, C 1. 19.

SI. E' bem assi inc[Uirirá, quando chegar
a cada hum Ingm' de sua correi<;ão, hllma
só vez em caela IImn :umo, ohre os .1 ui
zes orelinarios, Juizes elos Orphãos, Juizes
rias ,'izas, Scriviíes c1ell:ts, rrocul'aflor(ls,
nIeirinh 5, Alcaide" TalJelliâes, Coudcis (3)

(:) Vide Ais. de la de .loneiro .Ie 160a, de 30 de
Abril de 1633, de 18 de Agoslo de 1655, e de 3 de
Nn"emlJlo rle IG,L

(<1) '~i,le ,lls. rle 1;; rle NO"ombro lle 16~3 rle 13 de
Março de 1656, e de 11 de Agoslo de 161\.

Orflcnn-sc o rl'ccitnnrio 'm )lorlngupz, prohiba ~c

aos l\Iecico5 e Cirurgiões a venda de rCIllUllios, c rc
('eilllr com Bolicario parente.

(3) Coudeis, i. r.., os que linhão por encargo cuidar
na propugoção rios cavilllos de IllarCa, dil'igíntlo cou
li lal'ias.

Vi.l" AJ. de \ de Junho de IG55, e Pegos uo resJ1ee
Hto Cnm~

e quae quer oull'os Offit:iàes Je Ju liça e
dos Concelhos dos lugares de suas cor
reições, per onde andarem. E bem assi
sobr os Alcaide' das saceas e Olliciaes
danle elles para saberen1 se usaln de seus
Officioi, l:Umo develll, e eUlUpreru o que
são obrigados, e per seus Regimenlos lhes
he rnandaJo, E lJem assi se os Scrivães
Jão JII n tla f[uarl:t pa,rLo do salario ás
pessoas, que os ajudam a screvel'. E na
dita inqujrição perguntará sómente pelos
erros e culpas, que os ditos Offi<;iaes ti
verem comnlCllido naquelle anno, em que
se tira a d vassa, e 00 outro atr:lz, e
mais não. E contm os culpados pl'oce
der:l, enlenciando seus processos, como
for direito, dando appellaçã e aggr:lVO
nos caso, em que couber. E qualquer
Corregedor, que as dila' inquirições não
ti I':l I', seja suspenso até nos-a mercê, e
mais pague dez mil réis para quem o ae
CUS:lr.

M.-Iil'. 1 t. S!l§43.
S. - p. 1 l. 18 t. ú, t. 21 I. 2, c 1. 22 I, !l.
S. -)1,.l L G I. 9 ~ 21.

35, Item, devassará cada anuo dos pa 
sadores dos lugares de suas Comarcas, e
sobre as l)essoas, que lhes dão ajuda e
faval'. E bem assi dos que tiram ouro,
ou prata amoedada, ou por moedar, nos
parlas de mar de suas correições (1). E o
COl'l'egedores' das Comarcas de SautaJ'em c
Thomar, e o Ouvidor do l\Iestrado na
Comarca de Setnval, no" lugares, que
sti \'el'Cm denlro das dez leg as, ou fÚl'a
dellas, duas legoas, on f6ra dclla, duas
legoas ao longo do Tejo, devassarão dos
que eompram pão para I'Cvender, ou o
atral·es. am (2), l~ o Ouvidor de Setl1va! nos
mezes ele Marco e Seterúbro devas. ará
g-eralmente clas pessoas, ([ue nos lugares
de Riba-Tejo; ou nos caminhos alravessanl
o pão, que vem para Li. hoa, po 'loqu
seja para padejar, Oll para elespesa de suas
casa..

S, - p..J l. 7 I. I § 8, l. 0, I. -1 § 2 C I. !lo

Prisõrs.

36. E O dito Corregcdor ão mandará
prender pessoa alguma, , não pelos llIci
rinIJos, Alcaides, Qllarll'ilhcit'os, e ~J!elos
Juizes uos lllg:lI'es, E quando mandar
prenLlct' algumas pessoas per seus Alvarás,
os passnrá na rót'ma, flue diremos 110 Li\'l'o
quinto Titulo 1-19: C0l/10 sereio prpSU!i os
malfei/ores.

M.-liI'. II. 3!l § n.

(I) Vide Ais, de II de Fe'ereiro de 1119, de ~n

de 'Iarro de 1120, ae 24 de Dezembro de 1,3 i, e rir
28 de Fevereiro de 1136.

(2) Vide Ais. de I, de Oulubro de 161..1, dr 2: rl.
Selrmbro de 16·19. de 20 de Outubro de 1651, e de_~

de Abl'il de tono
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3i. E qllamlo I1talllhl.l· prcudú :t1gUIl1
malfeitor per :eus iUeirinho' fóra L10 lugar
e lermo, anile sliver, não lhes conscnlil'i1,
que levem os l10mens de hum Concelho
para OUll'O sem SCll special mandado.

i\I.-Jiv. 1l. 30 § 2.

~8. E mandará prenL1er os que devem
ser presos por culpn.s, qlle lhe forem da
das. E presos os l'el1Jelterá aos Juizes
COI11 suas qu.crelas, denuncin.ções e infor
macões mamlando-Ihes, que os desembar
gue:m como for direito. E lhes dará per
escripto cIuanlos e quae.s, e porque razã.o
são presos, p.ara saher o despac~o e ilih
geneia dos .TUlzes: salvo se forem das pes
. oas solJreditas, de que elle ba de tomar co
nhecimento: como di to he atraz no paragra
pho 22: E o dilo C01'regedor llào conhecer
per Cbução nO'['(f.. E bem assi os l:lclrões,
Ou outros malfetlores, que clJe Corrcgeclor
per si, ou seus Omciaes prender, que
pela qUl\lidacle de seus casos mereç:ull
morle nalural, ou ci"el (i), ou de outros
caso' grave, n:lo remctterá em ma,neira
alguma aos lugares, anele commetteram os
c!cliclOS, postoque, as Justiças delles lhos
enviem peilir, e as partes dauificadas, ou
os mesmos presos lho rerrueiram: mas os
terá nas cadêas da cOl'l'eição a bom recado,
e tomará conhecimento de seus feitos,
postoque seja per aução nova; e os des
pacharil com toda a brevidade. -Porém, se
algum dos ditos malfeitores for preso na
jurisdição, omle houver algum Juiz de
fóra per Nós, e for per elle requerido,
ser-Ihe-ha per elle remettido, se na dita
sua jurisdição commetteu o delicto. E os
outms malfei tores, que não premIeI', em
quanto hi stiver, os dará em scripto aos
Juizes daquelle lugar }Jerante hum, ou
c10us TabeUiães, e mandar-Ihes-Ila que os
prendam, e. ou~am, e desembargllCm, como
for direito. l); mandará aos Tabelliãe ,
que se os Juizes depois os não quizerem
prender, nem trabalhar por isso, sabendo
onde stão, o scre\'am assi em seus livros
de maneira, que per enes o dito Correge
dor, ou o nosso Corregedor da Corte,
quando formos per hi, sejam certo da
ohra, que os Juize sobre ello fizeram,
para lhe' ser estranhado segundo suas
culpas.

M.-Iiv. 1l. 30 § 8.
S. - p. 1 t. 171. 1 § o.

ao. E porque alguns malfeitores se ache
gam a algumas lJessoas poderosa, e se
a~olhem as snas casas, por as Justiças os
nao prenderem, nem se fazer delles eum
pntnento de direito, mandamos ao Cone
Scdor, que seja nisso eli'l.igente, e trabalhe
el1e c os Juizes por os prenderem, em

(I) Vide 0['(1. do Iiv. 5 l. 120.

cI'Jae~quer IU,oal'Cs e casas,. onde. forem
achados guarc?ando ilcerca disto a Orclena
cão do quinlo Li 1'0, no TitllJO iO!t,: Q~leos Prelados e Pida./gos não Cbco1btellt malfei
tores.

~r.-Ii\'. 1 t. 30§ 38.

Cartas do s09"1·0.

4.0. E dará todas as Cartas de segUl'o
em sua correição aos que lhas pecurem,
e irão dirigidas para os Juizes das terms.
As quaes porém não passará em caso ele
morte de liamem, traiçào, aleive, sodomia,
moeda falsa, tirada de presos da cadl'a, of
fensu, ou resistencia feita a Omcial de
Jnstiça, que pertence aos, COlTegedores ela
Corte (I), nem de erros de fabellião, que se
diga ter commetlidos em seu Omeio, e de
ou tros Officiaes, de qne o conhecimento
pertencer ao Juiz da Chaneellaria. E as "
cartas de seguro, (lue assi o dilo Corre
gedor póde dar, nào dará no lugar, anele
sliver o Corregedor da Côrte (2).

M.-Iiv. 1 t. 39 § 21.
AI. ele 2:> tle Fevereiro ele 1573.

'11. E para sabel' se os Juizes desem
bargam os feitos dos seguros, como devem,
o Corregedor terá seu livro, em que ponha
todas as Carlas de seguro, que der para
os Juizes de cada lugar, e o dia, em que
hão de apparecer per:mte elJes, para ver,
quando for per esses lugares, se os que
as Cartas tomaram, appareceram perante
os Juizes nesses feitos.

M.-Iil'. 1 t. 30§26.

Bcmfeitorias.

·12. E achando na sua correição alguns
Iugares despovoados, saberá porque e
clespovoaram, e per que modo se mel hor
poderão povoar. E faça-o saber a i'!ós,
para mandarlllos o que for nosso servIço.

~I.-Iiv. 1l. ao § 18.

43. E mandará que se façam as bem
feitorias publicas, calçadas, l?ontes (3), fon
tes, poços, chafarizes, camlllhos, casas. do
Concelho, picotas (!t,), e outras bemfeltonas,
que forem necessarias, mandando logo
fazer- as que cumpri r ele novo serem fei
tas, e repairar as que 11úuverem mister
rep:liro: o Tle todo fará elas rendas elo
Concelho. E senclo os e1:lnificamentos por
negligencia dos Vereadores, os fará emen
dar per seus bens. E quando não bou
ver elinheiro do Concelho, e houver ne
cessidacle de finta para o di te caso, alI

(I) Vide AI. de 10 de Janeiro de 1692.
(2) Vide Ass. de 2i de Março de 1654.
(3\ Vide AI. de IS de Junho de 160;;.
(.~) Picat , i. c" páo á prumo que ha"ia cm al3'nnHl

prllçn de viIla, como o prlourilllJO.
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p3ra ?ulros, ql~' lhe parr~al1l noce sarios,
potlcra.man~br (mIaI' (I) alé fluanlia L1e llua
11'0 mil rél'. E s mIo ntJccssari mai',
nol-~ fará saber, par:t . 'ó- lhe darmos a
pl'O\'lS~O, flue nos bell1 parecer, s m a
cruaI em nenltlllll caso darú Iicenca para
Ünlal'. •

M.- liv. 1 l. 3D§ 1".

-u. E as C~tr.las ele finta, qno as. i pM
pass~r, manL1ara reglslrar ell1ltull1 livro quo
na ChancelJana ,do cada correicão amlar!1
fei lo ]Jelo Scri vfio elella, e lIão ]evar~
cousa algllma pelo regislro. E nas costas
da ~arla por:\ como tica regislraela, e as'i
lIara no dilo assenlo, e o Corre ITed6r 'nflo
a~ inar:\ a dila Carla, em ver o" registro,
E quando alguma cidade, ,ilJa, lugal', ou
ConcolJlO, mandar petlir as dilas Cartas
sempre se verá Eelo regi. tro para qu~
cousa pede a finta (~), a qual nflo passar!l
s m ser COl'tO per cerlidfio do' Juiz, Ve~
re~ldol'es e proljurador do Concelho, como
.~ Oll~l':t finta, pal'a ([ue lhe já lleulicença,
fOI tirada, e tomada a. conta da despesa
della, .e acbol1 (J1~e fOL (I peea no para
que r li ped lda.. E se for terra chã, om
qllO uão houver Juiz, nom Vereadores
virá a cOl'liLlão s ripla pelo Scrivão tl~
Cam ra, e nfio o havrOLlo, per tre. ho
n~en . bons (lo Con elho. l~ emqllanto o
rlmh Iro d:! finla nã for ue todo til'allo
e b ll1 ue'peso no para qle a pediram'
n~o dará oulra de novo. '

5.-P. I t. 17 I. I §§ I C2.
T•. dI) IS do AiJril llc I:>,U §§ I:> CIG.

45. E J~::ts. outras finta~, (Iue passar m
da fll.lalllla de q1lalro mil réis, quando os
Officl aes das Camcras as ltouvemll1 de
pedir, o screverflo ao CorrcgcLlor da Co
marca, como a querem p Llil', e a necessi
dade, que della tem, e para que cousas.
O (l"al Corregedor i:llar(lará a ordem que
Lliremos no Titulo 66: Dos l'creador~s.

~I.-liv.l 1.47 pr.

. 'lG. E nos. luga~'es, em. que for necessa
no, e para ISSO forem dispo lo , mandaril
pôr qnaesql.ler arvores de fw ·to (:{), flue e
Cll~ ellc' podél'cm dar, convêm a saber:
()ltv~c~, Vinhas c l\lorciras ('!), se"uudo a
((lIalltlade da tcna. .E assi fal':1 ~l'\.e]'lar
todos os Azambugeiros, e tomar conla
aos OlJiciaes da ü\ln~I'as das terras, . ll1

que entrar por COIT Irão, se fizcram se
moar e rim' I'inhaes rlo~ bald ias dos dilos
Il1garo~, e riar as arvorcs, como no Ti
11110 66: Dos Fc/cadurcs hc conleúdo. E

(I) Viii. AI. de}:J de Ouluhro rle 1"11.
. (2) Fulta

l
i. .c.) conlribllitãn 011 imposto ('(1111 ,h· ... lilFI

íb ohl'as [lubhr.1t!', e lallllJclII se Ch/lmU\-a f) rolJfarir)
pias C;.t1llara.b Mllllir.ipae:-t J alltori~~Hlli:l p 'lu G \lJrnQ.

(~) Vlllc ~I~. (Ir' 3i) dr Maf"l;n d,' 1613 f' 11e ":'1 dl'
:\1 llll rir 103,). (' H. rln 2:! 1111 J Illf'I;'"(l (It.' lbi·

(q .lll//"l'trn. 1· "" :1Il1IJlf·ir"l

prol' derá contra O' IjlltJ a,si n:to 'lllll
prirom, scgullllo f r a ncgligoncia, 0111
qlle ill ·OITerem.

~r.-lil·.l L a~§ I,.
S. - p. 1 t. 17 I. ~!.

Qu' não C(ZJ",'cJutm os Conf.;lhos.

,17. E os Corregedores dos i\le~tratlus c
d~ quae qllaJ.· outros senhorcsle lerra' e
Fidalgos não constrangerãu os Conc-elllos de
suas Comarcas, que elên,' camas de graça (1)
aos l'rocllratlol'es SCrlvães, 1]110 com
e~le andarem, nem que lhes lel7em man
tJJuentos de um lugar a OUII'O, l1em lhos
tome,m por menos do que I alerelll '0111

lll';lmenle na lerra, nem con, inlam flue lhes
seja tomado palha, nem lenha conlra suas
vontades. E os que cada hllflladasdila'
cousas houl'erelll mi~t 1', comprem-nas it
vont,tde do. qne as venderem SJ"U11tlO o
slado da lena. Poróm as j1l)llsadas mau
d~lllo. ql.l~ sejam dadas de graça aos so\)r 
ditos 0111 'Iaes, COI1Vêlll a saber, se fOl'0111
casados, IIl~ma pousada a cad~t bum, so
forem soll.ell'os, a dOllS IIl1la lJoLlsada. l(
quando for neces.sario JIIandarem trazer
1l~anlil1l(\ntos de fúra, n;lll os lI\anuar,io
v~r souil pelos. um 'iae~ tio lugar, e s 'rã'/
sum nl Jlão, nnho 11 cames, que se lel1
d~1l1 a pe~o e a lalho, e outra' al"lunas
llaO.

)[.- li \'. 1 t. 3) § 10.

16. Ollirosi n1l0 cousl rangrriio pcs ·oa.
al;j'llmas, fluC lltcs delu l.Jl)st~s t1e albardas
para suas ('al'rogas, n -111 L10s fll1i 'iaes, (IUC
com rllrs antlarClll, nem para outra pes
soa" sail'o a~ qlle Cosllllllam ser alugada~,
as fluae~ pagarão seguudo o 'ostullle tia
tena. .

M.-liv.1 l.3D§·IJ.

4.n. O' Corregedores e OLll'idol'CS devem
trazor taes hOln ns, que não fa,'·a.11l llano
na terra, e não senelo la s, os (l'-ila râo llc
sua coll1jlallui3, e lhes tlal'ão o ca'ligo,
ljue l1l reterom. E Hão lerão por ClIlli
nliOll'OS Ii~~len. seus, nem trarâu olles,
nem o~ i\~cl1'1Uhos e Alcaides escravo seu,
nem alheiO por homem tle Justiça (2). I( o
qlle .fizer o contrano, será suspenso do
OrftClO por sms lIlezes, p:l~al'iL intt)
('l'uzrulos, ametacle para l[uelll o accusal'
e a oulTa para os Caplivos. 1

M.-IiI'.Jt.an§31.
l".-p.l l. 17 I. G.

Dili!7cllciaô.

:>0. E quallllo PCI' nossas Pro\'i õe. Ihcs

(I) Y,itle .11. cle : ue DClelllhro cle IU03 e Pe"as no
rc""pCl"II\O ('om. I oPl Vide n·l" rio Oe"rmhnrl'0 rln I'n~o § 28, D.
de _O. de Dl'tl'ulbl'o de IGn3. Segundo l)cgns l o Dus
CUlh~l:;o tio .I'aço podia di~prnsal'J p'~l'Ulillin(ln flUP.
p~rl.l\II ... ~rl.\"I'l::-i·IU ll~ OIGl'i;ICf; ue JlI~liça. Hoje lidO
~(!; aulll\l:"UrlJo L4JCS llHtpf'llsas.
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mandarmos fazer algumas diligencia e
lOUla\' inforJl1:tcões a rerfuerimento das
pade , nào lhes levarão dinheiro por 1l1as
fazer nos lugares de sua coneição, e a
farão com brevidade, não pergl1Dlando
em cada 11Uma mais ([!1e tres testemunhas
que tenham razào de saber o que lhes
perglmlarel11, e não serão as que as par
tes lhes apresentarem. E nos enviarão as
inJOl'mações (1) com os proprios aulos, para
as mandarmos ver, e dar despaclLO ás
partes. O que oulrosi cumprirào o Pro
vedores, Ouvidores e quaesCfUer Julgado
res nos lugares de sua j ul'isdi~ào.

AI. de 1 de Janeiro de 1588.

51. E ó Corregedor não porá em seu
lugar Ouvidor sem muita necessidade. E
havendo-a o poderá pôr per paço de um
mez sómellte em cada hum auno, . alvo
f[u:lmlo for oCCllpado em cousa de nosso
sen'iço fóra da correição, porque enlão
o pora 'em quanto a occupação durar. E
se além do dilo mez tiver til necessidade
que pcr si não pos a servir, far-nol-o-ha
aber, para pormos (Jllem por lia sirva,

elll qualllo durar alai neces, idade. E cm
II nllum caso porá por OU\ idor Procu
rador algull1, posloqlle perant elle nã
procure, ncm Omcial algum uanle elle. E
slal1do em lugar, onde !lou\'er JtLiz de
fõra. (2), porá o dilo Juiz, e no lal lempo
servll'il ele Jtúz o V éreador mais velho.
E não .[ando em lugar, onde !louyer Juiz
de fóra porá oulra pessoa, que para isso
llie pareça sufficienle. E emquanto o dilo
OILvlL101' tiver o tal Cargo, não tomará o
Corrcgcc1or conhecimento de feito, nem
e~u. a, que á coneição pertença, a si slando
111, como sendo fúra, como indo, ou tor
nauuo. E fazendo o conlrario de qual
r/llel'lJa5 cousas conteüdas nesle paragrapho,
pagará inte cruzados, ametade para a arca
da piedade (3), e a. outm para quem o accu ar
e scrá suspen '0 do Olicio aLé nossa mel'cê.

M.-lil'. 1 t. 39 § 29.
S.-p. 11. 171. 6.

5::>. Olltrosi auer:"! si os pri\'ilcgiados
apo~1 cnlaLlos p~r ,idade, doença, u alcijão
f) sao sem mallCla e sem cnll'ano. E se
:1I.:lIa1' que n~p são apousenlados como
devem, prov-Jf1. nisso, e não lhes onsinla
11. ar do lal privilegio que maliciosamente
II uveram.

nf.-liv. 1 t. 30 § 35.

03. E para o Concgedor fazer cnmprir
csla5 cousa~, que a seu Omcio p rt ncem
c ~ara oulrosi saber se 0, .Tuiz s e Oull'O~
Offll'1ae da lerra cumprem e gu. rrlam o

(I) Vide AI. II" 9 di, Dezembro de IG\~ "n. ele ~
fll' .Janeiro tle I fi13. 1

(1) ':.illc Pl~sas no I'Cf;'\(~Tlh'n fnm..
p,\ 'Iele nola (1) no § " cla Ord. de,l~ IiI' t. J8.

que lhes uemalld:lun.u.1u·1tdesf.lI Officio
e andará per caua /Illm lugar ti ua cor
reiçfLO hUlHa vez :10 menos no al1no; c
~elle fará correição, postoque sejam de
~enhores de lerras, por quanlo os scus
Ouvidores não podem u ar nas dilas lerra
de correição, sah'o lendo-o PC1' special
wivilegi~, como se dirá n~ Livro segundo
1111110 lf5: Em que ma:lletra os SeHhores
de terras, para.grapho 8: E ]JOrqtle a COl'
1'eigão. E não stará nos lugares grandes
mais de lrinla dias e noS pequenos até
vinte dias, salvo se para is'o houver nosso
special mandado, ou se !li acontecer lal
c:~so, que por bem de jusliça eja neces
sario slar mais tempo.

M.-lil'. 11. 30§30, e Jjl'.21. 2G§ 15.

51. Fará screver a um Tabe11ião, ou
Scri\'ão, que com elle andar, lodas as 'en
temia', que der em feitos civei e crim~'
e inslrumentos de aggravo, e a Ula.LS
cousas que pC'rtencerem, as 'i a bem ue
justiça, como enlre parle:, Oll da govel'
lIanç:l da [eHa, para nos dar reca o do
que fez, ou [,qll lIes, a que Nós 11l:\ndar
UIO. O qual Tabellião, ou Scrj V~1O ou
lrosi sere\ a, quando o Corregedor enlrar
cm catla lup-<U', e quanlos dias a!Ii liver,
e quantos feito desembargar, dcdarando
o dia, lllez e anno, elll que cn lrou, e em
que despachou o dilos feilos, e qucm
era.m as parte, e sobre que cou'a, e por
qua] das parles se deo a sClllcnca, e e
appellou a part, ou o Corrcg elor, OLI
coube em sua alr:ada, ou se a parle sleve
pela senlença, s'e for caso civel, e elll
que dia e tirou appellaç,ão, ou sentença.,
e passou pela Chanr:ellaria: os quaes as
sentos d:wio em rol ao Chanceller da. cor
reição, obrarilO clel.'e conhecimenlo. E
o dilo Chan eller ClWlarit os roes do' a 
senlos á Corlo p r hwn Caminheiro, e
serão entregues ao Scrivão da !lOS a Ca
mera da reparlicão dessa Comarca, para
nos dello dar conla, do qual Scri\ ão o
Caminheiro cohral'il conhecimento. F. bem
assi a sentará o ChanceUer em seu rol com
a dilas tleclarações o lugar, a q1L~ o Cor
rcgeJ.or cada anilo for por con lção, Oll
fazcr alguma diljll'encia p r nosso man
dado, ou de cada huma das Relações, ou
per I em ele J11 . Liça. E não sendo o CiJaJl
i;cller presente oóm o. C 1'1' godor, o cn
cal'l'egt\l'á a oulro SCI'I\'ão, que COI11 elle
for, ([lle assi o cllmprirá. E ticrivão,
que o a~'i não (iZC'l', incorrerá em per 11
menlo do Omeio. E a mesma 1? na ler!l o
dilo Chanccllcr se não 'Ul1lpnr o aellHa
dilo.

M.-lil". L I.:ln 31.
S. - (I. 1 t. li I. 1 li 10·

a,>. E não sairá dos IUA'ar s dr . lia COl'

rl'il;~o, nl'm virá :1 (nrlr scm n '·s, 11-
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cença(L),po loquel'nhaaeabado eu tempo
salvo quando per cada huma das Helações,
a (fue pertencer lhe for mandado fazer al
gumas dilirrencias a algunlUs outras Comar
ca , ou jurisdições, ou pelos Védores de
nossa Fazenda, porque enlão cumprirá o
(fue lhe for maudado, sem mai licença
nossa. E quando a si for fazer as ditas
diligencias, ou outra, que cumpra a bem
de jusliça, ou de nossa Fazenda, não le
vara comsigo todos os Officiaes da cor
reição, mas sómente um Scrivão, ou dous,
e o Meirinho com ametade dos homens,
crue lhe são ordenados, e deixará o seu
Ouvidor com outros Scrivães, e encarre
garft huma pessoa de confiança, que sirva
de lHeil'Ínho com amelaue dos ditos ho
mens, nem levará comsigo :llguma das
partes, que com elIe an larem. E s01re
vindo algum caso, que cumpre :l nosso
serviço havermol-o de sabe!' per eUe, e
que não deva ser notificado a oulTem,
enlão poderá vir, e não de oulra maneira,
sol) pena de lhe ser tirado o mantimento,

, e de lho estranharmos, como nos parecer.

S. - p. I l. 17 I. I § 11, e I. 2.

. 56. E os Corregedores e Ouvidores dos
Mestrados terào alcaua até oilo mil réis
nos bens de raiz, e dez mil réis nos moveis,
sem appellaçào, nem a~gl';lVo (2). E na.>
pena, que pozerem, lerào alçada alé ql1:tn lia
de dOlls mil réis sómcnte, as quaes da.rão
a execução sem appellaçilO, nem aggl'avo.

L. de 18 de Abril de 1570 pr. §;) e 5,
AI. de ;lI cle Outubro de 1~87.

~7. E mandamos que os Corregedores
cumpram e guardem todo o conleúdo em
e te titulo, e em lodos os capitulos delle:
e não o cllmpriml0, nem guardando, ha
verão a pena, que nos hem parecer, se
gundo a qualidade do caso, salvo nos
c:tpitulos, em que logo expre' amente lhes
he po la cerla pcna porque nes es será
nelle exeClltada,

H,-lil'. I l. 3:l § 117.

TITULO LlX

Dos Otlridores, qtle pcr El-Rei süo poslos
em algnns 11bIJa1'cs.

Quando pozermos por Ouvidor de al
guma tena :tlgum Jlliz de l'úr:l, posLo per
Nós em alguma Cidade, 011 Villa, quando
sliver no lugar de su:t Ouvidoria, conhe
ceril. de lodo o que conheceria o Corre
gedor da Comal'ca, e usará de tO(10 o que
o Corregedor per seu lle,"'imenLo hi pôde
li 'ar, e Lerã a alçada, glle lem no lugar

(I) Vide AI. d" 2 de Marr,o .10. Ifil3,
(2) Vide l' § ; du AI. de 26 (lo! J unho de I D6.

de seu Julgado,·e nãu aggl'avarão tlelle
p:1l'a o Corregedor, senão para onue po
deriam a~f{ral'ar do Corregedor; salvo
quando ene conhecer per aução nova
entre parle, ])OS casos, em que per seu
Regimento pôde, porque então po(terno
dene aggravar, não cabenuo em sua al
çada, ou para Corregedor, ou para onde
poderiam aggravar dante o Corregedor. E
não slando o dito Ouvidor no lugar da
Ou idoria, as partes, que quizerem aggra
vaI' dante os Juizes do dilo lugar,po
derão aggrayar pam elle, ou 1)ara o Cor
regedor, (fUal as partes qlÚ erem; estando
no dito lugar, não poderão aggravar senão
para ene. E quando o Corregedor sliver
no mesmo lugar, o Ouvidor não usará do
dilo Cárrego em cousa alguma.

M.-Iil'. I l. -lO pr. e § I.

TITULO LX

Como os Corregedores elas Comarcas, 01l
vidores dos JlIcsl1'aelos, e de Sel/hores de
lerras, e hl i:::es ele (óm darão resi
delicia (I) .

Orden:unos, que lodo o COl'l' godor lle 0
marca, Olll'ido!' de algum Mestrado, ou de
Sen.hor do lerras e jurisdição, e J lLizcs
de róra, antes hum mez, ali UOUS, que
acabem (2) os tres :tnnos de sua Correição,
Ouvidol'Ja, ou Judicallu'a, nos screva, como
os lres annos de sua Correição, Ouvidoria

(I) Residencia, i. c.) exame ou informação que se
liram do procedimento do J uir. ou Govel'oador li ros·
peito da mnncira por que proccui:\ nas cousas Ile seu
orneio, duranle o lempo 'lue residia na lerra oode o
exercia.

Var sua 'rcsidencia, i. c., dar conla de sua" ida c
acções.

TiraI' 'residencia, i. c., informnr·sc uo procedimento
de ontrem.

Nos crimes de ')'csiclcncia não lJuvia perdão. AI. de
13 de Janeiro de 1f>07,

Yi,le Cal'las d'EI-lley de 31 de Ahril de I G06, do
17 de ~laio de 1016, de 6 de Junho de 1617, de 2'. ciD
5 lembro de 16t3, de 3U de Janeiro ti 1030, e tle 15
de Junho de 1033;.e DO. do 30 de Jalleiro de I64U,
de 8 de Março de 1651 , de 28 de Agoslo de 1G58, de
13 de Abril de 1663, do 30 de Jaaoiro de 1661,., do
21 de Setembro l'e 1668, do 10 rle Abril de 1607, de
S de Juaho de 106U, ,lo II,· de Novemhro de 1673, do
20 de No\'elllbro de '1677, e de _2 'Ie .J aooiro de 1673.

Consulte-se lambem SOIJI'C a mcsma matoria. oS .uD.
cle 13 de ~[arço de 1712, de II de Março tle 1716, do
17 de Olllllb,'o lle 1720, de 6 de l' verei,'o do 1723,
de 7 e de IOde ,I aliei 1'0 de 1721., de 11 do Março do
1732, de 29 de "laI'ço de 1733, de Iii de ,Janeiro do
173S, de 7 de "laio de 1739, de 23 do Oulobro cle
171.2, de 7 de Feveroiro de 171-3, e de 17 de Selem
bro de 1750.

Além drsla legislação sol"'e a s)'ndieancia rIos "Ia
gisLrados, tCII10S ainda n P. de 22 de Sdcmbro de
1770, o AI. de S III' Fevereiro de 1775 § 1" e li J,. uo
21 de Ouluhro de 17D3 § \.

Vide Pcgas no rcspccLÍ\'o Com., e rcrcil'u c Souza
Dicciollario Jun·tliGo~ artigo - Rcsidcucia.

(1) Vido regas 110 reóp"cti 1'0 COII', c C'lbcdo p. ~
..lr, 81,
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Oll Juuicalura se acallam, para mandarmos
hum Desembargador, ou oulm p ssoa, gue
110 bem parecer, á dila Com~rc3.,. Cor~
reicão ou lugar, tomar-lhe re Idenela. h
a' Cartas enviarão per Caminheiro~, e serão
enll'e"ues ao Scrivão de nossa Camera, a
[ue pertencer, .do qual levarão certidno,
per elle assinada, de como lha Dn.trega
l'alll e em que dia. E o Corregedor, üu
vicldr, ou Juiz, qne o a~si não screver,
seja privado do -Offieio, e nunca mais haja
Ol'lielO de julgar.

M,- IiI', I t. ·12 pr, §§ 2 c J,

J. To: O Desembargador, ou pessoa ouh'a,
que per nosso mandado for lomal' a dila
residencia, irá ao lugar cabeça da Cor
reicão, ou Ouvidol'ia, e mandará seus
AI,ará a cinco, ou seis lugares da Co
marca, para nelles se saber, e vil' á no
ticia dos outro lugares della. Nos quaes
A"'arás nolillcal'á e mandal'à pregoar, qne
loda a pessoa, que quizer demandar o
dito Corregedor, ou Ouvidor, O venha pe
rante elle demandar, por qualquer caso
qlle seja. E stará o Desembargador hum
mez no lal lugal', e Iii onvir[1 todos os
que elo Corregedor, ou Ouvidor . e quei
xarem, ou aggravarern, tirando sobre i 'so
as le temunha'~ que lhe forem appresen
ladas; e proverá as partes, quanto a
~eus inleresses, ou cousa" que lhes foram
lOlllaua~, ou levada~, alé qunntia de oito
mil réis nos ben' de raiz, e dez mil réis
nos bens moveis, finnlmente dando á exe
cuçno sua.~ sen lença , sem appellação n 01
aggral'O. E sendo as demanda de maiol'es
quantias, ou de lal qualidade, que me
reça. pena corporal, processará os fei tos
até os fazer couclusos, se podêr no di to
nlez, E assi cOllclusos; e os que o não
forem, pas 'ado o mez, trará com o autos
da residencia á Me. a cIos Desembarga
dores do Paço, para os mandarmos d spa
char finalmente per bum dos COl'I'e"edores
da Corle do Crime, com os Desel~barga
dOJ:es, gue para is o lhe ordenarmo ('1). E
aS~lJlara tempo ao COITegedor, OLl Ouvidor
e as. pal:les, a que appareçam na Corte;
e_nao, I'Indo, se procederá à1'el'el ia do que
nao vler, como for ju liça.

~l.-liv. 1 l. 01.2 pr.

2, F. em quanto o Desembargador tomar
a residencia, o Corregedor ou OI.nri dor
será SLI ipenso do Omcio, e se sairá do
lugar onde Ib'a loma!\Jll1, per distancia de
se!~ legoas ou mais, parecendo assi nece,
~al'lo ao Desemhargador, E lbe n mearà
1~lgar certo, onde l\ emqnanto delle se
l.lrar deva.~ a, Ol! mais l'IIIPO, s assi pa
Irrpr ao. chlo D-sj1mbargador, o qual usará
rio Offirl('\ de Corregedor, ou Ouvidor, não

(I) Vide Carta d'81-Ho1' de IS-de OUlubro de IGIL

sendo provido de Cunegedur, ou Ouvido!'
novo, E elllquanto assi sel'l'ir, de pach;IJ'á
os feitos, que o Corregedor houvera de
despachar. E nos que não couberem na.
alçada ordenada ao Corregedor, dal'à ap
pellação e aggravo para a Helação, a que
pertencer. E cabendo na dita alçada, os
clelermin:U'á sem appellação, nem aggravo,
E a pessoa, que mandarmos tomar resi
dencia a algulJ1 Juiz de fÓI'a, entregnrá a
vam do dilo Juiz ao Verl\ador mais an
tigo (1). TI sendo o Corregedor da Comarca
o c[ue assi lhe tom3l' residencia, ouvirá
a" partes contra o dilo J LI iz. E nos fei
tos, que couberem na alyada deli e Corre
gçdor, dará determinação sem appellação,
nem aggravo, E nos que nella não cou
berem, dará appellação e aggravo para a.
Relação, a que perlencer, as inando lermo
às pades e ao Juiz, em que a vão seguir.
E no mais se gual'dará o que temos di lo
ácerca das residencias dos Corregedores.

~I.-lil', 11. 42 pr. e § J.

3, E se o CorregedOl', ou Ouvidor, que
!louveI' de fazer a resid.encia, fugir, ou' a
nno vier fazer (2), havemos por bem, que
todos os crimes e exces os, e causas, por
que for demandado, ou accusado per razão
de seu Oficio peranle o De embargador
no dilo lugar, ejam havidos por prova
do e confessado, como se fossem per
feitamente pl'Oyado, p r legitimas provas,
Postoclue a elles não seja dado prova al
guma,

M,-lil'. 1 l. 42§ 1.

4. TI \\omo o Corregedor for saíllo do
lugar e os pregões lançados, o Desem
bargador pergnntarà per juramenlo. os
OfIiciaes da Coneição, e os Juizes e 01'
ficiae, que servirão no seu tempo, e
TabelJiãe , e alguns bomen mais princi
pae-, ql1e tenham razão de o saber, e
lem o Corregedor cumprido o que lhe he
mandado em seu Regimento; e assi pelos
capitulos seguinte, declarando-lhe, que
o Corregedor não lia mais de tomar à
dila correição (3): e o que djsserem, n si
de bem como de mal, nlandará sCl'ever.

M,-lil'. 1 1. 41 § 1.

;;. E aberá se em cada anno fez cor
reil)ão per todos os ll1tl'ares: de sua Co
marca, e se em alguns clelles dClxou de en
tl'Ul' e fazer coneição per rogo, ~u temor
elo enhores delles, e e stel'e maiS lempo
nos lugares elo que per seu Regimento

(I) floie o .Juiz ~lu"ieipal lem suh"lilulos espeeines,
e he " ..pois, por impedimeuto ou r"llu desl s, ~uc so
rc(:orre aos Vercadore~ pela su:t precccfcncia.

(2) Segundo -Pegas no I'cspecli\'o Com.., os criminosos
desta orrlclIl não .gozavão do immunitlade, ainda que
se acolhessem ás Igrejas.

(3) ]lorecc que as reconrlurções não eriio rOOlçsillhas
lia nlllign ul'gnnis:u;ão judiciado llo Portugal.
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lhe 110 malH1:ldü, E para i' o yerá o ca
demo, que o Scri,;ia da correição ho obri
gado razer de luLl o (I''' o COI'I'f'gedor
fez CUI cada lug:tr, E ver ('II e pelo'
Scri ,-ães lla cOI'l'eição se lufol'mará, se fez
correicão sob1' os OJTiciaes ela Justiea dos
ditos 1'u l1al'C.', specialmellle se via ;is Car
las c Regimenlos de S II. OfTicio~, o o
li,C['os das nola e das querela', e se pro
veo as deva')sas, c CLlmpl'io úcerea disso
seu ltegimento.

J\r. - li . 1 I. 11 § 2.

. 6. Item, se fez qlle a nos a jurisdição
fosse bem guardada, ou se per sua von~
laJe leixava aos Eccle iasttcos usar della
cm no. so pl'ejuizo (1), ou aos enhore ele
lena, OLl a seus Ouvidores n ar de mais
jurisuil1ão da quo linham per sua doa
ções, ou dar alg-uns Omeios, que per bem
dellas n5.o poJiam dar (2).

J\r.-Jil'. 1 L 11 § 3.

7. Se tomou aos Ecclosiaslicos, ou Se
nlloros de lerras, ou ao Concelhos alguma
coosa da') jurisdiçõe', que lbe perlencem,
c nhe eO(10 de cousas, de que não deyêra
conbecer.

L-IiI', 1 L ,n .1.

? e vio os Fomes de cada lugar, o
lrabalhou saher se alguem foi conlra elles,
arrecadando mais dir ito do que podia,
e o que [lcerca disso fez (3).

11. Se recebia peitas, ou dadivas de al
gnns Grandes, ou Fi~algos, por llle ser
favoravel cm seus fellos, ou uos se\ls, ou
(le quae quer pessoas de sua Comarca,
que porante cite ree1'lore8'om dospa 'lia,
ou já o tives em rec[oel'ido, e que taes
eram: Ou se houve emproslimos (g,), ou fez
compra, ou trocas de algumas COllsas com
algumas pessoas, qoo peranle ello hh
ga 'som, ou 1'oqneres. em uespacho, em
([ua:nlo peranto ol1e o litigio, ou reqlleri
l11ento (lurou; ou de ouh'as pessoas de

(I) Vide Pegas no respeeli"o Com, e Per ira de
C"slro rle ;1Tauu ncgia p. ~ cap. 22 n. 353, c O,·d. do
li •. 2 t. 9 § I c liv. I, I. lo> § t5.
. (2) :\lonsenhor Gordo diz que esla OreI. parece ha,'er

sido ,leriv"la do C digo J\[alluelino li •. 2 t. 26 §§ 22 c
23, cujas dispbsiçucs ahi compiladas fOl'ào recolllpila
das no Codi~o l'hilippino liv. 2 t. lo·; ~§ li c 56.

(3) Se::uniio Monsenhor Gordo, esla Ord. pareee
haver sido r'ila cm consequcncia do que se ordenava
aos Corregedores das Comarcas no liv. I l. 39 § 23 do
Col1igo ~Iannelino, que se acha compilado no li". 1
l. 58 § 15 do Philippino.

(4) Os Juizes, nos lu:;arcs onde cxcrcião jUlislic
I.:ão, não dcvião pedir dinheil'O emprestado. C tão pouco
da-lo ~i premio. E qn:mlofi .Tuizes hoje nfio conlrallt~m

Ines CllIll1'Ccilimo:;, e lifio a bom premio o sr.u dinheiro
com a eonsf:iencia bem Lranquilla, em vista do art. H8
do Codigo Criminal (p••'le seguuda)?

O Direito antigo Ora mais severO com o Juiz; exigia
mais dccót'o nO seu comportamento. O que fiO póde
esperar de UI11 Magislrado que emprega o seu tempo
cm dr.scno los?
"id~ Pegas no rcspccliro Com..

([UO seja tlofeso per .nossas Ol'denaçõcs:
Ou se tomava manllmentos, ou cOllsa

ulm,' smas pagar, 01) pOI' menos do
(111e "aliam: Ou se fa7,ia ser ir alguns
hon ens com seus corpo, caJTOS e bestas,
ou outms serventias, não lhes pagando o
quo diroilamenle lhes era ordonad.o, ou
fazia a algumas pessoa sem razões algu
mas.

M.-liv. I L 4.1 §O.

la. E so tinlia cuidado' de saber, se em
sua cOl'l'eição havia ma.]f iloros, e aben
do-o, so os prendia, ou fazia 'Prender,
para so fazer delJes c.umprimento de ju 
liça, ou e lhes dou favor de andarem
poranle elle, ou om sua correição, ou lhes
deu lugar, que a seu salvo so fossem.

1L Se dOLxou de mandar pagar algumas
malfeitorias, ou lomadia, que om sua
Comarca fossom feitas per 11'id,algo , ou
Ahhades e pessoas poderosas, ou roubos,
([oe criado dos ob1'ed ilos fizessem neJla,
de maneira qne os queixosos não ficassom
satisfeitos.

M.-liv.l t. 41 § S.

12. E se nos lugares da Comarca, per
onde amla,va, fazia concertar as pontes,
fonle , caminhos, e proyor as prisões das
cadeas.-

M.-Iiv.l L<1l §!l.

13. E so fazia aos Scrivães dante eJle,
e aos Taho11iães e Scrivães de sua Co
marca, guardar e cumprir os Regimenlos,
que jurara.m om nos, a Chancelfaria. (I), e
do pacbar as scrjpturas a. partes, e não lbes
lovar por ellas mais, do que lhes 1Ie ta
xado. E so consontia a alguns, que com
olle andassom, fazer maleficios em dano
da torra.

M.-Iiv.l t. 4.1 § 10.

1·], Se achou que em sua Comarca havia
bandos onlro Fidalgo, ou Coucelhos huns
conlra os outro, e se trabalhou palas
tirar e paziguar, de maneira 'JUe todos
fossem em boa concordia.

M.- jiv. 1 L 41 § 11.

15. Outro i si se achou algumas vi 11 as,
ou lugares de povoados, se tTabalholl como
se tornassem a povoar. E so fez apro
vei lar as herdados e viJlhas, e }llantar
arvore (2).

M.-liv. I t. 4.1 § 12.

16. E perguntará, se lovava dinheiro ás
parles por tazer as diligencias que per
no a Provisões lhe mand:imõs fazer, c
in~ormações, que lhe mandámos tomar a

(II Vide AI. de 8 de Novombro de 1649.
(2 Vido Ais. Ile 30 rle ]\farço de \623 e de 29 de

~Iaio de IG33, c D. de tI de "larço de lilG.
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rcqu'l'iJl entu das pal'l,·s 11,'S 1l1gar's (lo
suas correicõe'. E 'e fui relujsso em as
fazer, con10 he conleúdo em sen Hegi
mento.

AI. ele 7 tle J,lI1eiro ue 1,>88.

17. E se fazia auuiencias ás partes aos
lempos oruenados, e se de pa hava os
feilos com brevidade, guardando ás partos
seu direito.

~r.-liv. I t..JJ §:í.

18. E pcrgunlará ás lestemultlw,,;, e
sabem algum:.! cou a3 aléll1 uas aqui con
teúdas, e cJas que disserem, serITo per
gú.nlad03, como o salJem, e pu quem, e
quaes cram as mais pcs oa cnlpadas ni so
com o Corrcgcdor, on (rUe disso saibam;
e assi serão declarada. E referinclo- e as
testcmunhas :'t outras pessoa, scjam logo
per~untaclas de maneira que a renlalle seja
5ab](la,

M.-liv. I L ·11 §§ 13 e U.

19. Mandará outrosi aos Scri\'ães ua COI'
]'ciçflO, C[ue lhe mostTem t,odos os feitos
crimes despachados pelo Corregedor, em
que não appellou, e vcri se tleL'\:oll de
appellal' em alglUls, que não calli:un em sua
alcada, assi elle, como as pessoas que ser
vii'am em Slla ahsencia.

20. E achamlo que o Corrégedor foi ne
gligente em alguma COllsa de seu Omcio,
Oll fIue te\Te culpa em levar o que nào
podia, o perguntal'{[ por isso, mandando-o
chamar, parecendo-lhe necessario, para que
diga a razão, qlle teve. E se for tal que
se haja ue ver per livros e papeis, o
verá. logo, e fará. declaraç.ão nos autos da
residencia, do que nisso ac.har, para se
escusar mandar depois pelos livros e pa
pei para seu despacho.

21. E pela mesma maneira saberá como
os ScriYães, Meirinho e Omciaes danle o
Corregedor tem servido seus Omeios, li
rando sobre elles illCfUiricão: e ouvirá as
pessoas, que os (ruizerem lIemandar, e fará
o que for jllstica.

22. E todo o que se achar, fará scr ver
e fazer (leclaracão nos an to da residen
cia, pelo SCl'iviÍo della, de cada cousa, em
cada apil.ulo aparla(lo.

TITULO LXI

D/)s Chanccl'ci elas Comrtrca' (l).

O Chancellrr terá o sell , c sellal'á todaq
a' Carta, que pelo Corregedor 1'orem as-

(1) E los [ullcr.i narios 11nixllt'ão de ex.i~lir cum n
nOva ol'gnnisnção jUlUciarin tio Imporio. ~ IIc por isso
qu~ no final das sentenças cxcqucndus se lança n. se
~UID~c}Cl'lm-valltasem sello ex rrwsn,-,cscripla pelo

l SC~I\'ilO d~ caus:l, c rubricada pelo Juiz.
"tda Codlgo do !)rocesso Criminal url. R, c Peroira

c SOui'u-Diccionario lllriclicoJ artis() r- Cltallccllcr.

signadas, Seltl a.s gluS~I', e ()Ill occupar
!lcerca dis o o Porleiro da correicão em
COllsa alguma. E será Juiz das suspeicões
pos ta. ao Corregedor. •

~J.-IiIT. I t. '13 § O.

I. E mandamos, que não l)onha nenhum
seilo elll Carta alguma, de qlle se deva
pagar Chancellaria, sem primeil'O o Scrivão
da Chancellaria pôr ná dita Carla a paga
do que mouta n lia. O qual Scrivão nunca
ponha a paga na Carla, sem primeiro as
sentar no ]iYl'o do recebimento da Chan
cellaria, como o Chanceller a recebeo. E
fazendo ([ualquer delles o contrario, perca
o Oficio, e nllnca mais o haja.

M.-Iil'. I t. '13 § 14..

2. Iodos os Tabelliães, e Scrivães dante
Iluaesrruer Juizes, e Juslicas das cidades,
villas e lugares de nossos Reinos, que po
der, e allCtoridade tenham de julgar, darão
em rol ao Chanceller da correição todas
a penas, que em seus protocolos tiverem
que pertençam á Cbancellaria, no dia, que
lhes per elle forem requerida, sob pena
de clles palrarem de suas casas as penas,
que nITo derem em rol. E alem disto sejam
suspensos dos Omcio alé nossa mercê.

M.-IiY. I t. '13 pr,

3. O Chancel1er, ou o Rendeiro da Chan
celJaria das Comarca., no lugar, onde o
Corregedor stiver, poderá demandar as
penas aos que elle achar com peso, ou
medida não marcadas, ou não concertadas,
ou que não forem affiladas aos tempos que
devem: e assi a pes oas parliculares, (rue
não tiverem os pesos e me(lidas que são
obrigados, ou os tiverem dobrados, assi
como a 1Jodem demandar o Almotacé Mór,
ou All1lolacés das cidade e "illa , segundo
he conteúdo no Titulo 1.8: Do Al1nolacé
1IlÓ?'.

M:- Jiv. 1 t. 43 § 10.

4., E hemo assi demandar{t lodas as penas
que per nossas Ordenações são applicadas
pam o Concelho, que o Procurador do
Concelho podia demandar, e achar Ilue o
Procurador a não demandou já em tempo
(levido, com tanto (rUe o Chanceller, ou
Rendeiro as demandem dentro de hum anno,
do dia em qlle nel1as incorreram a pes
soas, que por ella.s hão de seI' demandadas.

~r.-li'·.1 t.4.3§ II.

5. f. se as Chancel1arias forem arren
dada., os Rendei 1'0S não faQam avenças
com os Concelhos em lllanOl1'3. alguma,
so11 pena de serem presos, e pagarem em
dobro o que montar na al'ença, que fize
ram, amelade para quem o accu 'ar, e a
ouh'a para o Caplil'os. E mais tornarão
ao Concelho tlldo o qu lhe por tal avença
I I'aram, ma sÚlllenle uemallllef1l a p .-

Onn. 26
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soas l)a~'licular"s,-, qne culpaJas forem; ,s
qua&> cIlarão e uemanllarão, elO quanto 0$
Corregedores, ou Ouvidores sliverem nos
lugares, onde os tlemanelados forem mora
dore . E os Corregeelores não consent.irão
que sejam citados para outTa parte, nem
levarão comsigo os feitos, que sobre taes
pe!las forem começados, e os eleixarão a s
.T l1lzes das terras; os quae os elelenni
narào em breve, dando apIJellar:ão e a!l'gravo.
Porem não tolhemos aos Belllleiros que
l~ossam fazer avenças cmn as pessoas par
~Icu!::u'e }loJas coimas e penas, que lhes
Já torem ]ulgadas, per sentença (i); por
que se laes avencas fizerem, antes de as
pena~, ou coimas lhes erem julgad:ls, serão
public:unenle açoulados pela villa, 011 lugar
pnde a avenças fizerem, e degradauos per
hum anno para fóra eh villa, e seu lermo (2).

M.- fi.,.. I l. ·13 § 12.

6. Hem, mandamos que o Porleiro elante
o .Corr~gee!~r, ou Ouvidor ela Comarca,
seja mUL dlllgenLe em ervir seLL Oflicio e
exec~tlar Lodas as se.n lenças e' penas, q:ue
IlJe Jorem dadas, as L as rrne pertencerem
á Chancellaria, como a ouh'as parles. E
se o Corregedor achar, que foi nisso ne
gligenle, faça logo ]Jagar per seus bens
toda a lJenla, que por sua culpa se seguü'.
E não tendo bens, seja privado uo OlJicio,
E se o Porteiro receber alguma cousa da
J,larle condenada,. e a não entregai', quando
101' reque~'Jdo, seja preso, e ela cadea pague
Luelo aCfl1II1?, que se acbar que lem rece
bielo, e mais haverá a pena, que per Di
r~l[o merecer, seg'undo a culpa qlle no caso
tiver. E se o Porteiro não eruizer cilar
a pessoas, que por nosso sel'\'ico o Chan
cener mandar citar, o Chanceller as man
dará cilar i1 custa do Porteiro, e faca-o
saber ao Corregedor, para proceder coilb'a
ello.

M.-liv. I t. 43 §§ I e 2.

7. E as pena.s e cousas, que o Chanceller
demanda em nosso nome, não as pode o
Julgador relevar, postoque a parles dóm
razão per si, aLé ser ouyido o dito Chan
celler por nossa parle.

~I.-Iiv. Il. 43 §3.

8. E se o Meirinho não arrecada L' as
penas, CJl~e forem julga.das para a Chancel
laria, até oito dia do dia, que lhe for
mandado, o Chanceller lhas descontará de
seu mantimenLo, e o Sc.rivão da Cbancel
laria o screva a si, para vil' a boa rec.a
daçào. E S& mai montar na' dita pena
que no ·mantimenlo e vestir, que ha de
haver, seja por i o preso, até qII!? jl<lgllC.

til CQnfronle-he oum " Ord, do liv. I. t. LD ~ a.
ti Vide Ais. de 2 do Ootubro de 1607, ,lo 24· rle

~IR~o de 160 , de 2 du Mar"o de 1613, e do 1_ de
1l.alO de 1615.

Porém 'e mostt"lI' razão eviJenle por
que o não l)ótle fazer, seja-III Jado 'oulrll
spa~o; e. nào as llrret:adand , 5ejll pre 0,
e nao seja 80110, ale que as 1'0 'aue ii sua
cusla.

M.-lil'. I t. 43 § 4.

0. li O COl'1'ei{eelor não se enLrcmeLleril
a tomar conta ào Chanceller do dinheiro
da Chancellaria, ma tomar-lha-lu o Con
tador (L) da Comarca. 'em mandará delle
despenelCl' cOllsa alguma sem nos, o mall
elado, OLL do Véelores de nossa Fazenlla.
E mo~lr:lI1.do [ai mandado, seja Ira la
dado ·no livro da Chancellaria, para "LI'
todo a boa recmlação.

M.-li".1 t.·13§5.

lO. O Chanceller nào dará parle das
lJena.s, nem de cO,usa alguma, por lhas lle:l
colJl'lrem, nem laca avenca com o Con
s~IlJo, nem com a~ parLeS; que demandar,
somente requererá o qne ao ue direilo
perteneer. J~ fazendo avença, pague em
dobro Lodo o que se monlal" na avenca
ameta.de para. quem o accusal', e a ollfr~
para os Caplivos.

M.-liv. I t. 113 § G.

II. E d~mandará Lodo o que lhe llareccr\
qu~ de direito perlence il nossa Chan el
Ia1'1 a. , perante o COl'l'cgedor. E se en
tender, ,crue o em alguma cOllsa ag-gral'a,
appellal':J, ou aggravaril para o Juiz de
nossos feitos da Coroa,_ ou Fazenda a fllle
perteneel', segundo for a qualidade elo
caso.

M.-Iiv. Il. 113 § 7.

12. E se em alguma. pena cahil' al"uma
pe?soa, pc:r Onlenaç.ão, que disponha, que
baJamos Nós. alguma. parte, e o Meirinho
outra, proveja o Chanceller em tal ma
neira, que o l\Ieirinbo nào se concerte
com a parte, e Nós percamos nosso di
reJlo, mas t.odo o que a Nós ele dil'eito
pert.encer, se recade, E o Meirillbo, que
ta.l concerto ou avença fizer, paglle em
dobro todo o que se monLar na djla a.venca,
amelade para quem o accusar, e a ouÍl'a
para os Captil'o .

M.-Iiv. I t.13§8.

TITULO LXII

Do,' Pl'Oredol'es, e CO?lladores das
Comarcas (2).

Os te. tamenl.eiro serào obrigados ele

II} Vide Pogas no respecUI'o ·Co.."
2) ürrovedo,' dus Comarcas e,'u um Mugistrado

crúad~ lia a~liga oJ'tit\lli~ução judicial'ia pOl'lugnC'za
pi1:u InICl'fcl·ll'. cm. ~"c:;tücs relativas li CnJlcllu~, Or·
pl;:ws, ConfrarIas, IcsturncutO"t c outras obras [li s..
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l!,tr I~onta (1) do que receberam e ue pen
deram pelas ahuas do:; defuntos, como e
quanuo per ellcs lhes foi mandado, ora
as despesas hajam de ser em CDU as certas
pelos Testallores declaradas, ou sejam dei
xadas em arbitrio dos Testamenteiros. As
quaes contas ser110 obrigaclos uar, posto
que os Te tadores digam em seus te ta
Illentos, que (fUerem que seus Testamen
teiros não sejam obrigados d,u' conta.

M.-liv.2 t. 35 pr.

I. E quando os Testadores (2) limilarem
a seus Testamcnleil'os certo lempo, em que
clllUpram o qne per elles he ordenado,
não sejam os festamenleil'Os conslrangillos
em quanlo o llito tempo durar, a dar conta
do que receberam e despenderam. Porém
se os Te'ladores em suas ultimas ,on
tades dis erem, que se os Te lamenleiros
não podérum cumprir no primeiro anno
o que per elles lhe' be mandado, que o
possam cumpril' no segundo, ou no ter
oceiro. Em tal ca'o se os Testamenteiros
m03trarel1l, que 110 primeiro anno fizeram
toda a diligencia parn. cumprirem o que
pelo Testauores foi mandado, e não po
deram, então poderão go ar do segundo,
ou terceiro anno, fn.zendo elles toda di
liO'e~cia, de mal~eira que por sua negli
gencia se não dllale a execucão do le3-
lamenlo. •

i\L-livo 21. 35 § L

2. E não limilanclo os Testadores tempo
em que os Testamenleiros hajam de c.umprir
o per el1es ordenallo, serão obrigados ao

Eslcs Magislraflos farão eIlinclos com a nova or
ganisação judiciaria do Imperio, como se 'fê da L. de
J .dc Novcmbro de t830, do Codigo do Processo Cri
mmal 3rt. 8, e Disposição llro,dsoria arl. t8.

As. f~lncçücs .que cxcl'ci:'lo passál'ão para os Juizes
dIJ l?II'C1lo c tTlIIZCS rIo Ol'phão~.

V.de a nola (2) á rubrica do t. aO desLe liY., o AI.
de 4· de Janeiro de IGl1 e o D. de 20 de Janciro
dI) 1i06,
. .Pegas, no rcspedivo Com.., diz, apoiando-se em Gnr·

Cla de Rezende,. Chrollica de D. João [l, cap. 28, qUI)
ró,'a esla i\1~g•.slraLnra creaç.'io daquclle Principe,
scndo a especialidade de semelhanLe cargo o cumpri
mcnto das uliimas yontades

Todos os paragrallhos de;Le tilulo, segllndo rereira
de Castro no tratado-de Alalll& Regifl.,-forão concor
fiados nas Celrles de Leiria com o neI D. AITonso V.

Consulle-se i\lanocl Fernandes Thomaz e FurLado
nos .s~us Repcrtorios, e Pereira c Souza no Diccionario
J1tTI.d,;co. nl'Li~n - Provcdol' da Comarca, - onde VCIll

~olhg,da chr~nologicamellLe Loda a legislação relaliva
a es~a matoraa, antiga e anterior á cxlincção dosLa
Maglslralurn.

(I) Vide Pegas, no respecliyo Co.... , toda a exLensa
anal)'se que faz desla Ord., seja quanLo ás pessoas que
pod~m sor tcstamentciros, seJa quanto as SULlS obri
gaçues.

Pela L. de 27 de Agoslo de 1830 as conlas dos tes
tllm~ntms c questões ti ellas relativas pertencem c:<-

• cl~!:l\lll1lenle aos Juizes scculnrcs I â quem passiu'ão
~l!os ~s p,roccssos quc se acharão pendenles na JlIizo

cr.lcs1asLIco, que nestes casos linha allernati va.
(2) No D. dI) 8 de !\laio de 1715 se ordeua aos Pa

í),r.hos que não cxcerl<io aos liSOS c coslumes das suas
.Jocoscs, na. cobrança tios emolumentos pelos suO'ru

glos c fune. acs dus defunLos.

cumprir denlro de hum anno e hum mez
do dia (1), que os Testadore mOrl'erem
salvo se forem legitimamenle impedidos,
por os bens, de ({ue se hão de Cllmprir
as vontades dos 'lesladores, serem lili
gioso~. ou possuidos per oulTem, ou por
Ihes serem demandados. Porclue então não
lhes correrá o tempo da execucão, senàQ
do dia, que as enlenças por·sua p~rle
forem Lladas, e passarem em cousa Jul
gada; com l<'l.nto que os Testamenteiros
façam toda diligenc.ia para logo demandm'
os dito bens, e pro igam as demandas,
em maneira (fue por sua cul pa se não re
lardem. E quando algum outro impedi
mento tiverem, se soccorram a Nós, alle
gando-nol-o, para provermos como nos
bem parecer. .

M.-liI'. 2 t. 35 § 2.

3. Oulrosi os Testaclores poderão dar
auctoridade a qualquer pessoa, de que on
fiem, para crever a recei la e despesa,
que seus Testamenleiros hão de fazer. E
á scripturn. da lal pessoa será dada fé,
assi como aos Tabelliães publicas, quando
taes autos fazem.

M.-lív.2 t. 35 § 3.

4. E porque segnndo disposição de Di·
reito commum a 'i pertence aos Prelados
Ecclesia licos, como a ós, fazer cumprir
as ultimas vonla les dos defunlos,. e por
se evilarem duvidas, E1-Rei Dom Alfonso
Quinto com accordo de Leb'ados determi
nou, que os Provedores, Scrivães e oltlros
OIftciaes dos Resíduos usas em de seus
Omcios, como dantes usavam, com esle
temperamento, que os feilos dos Residuos,
de que os Prelado ou seus Vigarios lomas
sem conhecimento, citando primeiro os Tes
tamenteiros, que o Officiae delle Rei (2),

(I) Segundo l'erei,'a de Caslro - de llIaom Regia,
esta Ord, foi lirada de uma Bulia de Leão X de ., de
Maio de 1519, e de ouLra de Abril de t520, que an
dava uo livro dos Breves: sendo tamhem resu!lado de
cliITcrcnLef: COllcordias dos Re)'s D, Diniz, primeira,
arl. 29, quarla art. 10; .de D. Pedro, arL. 8; de
D. João l, art. 91 ; e de D. Sebaslião, arl. n. E ac
crescenta: • e qnnsi ao pé da letra CIU uma. Callitula
ção de Côl'les d'EI-ne)· D. AITonso V, que eslá no
livro de Extractos da Torre do Tombo, pago 69.•

Vide essas Concordins no nosso Di.,.ezto Civil Ecr:lc
siastico Drasileiro/.t. I, pags. fiG, 9i, t05, 1.3 C 219.

E antes de lindo esse prazo, pôde o teslamenteiro ser
coagido li cntresar Oi Icgarfo5 ; e tornandO-50 suspeito,
deve ficaI' sujeito li. prestar conlas, e ser remQvido da
testcmentaria.

Vide Silya-Repertorio das Ordeuações,-L. " pago
761 nola (cl, e pago 769 nola (a); O § t tIo arL. 3!, do
D. n. 83/,- de 2 de Outubro de 1851, e Reg. do Des
embargo do Paço § Jl7.

(2) Vide AI. de 3 de Novembro de t62~, confir
mando as alternativas que fizcrão os Escrivãcs do Ec
clcsinstico c Secular para c\'itar-se duvidas sobro a
prc\"cnçiio das contas dos Icstamcnlciru~.

Vide. ih'a-Repel'to.io dos Ordcnaçõcs,- t. .. pago
798 uola (a).

Como ja dissemos na nola (I) ao pr. desla Ord., e,sa
allernalim cessou com a L. de ~; de Agoslo dI) 1830.

O qne aindtl "cio confirmnr o arl. 4·3 das Instrucções
d" Codigo do rrocesso Criminal, O arto Il'o §§ 2 C ",
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os ditos Prelados, ou seus Yip,-arios co
lIbeCeSSel1l dos laes feilos; com lanto que
elles, Oll seus Oillciaes não cilassem, nem
fizessem cilar os Teslamenteiros dlu'ando
o tempo de bum anno e hum mez, que
lhes pela Ordenação be dado, Oll dllraudo
o tempo assinado pelos Tesladores, Oll o
tempo dos sR,aços, que per EI-Rei J'OSSCI!l
dados aos festamenleiros pa.ra cumpl'l
rem os testamentos. E cilando-os ànles
de serem pas ad os dilos lempo, lal
cilação fo se nenhuma e nào 'e .podes e
dizer ser per ella preveuta a jlll'isdicão,
anles passado os dito tempos, os OIft
ciaes de El-Rei, e os Prelados, Oll seus
OlTiciaes pockssel11 mandar ci tal' o Tes
tamenteiros, c os que primeiro citassem,
tomassem conhecimento dos leslanlelllos e
execução delles. E per El-Hei D. Manoel,
de gloriosa memoria, meu Avó, foi de
clarado, flue se algum Testamenleil'Q qui
zesse dar conta do cumprimenlo do tes
tamento denlTo do anno e me?, ou no
tempo, que ti vesse para o cumpri r, e qui
zesse haver sua fluitaç:lo, o poderia fazer
peran le o Pl'Ovedor dos llesid uos, e Offi
cial Ecclesia lico juntamenle: e dentro do

- (lilo lempo a não podesse dar peranle
cada hum delle sómente; e dando-a, fosse
lIenhuma, e a (lU ilar1ão lhe não fosse guar
Jada, e passado o dito tempo do anno e
mez,1 he fosse lomada con La de novo, como
se nunca lhe fam tomad{l, e lhe 'eria
mandado execular o testamento. O que
ludo mandamos, que se guarlle inteira
mente, com declaral1ão, que os nos os
Provedores, (l os j relados, e OJTif;iaes Ec
clesiasticos, não ol)riguelll os Testamen
teiros irem dal' contac fóra cIo lugar, onde
vi\'eren~ (1), por a muila vexação, (lue nisso
recebenall1 nossos povos.

M.-liv.2t.35§4.
P. de 18 cle ~larço ele 1~78 § 17.

5. E para os Prelados e seus Vigarios
poderem usar da jurisdição, que ne te caso
tom, e assi no das Capellas e llospilaes,
p derITo fazer sells OlIiciaes Clerigos e nâo
leigos. E mandamos ás pessoas lei!!M,
que não acei tem laes carrego , nem ci tem

e "rLs, 115 e II r. ria L. n. 261 - de 3 de DC7.cndJl'o rle
181,·1, os arLs. 1,·19 c 1,·50 do Heg. n, 120 - de 31 de
Jnneiro de 181,·2. o lIr!.. 2 §§ 2,!i e G du 11IIg. II. 11,3
-rle 15 doillarço de 18/.2, c pur ulUmo u D. LI, 2433
-rloliid Jnnhodol859, _

EuLrolanLo pelos A"s. n. 112 - de " de OuLuhro dr.
1838, n. 41-de 28 rle Jnlho d" 181,3 e u. -do
1LI do OuLubro do 18/.'. pO'iom os l'al'ochos aurir o.
tosLamenlos em falta do J ui7. Municipal.

Vide GOtlvOa Pinto - Tratado de TCsfa'l11cnlo.'i, 
cap. 6 nola (') e cap. 31,· nota (182), c l'cgas no res
110 rcspcclh O Com..

(I) Segundo Pegas o o flcpcrtorir. dll' O,·dcuClf'ãe.
t. I.. pago ;84 nota (nL o llcl'cil'R de Castro-de ft./(lIdl
Rcyia- p. I cap. 16 n. 37, esLa Ord son'ro lirnilaç;lo
'lu<Ulflo O lcstalllcntuiro mor:l CIlI UfO lugar c (\s belll;
flue nrlltlinislra estão cm nutro, policn.lo nesle 5"1 citado.

Cnn<:. ti tc-se lallllH'111 Alul('illn c Sfluza - Nota á
.Uello-l. I P"g'. lal r 19'"

os testal1lenteiros perante os Prelado, sob
pena de vinte cruzados para a nossa Ca
mera, c de haverelll a pena de degredo,
que nos bem parecer. E o Prolaclos po
derão ter hUlll só ('orleiro leigo em calla
lugar, qne hom'cr Vigario, para no lal
lugar e termo citar as pessoa', que pelo
Vigario lhe for mandado, E nenhuma
Ollll'a pessoa o pocleri! fazcr sob a dil~

pena (I).
Reg, ele 27 lie Se(clllhro lie 1511l. <tG,

G, E mandamos que se pas, ado o tempo
os Tc tamenleiros 'e esconderem, c não
fOI;e01 achado em suas casa, para serem
ciladas per nossos OlTIc,iaes, pos am sor
citados em pessoa rle suas muJheres, ou
familiares, OlL em pessoa de s u vizinhos,
e a ci taça assi fci la vai ha, como foi la cm
SlLas pessoas (2).

r.r.- Iiv. 2 l. 35 § 5.

7. E os Testamenleiros não comprcm,
nem hajam bens alglLn~, nem cousa, quo
ficar por morle dos Testadores, cujos
Testamenteiros forem, per si, nem per in
lerpo'ta pessoa, para si lIem para outl'Om,
posloque os laes b n' (a) se vendam publi
camente em pregão pcr aucloridade do
Jusliça. E fazendo o con lrario, a com
pm seja nenhuma, e a COlLsa comprada
se lorne ú fazenda do defunto, c o '1esla
menleiro p rca a I':llia da dita cousa em
dobro para o llesitluo, e o~ C ntallol'oS lha
t mem logo, e tirem do po ler: sah o IIIOS
lranuo fI ue o defunlo lha deixolI per doa
ção em seu lest:\IllCnlo, ou f]lIe era eu
herd i1'0, e qltc como ta.l a houve, de que
logo rará cerlo ao Provedor.

M.-':'IiV:21. 35 § 6.

8. E os Provedores terão special cui
dado de fazer cumprir as vonlades dos
defunlos. E tanlo que forem em cada Ill
gar de sua Provedoria, mandem com ju
ramento dos Evang-elho a todos O' Ta
bellifles e Scrivães do 11lg~U' e terOlo, que

(I) Viuo arL. 1,4 § I do D. n. 83'.- do 2 de O,,·
Luuro rie 185\.

(2) lIe o quo geralmonLo so ncua disposLo na Ord.
do lIv. 3 l. 1 § 9.

(3) • Cumpre noLar, diz ~ronsonhor Gordo, qnc a
declaração cOlllcúlla IIn YC sicnlo - Postoquc os tacoS
bens, - foi tal vez aqui posta por guru'dar analogiu
cutre os lüslumcnlciros e 05 tutores á I'csjlcito dos
bens dos Orphãos ou defuntos que se vendom publi
eumenLe por anloridado rIa JusLiça; 110is aos sogundos
ora P" hibi,la a compra dolles pela Ord. do liv:-I l. 67
~ 56 do Codigo Malluolino compilada no liv, 1 l. 88
~ 29 do Philippino. Duarle Nunes de Loiio no RCJlcr·
tario rias Ordcnarãc. (l'cl·Rcy D. Arallocl, n. 99 diz:
quo a pl'ohibição quo liuhão os l'rovedores do lovar
sali.ll'io I quulido os tcslulIlt':lIlcil'os linhão cumprido
bem, c dentro do lCII1pO 08 lcstnl1lClll.os1 se achava
revogado por AJ\'ul'n geral. 1101' esta razão talvez se
na 'res cotaria nali QI'ds. do lh', 1 1. 62 § 23 o vcrsi- t
rnlo llcrradciro, (Iue diz: scrn embargo de 'l!4alqucr
roslllmr. cm. rOlltr'fuio. P

Vi"" lIr!. ~2 ~ G c a!'l.3 do D, n. 83;-rlc 2 de
Oulubro dr IB:'1.
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lhe~ moslrcU! todas as nola~, leslamenlos,
Cedllia~ e COluei/los, que tiverem, sem
sonegar algum, soh pena tle privação elos
Officios, para per elles verem o lllle ao
Itesi lua pertence, e o mandarem arreca
dar na maneira alliante declarada. Os
quaes darão de ,inle cinco annos atráz \1),
náo selldo j~L lomallas as coutas per eles
Prol'edores, ou per outro Omcial, que
para i,so palieI' tivesse; e aos Tabelliftos
e Scrivães mandarão pagar por cada hUllla
nola, e scriptura, em que houver Re idllO,
Ijuatro rói:, e das em que não Ilouver
lle'iduo não haverão cousa alguma. E
perguntarão per juramenlo quaesquer pes-
oa." qtle tll'erem per informação, que

sabem algumas cousas, que pertencem á
execução ue seus carregas.

M,-liv.2 t. 3~ ~ 7.
nel'. de 27 de Julho de I~S.2 § 32.

n. E mandarão pregoar que lodos
Tcs~amenteiros e pe soas outl'a, que ti
verem carrego de cumprir alguns lesta
mentos, lho vão 1110 lI'ar, e os inve)1la
rios da; receitas dos bens dos defunto,
e as despesas c[lle delles Jizeram. E isto
a hllm cedo' tempo, qlle logo lhe a~si
narãn, segundo for o lug'Lr, em que Ii
verem, soh pena ele perderem o premio (2),
que no tal teslamento lhe for deixado, e
mais pagarem vinte cruzados, amelaue para
a nossa Camera, e a oulra para qllem os
accusar.

M,-liv.21. 35 § S.

la: E lanto que lhes a~ nola. forem
Ii'azlclas, a~ verão com os Scril'ãe de seus
carregas, E como as forem venuo, porão
a cada, hu~na seu sinal, perqlle se conheça,
fl"C fOI Vista per elles; c o crj"fio porá
cm Icmhranca em um ca.del'l1o os defun
to~, que ftzc'ram os teslamento , e em que
tempo, e per que Tabelliãe;;, e qucm são
o~ Teslal11cnteiros: ,E o lempo, que lhe
dao pam os cumpl'lrem. O (IUal caderno
,lerá gllanlado em scu poder; e sc os
fabclltãcs ou Scrivães dcixarem a.1"llma
das ditas nota.s por mostrar, alem d~ 1Ja.
"ercm a pcna ele perjuros, os Ilaycmos

(I) Vide o § 22 rlaste t. c o AI'. II. 15,'-de 22 Lle
J""i1o de 1~52, e'lllicando o ur!. ~2 do D. II. 834-de
2 d~~ Oulll~lro cle 1S51, regulando as cOl'I'eit;üc5.
~ E~lc AVISO, do~l:lI'a ,que n I'I'C!icril";ão ele que lrala

o~ la Onl. esta !:!lIJ(~lfa a lodns I\~ clausulas das jHc!scl'ip
C'les r.m geral, inclusi"e a interrupção pela nolificação
tlll ~.c:;lb.mCIILcil'o Il(lru prestar contas.

Vllle arls. ~I e H do D, II, 831·-ue 2 ue Outubro
do) IR51, e Ord, desle li". 1.2', § 11.

i~) O prelllio ~Io l'5lal11f'nl'i~'O IIc a vintena, islo hc,
5 lo do \'fIlar (1.\ terça, dedUZidas II dCSPL'Z:lS do fu
nlcr~1 C Ilem d':J.llI1a, semla l'SSC premio lamoem tlc
( uZlflo dn 1urçfl.

CUI!\'CIIl ainda nolar que ~c o lCljtudor deixou algum
# ~rcnllo CIll tcsL:llIlc~to não paga dccilna

l
não c.'\Cc

(en/,lo ao valor da ",nlena.
Vl~e Ais. de 23 de Janeiro' ~e ti R, c DD, do 10 de

J~,llho do 1811, II. 410-de ~ d" J""ho rle 18'0;;, Mls,
3. e ~7 do D, n, Ral - 'Ie 2 rle Olllul,ro rle I 51 e
n, tllla-de 3 de Jenho 'Ie 18";' .

logo por cOII.lcmnatlos cm pcrdimenlo dos
Ollicios. E lanto que- os J'rovedort'$ sou
bcrem, que deixaram de mosll'ar alguma
das di la' notas, logo os su pcndam cios
Omcjos, e facam anta da culpa (I), que tem,
c o en iem -ao Juiz da Chancellal'ia, para
lU '50 prover como for ju, tiça. E se de
pois dc su pcnsos mai ' servirem, os Juize '
tio lugar onde aconlccer, os prendam, e
nflO soltem sem nosso mandado.

~I.-liv, 'lI. 3~ §9,

11. E quando os testamenteiros levarem
a mostrar os tcstamentos, que tem, como
lhes !.te mandado pelo pregão, os Prol'c
dorcs os concerlarào com o caclerilo, que
o Scrivão ha de lcr fcito elas nolas, e ao,
quc conccrlar 111 com cllas, poriL um sina.I
do concerto, assi no caderno, como no les
[amcnto (~), E fallando alguns Lestamentos
dos que stivcrem no cadel'11o, manelarão
aos 1 eslamentcil'os, qne lhos ICI'em pe 
oalmente, E exe(jutal'ão ne]]es as pcnas

tio pregão, em qlle inrlOJ'l'Cram, por o assi
não cumprirem (3).

M,-lil', 2 t. 3~ § 10.

12. E examinadas per elles as cbu u
Jas dos tesla.mcnlos e despesa fejtas pelos
Testamcn[ iros, se achal'Cm, que tem tudo
lespeso ('I.), e nas proprjas cou as declara
das no teslamen to, e pcran te o Tabellião,
ou Scrivão delle, levar-lhes-hão cm conta
tudo o que bem despenderam, até o lcmpo,
em que lhes for tomada a con la; po lo
que as despesas sejam fei la depois do
anuo c mez, que lhes assi damos, ou
d pois do tempo que lhes o Teslador a i
nou, semlo porém fcilas anle de sercm
cita.clos pal'a darem conta., E quando acha
rem, que os Testamcnlciros não de pen
deram bem, e como devia.m, e nas cou as
declal'a.da no lIam nto, e peranle o Ta
bcllião, ou Sc.rivão dado para fazer a
clespe~a3 delle, julga-Io-hrio paJ':J. o Resi
duo (5), c rcmoverão o TesL.1.mcnleiro da
cxecuçflo do teslamento e farão entregar ao
Ttccebcd 01' elos ltesicl uos toelo' os bcns,
que o Te'tamentciro ailllla liycr por des
pender, e tuelo o que mal de pcndeu. E
Isto perante o cril'ão elaelo pam screver
a despezas e invenlario elo tcstamenlo, o
Cjllal assenlará tudo el11 rer.eila sobre o
Thcsourciro, ou Hccebcdol' dcclal'allamcntc,
para se despcnder, C0l110 sc arliante clirft.
O qual 11cccbcclor, ou T!.te oureil'o uftO Ic-

(I) Vicie ,\8S, do 10 II,; NO"clIlbro .le I Gn I.
PI Vide J., de 'j rle J;lIIcil'O d,' j nn2, .obrc O rsi.

tl'lI tlus Ic8tanll~llt()sl u aI> l't1rlll:didlllluH iwlinp.'nsavcis,
(3) Hc I'cspoll!'tl'cl pelus lt~g-:lflos nos hCrllcir<Js, c

pela cil.:cillla ao TllcliOUI'O, o IChlalllf'lItcil'o 11Iorosu 11;'\
IHlminisl rnçiio ela hcrim~';l, cm \ is la t.ln U. de ~l do
~Iaiu rle I 21, '

(;) lJcspcso, i. e" II 'spl'IIL!i<io,
(,.) Vide nrt. 3;; ~ I e 111'1 3S .10 D, li, 83\ - de 2

de Outuhro <I,e I 'I,

I
~
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v~'u'á por isso prcmio algum, sãmentc ha
verá o mantimcnto, que per Nós lhe for
on1en::tdo. E farão tomar aos Testn.men'
teiros, qlle não cWllpriram o que dito he,
todo o premio, que os Testadores lhes
cleixamm, per executarem eus testn.men
tos; o qun.1 será entregue ao 1\Iamposteil'o
Mór da ltedempçilo dos Captivos des, e Bis
pado (1), se no me mo lugar stivev, ou em
outro lugar qlle sejn. perto: porque o temos
ápropriado (2) á dita ltedempção.

M.-liv, :2 t. 35 §§ li, 12 c 28.

13. E n.ch::mdo os Provedores, que os
Testadores deixaram em suas ultimas von
tades ueclarada.s a cousas, que seus Tes
hmenteiros !Iaviam ue f,izer, assi como
áizer certos Trintarios (3), ou 1\fissa",ou dar
esmolas a pesson.s Jogo declarada, cum
prirão em tudo o que das taes cousas
certas l1;lO acharem cumprido, fazendo tudo
screver aos Scrivàes, ou Tabelliães, que
tiverem os inventarias, receita e de pesa,
perante o quaes se farão a despesas pe
los Thesoureiros, ou Itecebedores dos !te
silluos.

~r.-li\·. :2 t. 35 § 13.

11. E se os Te tadores deixaram em ar
bilrio dos Testamenteiros as despesa, fIne
paI' suas almas haviam de fazer, ou al
guma parte de scus bens apropriados para
remir Caplivos, tudo o que nào tiverem
cumprido 110 llilo tempo, mandarão os Pro
vedores entrcgar a hlllna pe" oa abonada,
que o tenha. E o farão logo saber ao Mam
posteiro Mór desse Bispado, pn.ra todo rece
hei' perante sell Scrivão, com o premio (fl,)
deL'(n.do pelos Testadores aos Te'tamentei
ros, de que os mandamos privar, como
acima he declarado. E quando Lhe isto for
enlregue, deL,(:l.l'á conhecimento feito pelo
Scrivão da receita e despesa do testamento,
e o Scrivão do Omcio do Mamposteiro o
carregará sobre elle em receita. E o Pro
vedor mandará per sua carla notificar tudo
á !\Iesa da Consciencia, para se tomar
eonta aos J\famposteiros dos Ri pados, e
tudo vil' a boa recadação (5). E postoque

(I) l1Tamposlciro·mó,. era 11m empregado cujas fune·
çiics consislião na arrecadação de todas as rendas
'l"e linhão IJor fim O re~ga(c dos capli\'os. na cosla
sCIl(cnll'ional d'Aft'iI:a e Marrocos.

Havia 11m cm cada ,Diocese, c constituia 11m Juizo,
exUnclo po.l" L. de 1,. de De7.e.mbro de 1115.

As rendas qne cnll'uvão para O of1'e dos Rcsidl(os
tinh:io c.c;:sc destino. hsto 110, o resgate.

Vide Ilegas no re!lpecli\'o Com..
(~) A ellição Vic...nlina di7.-apropJ'icdadn.
(:\) 1rint(l.t'io de JIlissas3 i. e.) (dnta conseCUli\'ilS, ce

lehradas cm divcr:\os dia!oii, Ou 110 mesmo (lia. llavia o
triutario cct'l'ado3 011 abcrLo, confol'llle os ol'açiíes' eriio
dita!; Jl los Sacerdotes) cm prc!:icllça uu caLla\'cl', uu
CIIl !'uas casas.

Vidl~ Pegas nO rc.!irc 'tivo Com.
O.) .1.'c.....ns, no resp 'clivo Com., 1Hz qur.~ aqui rcfcl'c

5C o .Lcsi~lador no Escculol' mi:tlo.
(5) TellLlo os Mampnsleiros rleixado de exisliL' pela

II. (Ie·t lir. J)ez"nliJl'o (II.: 1:1!j, passan"o SU1lS allt'i!Jui
ÇVl'~ para 0:3 l'Jf.,yc,llJI es , torlu:,; as IIIUItU'i c iJUl'(J~iç~cs

tOlh! a fazenda,' que.o defunlo deixou, se
despenda pelos Provedores, por elle deixar
cousas logo ordenadas, em qlle se de~llen
de se, todayia farào entregar ao dito 1\ am
posteiro 1\Iúr desse Bispauo o premio (i),
que ao Te tumenteil'o pe o defunto era
deixado, o qual elle perdeu, por não cum
prir o testamento no tempo oruenado.

1II.-liv. 21. 35 § 1·1.

15. E quando o Testador mandar fazer al
guma obra certa, as i como Capella (2), ou
oulra cousa semelhante, o Provedor a dar[l
logo de emprei tada 1lor o melhor IJI'eço
que poder, pn.ra ate certo lempo se dar
de 'todo acabada. E e mandar fazer outra
cousa cerL1, para que seja hecessaria di
lação, assi como casar orfàs, ou cou a se
melha'nte, o Provedor mandará ao The
soureiro, que deixe o que para taes cousas
se houver mister, em mão de huma pessoa
de boa consciencia, do lugar, onde c
houver de fazer j á qun.1 mandar[~, que com
]lrevidade cumpra as ditas cousas, e faºa
tudo o qne para ellas for necessario pe
rante o 'crivão da receiLa e despesa do
te tamento. Para o que lhe assinará tempo
conveniente, e aberil se se cumprem, c
com elreito 'àS fará cumprir.

M.-liv.2 t. 35 § 15.

16. E qual1llo o defunto deixar em seu
testamento, que se façam algumas obras'
merilorias por Slla alma, e logo as decla
raI', como se dIssesse, que casem tantas
orf;\s ou vistam tanlos pobres, ou que
llas ditas cousas e despenda tanto dinheü'o,
ou que sobejar de sua terça, postoque não

destinadas aos captiyos farão cobradas pela Fazenda
I'ublicn, até que cessando o capli\'ciro mourisco, li~
,'cl'itO cllas diO"crcntcs destinos.

Pelo" Ais. de Iij de Março de IüII,· e de 22 de Ou
tubro de lG42 os Icsndos pios não cumpridos J con!õiis·
lindo em encargos pios c esmnlas de mIssas e ameias,
passárão para o liospilal da ~lisericol'dia de Todus o,
,anlos de Lisboa, ravor que lambem oble"e o do
Porto por AI. de 31 riu Julho de 1693.

E~sa L gislacão, quanto á l\lisericordia de Lisbon,
roi ampliada eOI11 os Ais. de 5 de Setembro de 1186 c
de 26 de Janeiro de 11 8, e 1'1'. de 2 de Maio de
1806 c de 20 de No,'embro de 1810.

Por differenles actos lel;isluli"os a renda dos ley"ad..
pios não cumpridos foi t1istrihnida, depois da nrIc·
pcndcncia, por determinarias Uospitacs, alé \ll1c pela
J~. de 6 de NOl'emb,'O de 18n se applieon essa reJld~
nos TIospil.acs dm~ I'CSllccti"o9 disLrictos, c na falta, {l

cl'iação dos exposlos.
Vide arl. ;j5 § I c art. 36 do D. n. 83!,-d~ 2 de

Onlnhro de 1851.
(I) O D. n. \I.05-de 3 de Jnlho de IS5~ declarou

que o premio dos tcstamcnleiros, fluando não sijo lwr
deiros OlL 1'gatario t seria deduzifla sómcntc da terça,
nunca excedendo (tc 5 0ln, quando houvel' í1sCCllllcnlc5
ou descenrlentes, C riu toda a fa.züntla liquida em 011
tros casos; dC\'endo sCr nriJill'n<lo polo JlIizo IIos Jlc~
siduos c Capclla.~l c cm attcllçào 110 eOl5lumc do Illgtlr,

Consullc·sc GOII\'t~a l'into - Tratado de Tcst/1Il1CUlOS
- cap. 3'. uota LI 3). .

(~) Sobr!,} a ol'igclIl dos legados com o fim fie insLI
luir Capcllu!', con5111lc-~c regas no rcspcdivo (;om,

Vi.le ali. :J6 \10 D. n. 831- de 2 de Onln"~O
tle I';;\.
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dcdal'e o numero, nem liome L1a~ pes:oas,
ou oulras cousass mel~lantes; mandamos
que assi como Ile.o dlspozer, se, l.mlpl'a
per eu Te~tamentCll'o, ou pelo fliesou
I'eil'o elos He:lduos (l), ou pel:l pessoa, qne
par:l isso for escollli.da pelo. Provedor,
qllando o Testamenteiro for lanCfaelo do
testamento. E sómente se arrecadará para
o Hesiduo o dinheiro, que o defunto apar
taI' para obras meri t~l:ias, e d~ixal' ell1
peito e yontade do Ie'lamenlelro, que
sejam as que lhe Le!n -parecer:, e .bem
a'si qualquer qne d~lxar para Capttvos,
que inda não forem (Irados.

M.-lil'. 2 l. 3" § lO.

17. E os ditos Pl'Oveuol'o e todos os
oull'os Olficiacs dos Hesiduos não ela610
spaCfo a nenbuma' pesso:ls, nen~ Ilte~ farão
quita alguma, sol) pena de ),)I:l\'aça.o do
Olficios. Antes farão com diligenCia dar
i! e'X:ecução todas as sen ten<;a~, que ao'
Be iduos pertencerem, faz nela vel1Llel' os
bens desses condenados em pregão, nos
11I1l::uos acosLumaclos, nos ternpos e ma
neira., como se vendem por nossas divi
das (2).

~1.-lir. 2. lH. 3" § lí.

IS. E em fim de cada hum anno f:ll'i!
cada Provedor buma. arl'ecallA)io sCl'ipla
pelo SCl'il'ão danLe elle, Lirada do seu lil'ro
em que dec.iaradameule seja sCl'iplo tudo
o que em cada anno demandaram e al'l'e
cadaram, fazendo I]e cada testalUenLo Litulo
pC!' si, e a rer,eita e despesa delle, e ell1
1[lIe cou a se fez a despesa; e a tl':1r1\o
a Nó~, ou ao Proredor Mór das obras
e Hesiduos (3), para se yer se são cumpridas
Iodas as r,ousas, que mandamos qne se
façam, e pam elle e seu Recebedor darem
conla do dinheiro dos llesitluos, que se
receheo e de pendeo.

M.-Iív. 2t. 3" li 18.

19. E os Teslamenteiros n;io receberão
bens alguns movei', nem de raiz, que
pertençam aos defuntos, enão per inven
tario feito per Tahellião e per mandado
da Ju'tiça l'~), a ql1e o conbecimenLo per-

(I) "ide AI. de 3 de Novembro de 1803, e nrl. 3G
.10 D. n. B31- de 2 de Olllllb.·o de 1851.

(2) O AI. tle 28 de Setombro de 1818, O o R. de 20
de ?an,:!ro tle 1825 impoem nos Omeiues de Justiço o
obrlgaç:lO. de fazorem as diligencias dos Rcsiduos, de
prer~l'er1f;I~ a (lua1qucr outra, sob pena de snspensão.

VlIle o ~ I <o ort. 3~ do D. n. 83/,-tle 2 ue Ollte
bro de I 51.

(B) Cabedo, nas Erralas ás Ordenações, diz o se
gUlule:

• Ho-s~ tio "lmrlir quo gl "nlenrle o Mesa da
r.nn~cllmCla paI' .urro .hn\l~l' P,.OVCdol'·mór ólgoI'n, c na
~f es~ da Conscu..'ncla se dcspachüo os ncgnciús dos
cnptl\'OS; c Msi se hão c14~ cnlcndcl' (ouos os mais lu
gares das Ordenações onde se nomear esle J>'rovcdor~mqr. ~

., Vide url. _; § 3 do O. n. 8' 1- de 2 de OUlubro
uI' llot:d.

(il \'Ilh' dtt. 31 4 tio D II. ~!"'!a _ dp :! de Olllu~

tcnce!'. E fazcnll,) U COlIll'al'io, e senllu-Ihe
depois V1'0 I'3tlu, IIlle rc 'el1el';1I11 mai do
que lIão erl1 conLa, os Pl'Ovedol'Cs os
privem logo da atlnt.ini 'll';l~fio e execllCfão
dos leslamentos, e s~am pl'OSOS (1), alé pa
garcm e entregarem Loda a fazenda qne
rel~cberarn do' defunto", que ainda não
til-erem despe'a no tempo ordenado. E
n:l0 t nd per onde pagar, os dilas PI'O
vedares lhes darão a' pena', que lhes
parec-er justiça, dando appella~:<'io e aggl'al'O
nos casos em que couLer.

M.-III'.2 t. 3:; li 19.

20. E mandamos aos TestamenLeil'os, que
a:; despesas, que houverem de fazer ('111
cllllljlrlmen Lo dos testamen tos, as facall1
perante Tal)elJiães da lotas (2), ou periíuLe
a pessoa, qne o llefunLo ordenou, que as
screvesse. E e ta sómenLe lhes serão le
yadas em conta (3), e não outras, ainda qne
mostrem conhel)imento de Clel'ig-os, 011
Frades, 011 de onU'as pessoas, qlle o di
nheiro recebessem; nas quaes os Pl'ove
cl~ I'CS se haverão, como se não fos em
feitas, e fal'1io a oLra e execuçã.o, como
se fossem certos, qne não era feita, nem
cumprida cousa alguma dellas.

nl.-liv.2l.3:J§2).

21. E serilo cridos o TesLamenteiros
per eus juramento. aLé .valia de llons
marcos lle pnlla, ou per diLo de dila les
temllnhas dignas ele fé (fI), ell1 Ioda a dila
conta, não p:lssando por"nl cada addicão
lIa tal despesa de seiscenLo e eincoenta

bro rle 1851; e o t. iS § i deslo liv. Esta disposi
«;ão cahio cm desnso.

(1) E -te cl'imc esti prc\ i:ôõlo no nrL. l'.j do Codiso
Cl'iminal, C al'l~. 51,5'" e 53 do D. II. 834 -de:! ue
Outubro dc IS51.

O lcsL:llllBnleil'o hc Ulll adlllinisll':l(lor, C ao n1(~:\mo
lempo flf'l'nsilnl'io cios bens confiarias ti ~lI:l S"31'f1;J, C
resl'nn~a\'(:l até por C;[)SO~ rortuilns. H. de 21 rle 'Maio
dc 18~1 o Av. do 19 de NOI'cmbro dc I,~I.

Vide omeio de 2n do PCI'creiro dc IS:lG, 00. d" 15
rle Janeiro ele IS~!,., n. 1_-<10:> ue Jlllho de 1815, c
AI". de 1G de Selembro de 1852 O U. 1i3 - do i rle
OuLubro rio 1S5~.

(2) "iolc nota (-I-) no ~ I,·ocedenlo.
(3) Pelo § 8 do AI. lic li lio Jnnho do I on

ncullnma qllilnção de hCf(!ciro ou Illgrl(ilrio scrin ~c.I.

mitliua cm JlIizo S\J1ll se leI" pago de sello ri derllH;)
da hcrnnçn 011 legado recebido, 5n"'0 o Mccndrlllc
ati dCSCClltlClltc; sendo I uln § !) do meslllo ,.l\1. olHi
gado o Iicl'r1r~i['o (l~ t'!llC~'Uldo c.ollal.cr·:I~ nlõ o SCglllll10
gl'ão segnndo o DlI'mlo CanollU:O, obl'lgaJo fi mostrai'
pOI" ~Ioctlmonlo nnthentico lIo inventado a quantia lia
hnl':lll "'n pal'a pal:):ll' a decima, Ou o quinto, passando
liaÓnelle i(ráo.

AI, dc 2 rle Oulubro do 1811 o n. dc 2; de No
,'cmbro de 1812 rcgulârão o modo por (lllC se faria a
cobt'ança desse imposto. c as pcn:J.s dos lcslalllf'nlciros.

Do pagalJlCnto ucssc jlllllo~to licoirão dcsobl'ignfla."l n~
M"i!"cricordius, herdeiras 011 1('S'nlt1rj:H~. 1'0l "isll..l tio
AI. d~ 20 de Maio tle I IJJ nssim COIllO ag nlforrins
On doaçõos dc Iihel'dotlc em Leslall1enlo 1'010 .\ 1'.

n. lIn-de 10 do S lombl'o uc ISI1, !lias não O' I
gados pios não cumpri los c as cfllllolns nos lJobres.
Av. n. DO-rio IS de Agoslo de. 181;i .

(~) Vide Poga. uo "e'lloclil'O Com.i "alosen. COIlS. IG4
n. Hj; Si" ai Rrprl"'orio da:; Orr!l"iar(jr~J 1. < png ~Ni
li'Jla (e),
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réis'(1), qlle he Oinll'lnsec yalor LlaS uuas
ancas. 1)orém Os l'roveuores tomarão de
fúra informação para saber<!lll ~e el!es
falIam certo. E achando o contrarIO, alem
de haverel\l a pena de perjuros (2), pagarão
em tresdobro o qlle as i faktmcnte jura
ram que linlt:tm despesa. Do qual. tres
dobro se cumprirá a vontaue do delunto,
e a dua partes se recadarão para o ~e
-siuuo. E se algunu pessoa o ue. coorll.,
haver:L ametade do que se houver de ane-

. cadal' para o Hesilluo. I

M.-liv.:2 t. 3;;$ 21.

'lO Outro i erão obrigauos os Testa
menteiro de dar conta, e os PL'oveuores
de lha tomarem, de todos os bens de
raiz e novidacles dulles, I}ue se mostrar
I}ue houveram dos defuntos, cIo dia, que
os receberam, até vinte cinco anno, e
dos bens moveis' até (Juinze annos (3). Po
rém se alguns bens de raiz, que ficaram por
morte dos Te t:],(lores, forem achados em
pouer dos Teslamen tei I'OS, serão constran-.
gidos a os entregar a:lé 9:uarenta annas
contaLlos do dia, crue os festadores fal
lecerem, para se venderem para o llesiduo
como aeima dito he; salvo se os ditos
bens lhes forem cleixados expressamenle
pelos TestadOl'es, ou o houveram per llual
quer justo titulo.

~r.-Iiv. 2 t. 35 § 22.

23. E para os Proyedores com melhor
vontade nisso entenderem, e darem tudo
á execucão, havemos por bem que além
de seus "mantimentos levem de tomar as
dilas contas hum real por cento, tanto
(JUe a fazenda de que se tomar conta,
cherrar a cem réis, e dahi para cima, alé
qua'f:Ltia e vaI ia de ai ncoenla marcos de
prata, e (los ditos cincoenla matco. para
cima levarão a meio real por cento. O qual
salario haverão do (linheiro (4,), ou cousa
outra que per os Testadores for deixado
a seus Testamenteiros por seu lrabalho,
quando se achar, que o devem perder,
por serem negligentes, e não cnmpl'lrem as
vontades e testamentos dos Testadores (5).

(I) Podendo o lest~menleiro ser ~rido alô a ,,~Ji~ de
dOllS marcos de p"ata, Isto hc, c1ezcscls OO';3.S, esta '-Isto
que o qne prelendia o Legislallor era. que.o lolal cm
quc po,leria scr ncred.lado o lestamcnlelro nao podesse
exceder de dous marcos, omlanto 'Iue essc talai se
aehassc disLribuido cm nddições que não exeedessem
de 650 r •

Os teslamenleiros lambem são admillidos á jurar
pelo cumprimento de carlas de conseiencia do leslado.·,
contendo disposições com O onlls de segredo, cm "ir
lude dn n. de 26 de Jnnho dc 1813.

(2) Vide art. 35 § t do D. n. 83 /.- do 2 de Outubro
de 1851.

(3) Vif!e arls. 35 el,l do D. n. 83~-de 2 de Oulu
bro de 1851, e a Ord. desle l. § 8.

(I..) Os ~nlal'ios dos Juizes que exercem tis fllneçõcs
,lo, antiGOS Pro,'edores eslão reguladas nos arls, 3~ e
3:; d.) 1). n. 1569 - de 3 de Mal'~n de 1855.

(5) Vide arls. n ~ 1, e art.:l8 do 1). n. 83~ - de 2
de Oulubro de 1851.

E qnando não fuI' ueixauú cousa alguma
ao tal Testamenteiro, e se. achar que foi
negligente, e não cumpria bem, e como
devia, o testamento, então o haverão pelos
bens do tal Testamenteiro. E qnando se
Vil', que cumpriram bem, e como deviam,
e dentro no teml)o, não havet'ão os Vro
vedares cousa alguma, sem embargo de
qualquer costume, que haja em contrario.

~I.- iiI'. 2 I. 35 $ 23.

21. E tudo o que per bem deste Tlegi
menta mandamos que se faça na execução
dos testamentos, se fará e cumprirá nas
Cedulas, ou Codieilios, senuo feitos con·
fórme a nossas Orlenaçõés e Direito, para
serem valiosos ('I).

i\I.-liv.2 I. 35 $ 21.

25. E mandamos aos Provedores, que
com muita brevidade despachem os feitos
dos Residuos. E se das sentenças, ou
mandados, (Jue nelles derem, as partes
appellarem, receberão as appellações para
os De embargadores, a que pertencer, nos.
feitos que passal'em de quantia de quatro
mil rélS nos bens de raiz, e cinco mil
réis nos moveis, afóra as custas (2). E se
denlro de seis mezes do tempo, que lhes
receberem a apreliação, os appellantes
não leval'em melhoramento, farão execução
l)er suas sentenças.

M.-Iiv. 2 t. 35 § 29.
Lo de 18 de Abril de 1570 $ 2.

26. E o Provedor fará entregar ao ]\OIam·
posteit·o Mór dos Cap tivos tudo o que jul
gar', que ao Residuo pertence. E não
sendo presente no lugar, onde o Prove·
dor stlver, o mandará entregar a huma
pessoa abonada do mesmo lugar, que o
tenha, até vir o Mampo teiro, ao qual fará
saber quanto he o dinheiro, e em cujo
poder íica, para ter cuidado de o ir ar·
recadar, declarando-lhe cujo era o tesla·
menta, e ([uem era o Testamenteiro, para
saber o que recebe, e lhe pedir disso conta.
E do que per cada huma' das ilitas ma·
neiras receber, dará conhecimento ao Tes·
tamenteiro, feito pelo 8crivão do tesla
menta, que lho carregará em receita.

~(.- iiI'. 2 1.35 $ 2n.
Reg. de 27 de Setembro de 151·1 t. 44 e 11.

27. E defendemos aos Tahelliães ou Seri·
vães, que ftzerem os te.stamentos, que os
não mostccm aos Provedores, nem aos
Prelados, ou seus Officiaes, antes de pas·

(I) Vide Ord. do li". ~. I. 86. Sobre o nllimo vorsi·
clll0 -lJafa serem ualiosos, - r~mcttc Monsenhor Gordo
n cxplienção da compiluç.ío dCSMS palavras parA o
Reportario das OrrlCI1ClçÕC! j',TfUluelillus, de Duarte Nu,
nes de Leão, pago 99 na nola. d

(2) Subia no lriplo pelo AI. de I r. de Selembro ,
1 II., assim como já I.."ia sido 30 duplo pelo § 5 do
AI. de 26 de J linho de 1696.
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ar O arUlo e mez, ai nc1:lClue per algum
delles lhe sejam pelUdos (1). E passado o
dito tempo os mostrarão ao que primeiro
lho requerer. Nem outTOsi aconselharão
aos Testamenteiros, que se vão ofl'erecer
aos Prelados, ou a seus Officiaes, nem lhes
digam o dja em que se acal)a o tempo da
execueão do testamento. E fazendo o
contrário, por esse caso percam os om
cios, sem os mais l)oclorem haver.

nego de 21 de Setembro cle 1511 t. M.

Orfaos.

28. Mandamos aos Provedores (2), que nos
lugares de suas Comarcas, em que forem,
perguntem pelos orfàos, q;ue em cada llL
gar e termo houver, e se Illformem, como
são providos, e as fazendas aclministra
das e aproveitadas per seus Tutores, e
se os JUIzes dos Orfãos cumprem nisso
seu Regimento; o qual os Provedores
verão para saberem as cousas, que per
elle mandamos fazer aos ditos Juizes. E
quando acharem que os ditos Juizes o
n?lo cumprem, ou que el1es, ou outros
Omciaes 1azem o qLJe n1to devem no que
toca ás cousas dos orfãos, e os acharem
culpaclos em taes culpas (3), porque contra
elles se deva procecler, procedam contra
elles, danclo appellação e aggravo nos casos
em que couber.

K-liv. 2 t. 35 § 30.

29. E logo manclarão cham:lr os Tuto
rcs, que· no lugar e seu termo bouver, e
verão os inventarias, e per elles lhes to
marão conta de tudo o que dos orfãos re
ceberam e despenderam. E tudo o que
adlarem, que. os Tutores devem,' e mal
despenderam, lhes farão logo pagar; fa
zendo execução pala clita ilivida nos bens
~le se~ Tutores" ou das pessoas, que a
ISSO torem obngadas. E achando que os
Tutores. não tem fazenda para pagar o
~ue asSI deverem, procedam éontra seus
Ililclores, ou Juizes, ou contra quem acba
rem que he 0~l'igacl0, seguncl0 no Regi
mento dos JUlzes dos Orfãos he decla-

Pelo D. n. 1285 - de 30 de Novembro de 1853
arl. ! rOl elevada 6 0 alçada dos Juizes de DireiLo em
COI·retçiiO, e como Provedores, a 200$ i mas em cau
sas relatlvus aos ausentes, sua alçada foi clc'Vadn á
2
J

:000H, cm visla do arL. 1,8 do D. n. 24·33 - de 15 de
unho de 1859.'

(I) A ob"igação do regislro do" tesLamenLos im
~osla no § ~ _da L.de 7 de Janeiro de 1692, inuiilisou
rS,la (Ilsposlçao) "Isto como tal l'ogistl'O deverá ser
1~~~~(~O~~Lro do dous mozes depois do Callecimonlo do

rl Esso regislro, graLuilo por virLudo rlaquolln loi
CIIOll de sor cm vista do Ul'L. 129 do D. n. 15G!J~

do 3 de ~lar,o do 1855.

J (2) Vide Ais. de 1 de Dezembro de 1680 o do 2U de
nnho de 1605, o D. d 1 de Dezen",ro do 1680.

b
(3) Vide arL. 32 § 4 do D. n. 83~ - do.2 rio Oulu

ro de I ~51.

rado (1). As qllaes contas tomarão sendo
já passado o termo, em que os J cizes as
haviam de l~mar. E quando acl~arem que
as contas sao tomadas pelos JUlzes, elles
as reverão, e verão se vão tomadas como
devem, e emendarão o que nellas acharem
errado. E das que assi tomarem, ou re
verem, levarào de cada huma o que hou
ver de levar o Juiz.

01.- liv. 2 l. 35 §~ 31 C 32.

30. E bem assi verão como as fazendas
d~s orfãos são aproveitadas, e se por ne
gltgencla. d~ seus ru~ores forem dlminui
das, e por ISSO os orfaos receberam alguma
perda, a farão pagar, per quem direito for.

~r.- liv. 1 t. 35 § 33.

31. E proverão sobre o ilinheiro dos
orfãos, sabendo se se metteo na arca do
deposito, e se o Tutor fez sobre isso a
ililigencia, Jue se contém no Titulo 88:
Dos hbizes dos 01'fãos (2).

32. E se acharem que algwls orfãos não
tem Tutores, saberão por cuja culpa lbes
não foram dados, e castigarão os que nisso
acharem culpados (3), como per direito me
recerem. E lbos darão logo, segundo fórma
do llegimento e nossas Ordenações.

M.- liv. 2 t. 35 § 35.

33. E quando acharem que os Tulores
não fazem o que devem, assi ás pessoas
dos orfãos, como em stlas fazenda , e que
devem ser tirado per bem do llito Regi
mento e nossas Ordena.cões, os tirarão, e
porão outros que o beln façalU (4).

M.-liv. 2 t. 35 § 36.

34. E nos lugares de suas Comarcas, em
que sliverem, conbecerão per aucão nova
das soldadas e di vidas, que se deverem aos
Orphãos, per quaesquer pessoas (rUe sejam,
sendo as cousas taes, de que o Juiz dos
Orphãos póde tomar conl;Iecimento per seu
Regimento. E bem assi dos aggravos, gue
das ditas casas saírem dante os ditos Jui
zes, e lhes darão de pacbo, como lhes
parecer justiça. E querendo as partes
perante eH(lS demanclar al guma cousa, po
derão outrosi conhecer per aução nova
de todos os casos, que os Juizes dos
Orpbãos per seu Regimenlo e nossas Or
denações podem conhecer. E as senlen-

(I) Vide arl. 32 §§ I o 2 do D. n. 834· - do 2 de
OuLub,'o de 1851.

(2) • Esta Ol·d., diz Monsenhor GOI'do;pódo sor ~ue

tivesse por origem o Codigo MOllUeliIlO li\'. 2 I. 35
§ 34., e o Sebaslinnieo p. 1 I. lO I. 2 pr. O § 1, que ,leu
00\'0 rórmn á arrecadação do diaheiro dos O"phãos.
I; ,'ejtl-so o nog. de 21 do Selembro do 1511. l. 51
§ 5, e n L. das C6rles de 1538, o lIe n do Codigo
Sellnslianico p. I l. 191.2••

(3) Vido 01'1. 3_ § 3 do D. u. 83~ - de 2 do Oul ubro
do 1851.

(4) Vido art. 32 " ~ do D. n. 831, - rio 2 do Oulubro
dü 1 iH.

no. 27



I'IUMEmO LIVIlO D.\S OI:DE~'\~ÕE'

•,

ças, qtlê ueren em feito de quantia de
quatro mil rêis nos bens dê raiz, e de
~inco mil nos moveis (1), dal'ào á execuç.ão
sem appellação, nem aggravo. E nos que
passarem da' dilas qtlantias, darão appel
fação e aggravo para onde pertencer. E
s r?ío avisados, que os di tos fei lo , de quo
por aução nova 101' e to Horrimento ilon
verem de conho r, os não I vcm c.omsigo
de hlln lu~ares para outros, E os que
não forem despachado ao tompo que se
partirom, ueixarão aos Juize , a qne di
l'eitamente pertencerem; porque não ha
vemos por bom, que do ~llIçfio no\'3 co
nheçam, enào no lugar, onde sti I'erom.

M.-lil'. 2l. 35 § 37.
L. cle IS de AIJril cle 1570 § 2.

35. TI se alguns Tutore, ou pe soas, que
o dinheiro, ou fazenda do ol'füos liyorom,
e entirell aggravados do Juizes dos 01'

fãos no tomar das conta, ou cousa, que
a elle toquem, tirarão sens aagnwos pam
os Provodores, os flua conll ccrâo dellos,
e despacharITo como fOI' jusliça. E (larão
appoJ1ação e aggr:wo.para qnem porten er.

IJ.-Iil-. 21. 3~ § 3S.

3G. 1\Iandamos aos ProYedore~, qtle no
que tocal' ao provimento dos orfàos, te
nham bom cLudado o diligencia; POI'q11e
como ão pessoas, quo não têm perfeito
conhocimento do quo lhos com-em, so não
forem bem provido., além de suas fazen
das se perderom, roceborã,o dolrimonto om
suas possoas polas quaes ellc" dOI'om muito
de olbar, se são dados por soldadas, o a
OIllciaos, o quo forem para iss , e sc as
obrigações, que de seus ca amentos e sol
dadas são foita, sâo soguras, e se SflO
bem Iratados. E o qtle forem de outra
qualidade, se sào doutrinados e posto: a
ensino e bons costwnes, segundo suas qua
lidades e fazenda:.

nr.-Iil'. 2 L. 35 § 30.

37, E quando alguma viura. pedir, qne
lhe entreguem as pe soas e legitimas de
seus filhos menores, declarará quantos são,
e suas idade , o o nome e qualidade do
pai cleJle, e o tempo, em que faJleceu,
e quanlo lhes coube nas llaltilhas e in
vontario, mo tràndo como he sua Tutor (2),
e quo quer dar fian~a á fazonda, e que
por nào sorem de qualidado para andarem
ii soldada, os ([uor ter e pôr a ensino, e
alimontal-os á sua custa c1úquiJlo, a qne o.
rendimenlos ele suas le~ilima nào bast:l.
rem, ou senelo de ([Ualidarle pera andarem
á oldada, lha p:l.gaJ'á. E eland Dan,a
segurn e abonad:l. a lhe entregar ,h leg-i-

(I) Virle o § 2:;, e a 01'11. rle,te Ih'. t. 88 § 1,1.
I-) SI/Il TI/IOI'. Hnje 11i"-,e: 'UlI Tu!.oro.
Vi,Ie arl. 3~ § 3 do D. n, 83;·- dr 2 'Ie Outubro

de I 51.

limas com os r..,ntlill10nlos, c[lle dolla, Ou
. lIa soltladas sobl'jal'Ol11, tanto que forom
casaJos, ou omancipados, ou per ju liça
lho for mal1llado, fará o Provedol' junlar
a. poliç.ào ao invontario da f'lzenda, qno
elJe per i provl~rú, sem o cOll1meLler a
ou lrem. E acltallllo que a' di la Vim'a tem
sabor para admini lral' a fazenda dos me
nore , e obl'igaudo-se na nuneira sobre
dila, llie fará entl'ogal' as pessoas elo me
nores o sua legitima,>, elll qrlanlo ellafol'
Slla TutOJ', o não se cn ·al'. E lodavi:l.
olle e o Juiz do Orfãos terão cui,Jado di]

pnwer o sabei' como (~lIa a lmini lra os
dilos Ol'fiios o sua fazol1lla, o lhe 10l11arfl0
disso conla cada dous annos (1.). E isto se
entondel'~I, qWlndo a fazonda. não passar
do essonl:l. mil r"is, porquo passa~ulo da
dila quantia, o bão de r qu reI' a l\ó' (2),

s. - IJ. 1 I. 16 I. 1. §§ 2 c 4.

3S. E os Pl'OvoJorcs não have['ão per
si, nem per outrem, cou 'a alguma dos
Ornos (3), na fÓI'ma o obre a penas con
teütlas 1\0 Titulo 88: Dos Jlli:;es cios 01'
feios, no paragrapho 30: E l.JCIn (mi.

~r.-1i1'.11.61 13.
S.-p.II.IUI.I '§l,a.·leIN.

.4bselllcs.

Quando alguma pessoa requerer nos Pro
vedores, qne lho mandem enlrerrar a fa
zenda tlo algnJl1 nlJ'lento, declarando na
pelirão o nOl11o do absonte o do pai e
n1i\i; e onde morava, o que omcio tinha
e quanto ha. que 1Ie f:\lIoci<1o, e quantos
rllhos, ou notos lhe firamm, o a man ira
per qLle o dilo requorente he parenlo c
herdeiro do ab 'ente, sendo fallociLlo srm
to'tamento, declarando o'; nomes de todo
o paronles mais chegado', e onde são
moratlore , e como passa tle dez annos (4),
(pe o absonte he fóra da tona, e so não
abo dello parto, o so tem que he mOl'lo,

e (lue fazenda he a. sua, e o que vaI, e
como não ha oulros parentes mnis chega
dos que olle, e o. quo mais nOm0.1.1' que
o são, declarando, que so qner obngal' a
tomar a fazenda, ou a part , (filO 1110 for
enlrogue, ao al),'enle, ,e al)pal'~ 'er, ou a

(I) Vicio Ol'd. ,le.le fiv. l. SS ~ '00. ,
(2) Vido § II~ do l1ef;. do Oo,cmhal'f;o dn l)a~p.

(3) Vido al'l. 3! § 6 (lo D. n. SJ\ - de 2 de Olllubro
do 18:;1.

P) Vide Pcga~ no r"'~prcli\'o Com~ .
1'010 D. do 15 do Novomhro rle IR~1 05la disposição

não eOlllprchcndc o enso.do illdivirlno que, embarcan...
rio~sc cm '1nn1qucr navio com desLino a c1elcrminnrin
porto, não hOll,'cr noticiu de sua cfll"g31la rlccorrcullo
do li!' nnno!'i, pnrqnc rIU laes ril'r.llm~lancins I'rpllt3~~C

pCl,tlilio lJ lia do l mUl'ln O itldi\,jdno, pnssnnrJo n hc~

ran,11 ti ~cn~ herdeiros.
O al'l, 41 ~ 1 do n. n. 2!'·33-do 15 de .1LO!lO do

I 59 exige f)lIalro annns, á conlar da data dilR nIlI- I

mar; nolicins, 50 o allsenle não tivor doharlo pr~cur~"
dor, C pnssado!; dez se livcl' c1cixLldo, snha a dIspos\
ção da L. do 1;; de Novembro do ISli.
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lluem nolla tiver Llireito, dando elle e to
das as mais pessoa, a qlle pertencer, hum
só fiador abonac10, qlle possua bens de
miz, ando a·dita fazenda stiver, e que seja
hi morador, com outorga de sua mul!ler,
se fOl' casado, o qual fiador se olmgue
per scriptura publica, como depositaria e
principal )?agador (i): o Pl:ovedor lhe to
mará per SI a prova, que qLUzer dai', sem·o
commctter a outrem; e constando-lhe pela
prova e inventario d,t fazenda (se o hi
houver todos os sobreditos requisitos, fa
zendo ajw1.Lar o sU01mario. da prova CO!?l
o inventarIO e com a sC1'1ptura da ob1'1
gacão, lba fará entregar, declarando no
leI:mo da entrega a fazenda, que he, e o
que val e rende, o que tudo será aSSI

'nado pelas cLi tas pessoas, a que se en h'e-
gar, e pelo Provedor. E isto não passando a
valia da fazenda de eem mil réis (2) porque
passanuo da dita quantia, ou morando a
parte, que a pedir, dentro de cinco legoas,
do lugar, onde a Côrte stiver, o pedirão
a Nós. E movendo-se per algLUTIa Jlarte
duvida !tcerca da entrega, o Prove 01' a
determinará, dancLo appellação e aggravo,
qual no caso couber. O que os 1)rove
dores cumprirão, assi ácerca da enlrega
das fazendas dos menores, como dos ab
sentes; 'porC[Lle nas residencias se lhes ha
de tomar dISSO conta,

Carlellas (3), IIospilacs, Albergadas e Confrarias.

an. Foi c)elerminado pelos Letrados, a
que E1-Rei Dom AIIonso Quinto mandou

(I) Vide .Ord. do Jiv. lo· t. GO.
(2) Vide ~ 00 do Reg. do Desembargo do Paco,

,[,hamaz Vallasco ali. 91 n. 110.; O art. 22 do D. n. 2/,33
-de lo de JunIJo de 18;;0, onde a materia de bens
do defuntos e ausentes se acha completamente regu
lada; e Sobreira de Mello - Commcnlario li Legislação
Drasilcira- sobre esla matcria.

(3) Capelllls. Segundo Pereira e Souza no .en Dic·
ciO)~ario JU)'idico, esla palavra derivou-se de uma cs
pccle de cofre ou caixa cm (lue se guurda,'úo os ossos
ou rcliquias dos l\lnL'l~'res á que se chamava - CaJ1sa,
rormando~se a CxpI'cssno-Capclla-quc designuvu o
lugar do depoeito desse cofre.

!'o!a sua origem o1'ão as Caponns um lugar de OI'U
t~rIO. onde se ju.nluvão os fieiR para celebrarcm a mCD104
1'1:1 cios Santos 1\[urlyres, á vista de suas l'cliquius.
. A Capena de que se lrata nesle lugl"; hn um lJ~nrfi

(:10 EcclcsJasLico fundado e unido a OUI desses OralOl'ios,
formando uma cspccie de vinculo. TIe Hma instituição
dos s~cu!os ch~i:;lã~s, tendo 11m deslino pl1ramenl e
ecclc,.'ashco. Ddfel'!R do ~Iorgado, com que nllúto se
parecia no segUInte:

Quando o vinculo linha eerto encargo pio (§ 53) e
toda u ronda era do Administrador l considerava-se
-;-Morgado. Ào revés, qnando o Administrador do
"lncula tinha ~erlo premio por sen trabalho, e toda a
renda perlenCIa no encargo, era então considerado
Cap,lIa.

05 bens onde o vinculu não Cru expresso, embora
houvesse algum encargo pio, não se pouiãa considerar
de CapoUa. AI. de 14 de Juneiro de 180/ § 3.
. Pcla Ln.. 5G:-de 6 de Oulubro de 1830 proliÍ

blo-se a l1ISlllulçao tanIa das Capellas como dos Uor
fados; passa~do'nos herdeiros dos adminislradores os

ens desse vlnculos que pertenoiüo á fall1ilias· c para
o T~leSOl1ro Nacional, as capollas rílgas ou que tivessem
caludo Cm commi5~o.

ver, que os Hospilaes, Capellas e Alber~
garias, que constar pelas inslitLúcões, ou
per lJrova legitima, que foram i'undados
c instituidos per auctoridade e consenti
mento dos Prelados, elles e seus Offil:iaes
os passam visitar, prover e tomar as conlas
aos Mordomas e Administradores, e os
constmnger cfue lhas dêm, e fazer repairar
os bens, e cum)Jrir em todo a vontade
dos instituidores, e constranger os Mor
domas e Confl'ades a segLúr as demandas
que se moverem entTe leigos, sobre bens
ou dividas das di tas Casas, Porém aos
Juizes leigos pertence o conhecimento dos
taes feitos, e não aos Eccle iasticos ('1). E
nos que se não mostrar serem fundados
.(ler auctoridade dos Prelados, mas serem
fundados per leigos simplesmente, para
algumas obra pias, ou para uso dos pobres
e os Administradorcs forem leigos, o co
nbecimento lJertence em todo aos Juizes
leigos; os quaes conhecerã.o dos ditos feitos
e tomarão as contas, e visitarão e pro
vE:rão com que em. todo se cumpram as
vontades dos insti tuidores, Porém neste
caso poclem os Prelados, visitando, prover
se se cumprem as cousas pias, que os
instituidores mandaram.

M.-li\'. 2 t. 35 § 40.

4.0. E quando os Administradores forem
Clerigos, ou J?essoas Ecclesiasticas, posto
que os HospItaes, CapeUas e Albergarias
não sejam fundados per auctoridade do
Prelado, podem os Prelados constrangel-os
que cllmpram em todo a vontade dos de
funtos, e prover como administram os
bens e cou as dos Laes lugares. E se aI..:

.gumas Capellas são instituídas e fundadas
per leigos, e os bens são profanos e os
Ac1n:ÚJústradores leigos, e em eUas se hão
ele cantar algumas M.issas, podem os Pre
lados, visitanuo, con tTanger estes Admi
nistradores, fazendo c:tntar as l\1issas. E
em os outros casos o conhecimento e cons
trangimento pertence aos JLúzes leigos (2).

M.-liv.2 t. 35 § ,11.

41. E por quanto em alglunas institui
çàes se mandam cumprir algumas o])ras
pias, sem se declarar quaes são, declara
mos que são Mi sas, Anniversal'ios (3), Res-

Vide Manoel Fernandes Thomaz e Furtado de Men
donça nos seus RCjJcI'tot'ios, a lcgislnção sobre esta ma
leria; Caslro-Pl'at~ca das Correiçõcs, do pago 1..25 U 4·15;
e l'egas no respeclno Com.

(I) Vi~e arl. 10 da primeira Concordala do Dey
D. Diniz, 8 da de.n. Peli,'o l, 3.·, .30 e 01 da segnnda
de D. Jeão l, e II. da de D. Sebastião, no nosso Direito
Civil Ecclcsiastico. B,.asileiro t. 1 a pags. 26 1 105, H.2,
t411-, ti3 e 2t 1; cUJos arligos. segundo llcreira de Cnsll'o.
são li fnndamento desta UI'd .

(2) Vide a nola (I) no paragrapho preeedenle, e o
arl. 91 da segundn Concordai a do !ley D, João la
paGo '173 uo 1'10::50 Direito Civil Ecclc8~'astico Brasileiro.

\,.;onsullc-sc lambem regas no rcspeclivo Com. n. Ir.
(3) AnnivcJ'sal"ios, i. o., missas c suITragios que se

f"zem annnalmenle ror aima dos defuntos.
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ponsos (1), Confissões, omamentos e cousas
que servem para o culto Divino. E bem
assi curar enfermos, camas para elles,
vestir, ou alimentar poLres, remir Cap
tivos, criar engeilados, agazalhar cami
nhantes pobres, e quaesquer obras de mi
sericordia semelhantes a esta ; -nas quaes
quando os Prelados, ou seus Visitadores
proverem per via de visita.ção, a pedi
mento de parte, ou ex oflicw, e procede
rem contra a's Administradores, Mordomos
e outros Oliciaes, per penas pecuniarias,
ou cen mas, por não lerem cumprido o
que a elles toca, os Provedores lho não
contradigam. E sendo llecessario, poderão
os ditos Prelados pedir ajuda de braço
secular·para execução do que dito he (2).

S.-po2t.21.13§7.
Heg. de 27 cle Setembro de 151.1 t. 18.

4,2. Porém se os Provedores tiverem
pJ'ovido ohre as ditas obra pias primeiro
que os Prelados, por o conhecimento ser
do foro mixto, e haver lu"ar a prevenção
cumprir-se-lla o que o ditos Provedores
tiverem mandado. E sendo passado o termo
que tiverem lIado aos A lministTadores,
Mordomos e Ol1iciaes, para cumprirem a
ditas ohras pias, slanllo ainda por cumprir
não impedirão ao. Prelados prover nls. o
como acima dito he, nem lhes impedirão
poclerem em todo o tempo visitar os 01'
namenlos e cousas dedicalas ao cullo Di
vino. E a mesma maneira terão os Pro
vedores, quando acharem que os Prelados
tem primeiro provido nas dilas obras pias.
E esla determinacão se onlenderá no
Hospitae, Albergarias, Capellas, Confra
rias e lugares pios, que n1i.o forem de
nossa immccliata pl'otecção.; porque nos
<rue o forem (como são as casas cle Mi
sericordia (3j e todos os mais Iugares pios,
em que não entendem os nossos Prove
dores per via ordi.naria, sem particular
commissào nossa), não entenderão os Pre
lados, nem seus vi itadores, senão com
!l0ssa .Iicença, por assi serem de nossa
Immedlata protecl)ão.

S.-p.2t.21.13§8. o
P. de 18 de ~[al'ço de 1578 II.

43. E onde os Prelados tiverem direi lo
rle em lodo visitar e prover os Hospitae ,
Ca.pel/as, AllJel'garia, Con[rarias e .Iugares
pios, por serem fundarlos per sua aucto
ridade, ou sem esse ti tulo Iiverem em
po e de em todo prover, e for Lal, que
per Direito ba lo, sem o,' Proverlore en
leuder 111, nem IU'oyerem em cousa algllll1a,

(I) Rcsponsos o Rcsponsorios, i. C' I ol'nçõcs ou SLlJl
plieas , que se dizem pelos Lltl'unlos lIO riU1 das mis!(us l
cOm O mesmo deslino.

0(2) Uoje n:'io lem execução esla parle 'Ia Ordo, cm
vl:,la lIo arl. S cio COflign do l'nll'csso elilllinal.

(3) Vi,l,) Ais. de 6 de Dczemhro de I 03 c d~ 13 ri
,1anciro flo t6l3. J

os Provedores deixarão os Pl'cladús usar
da dila posse, e prover e visilar ludo li
vremenle.

S.-p. 2 t. 2\. I § n.
4-1. E quamlo os Prelados e seus Visi

tadores enviarem aos Provedores infor
mação do encargos, que slão por cumprir
vejam a dila il1formacão, compromi sos e
instituições, e tOlllem" per eIla conla aos
Adll1inislTadores, Provedol'es, Monlomos,
e Oiliciaes. E achando que lle assi, como
nas informações se conlém, e que não tem
razão de se escusar, façam om bre,ridade
cumprir os cu los encargos, sen lo pela dila
maneira informados dos ditos Prelados e
seus Visitadore , não per via de man
dado, nem de juri 'dicção, nem de proce
dimento de excommunhões.

S. - p. I t. lG \. 2.

r15. E se alguma herança se houver de
afomr, andará em pregão, primei ro que
se remale, vinte dias per lodas as Praças
e lugares acostumados, em voz alla, que
o Pregoeiro cada dia laonçará, clue seja
ouvido; e acabados os vinte dias, se al'o
rará e arrematará no clito pregão em pu
blico, á pe 'oa, clue maior lanco liver
feito, e mio ã. pes oa da defesas" em Di
reilo. E se em oulra maneira se fizerem
os aforamentos, os havemos por nenhuns;
C. os Proved?res os. desfaçalll, e façam
a.lunta,r o JLUZ, Mordomo e OfTiciaes o
Confrades, e se lornará a IIleller em pregão
o dito tempo, e per lodo será al'orada
na maneira al:ill1a declarada, e castigarão
quem l1isso for culpado.

Mo-livo 2 t. 35 § ·12.

4.0. E. havemos ,por bem, que loda as
heranças das dilas üqJellas e Albergarias,
qne e houverem do a[orar, se forem casa,
vi nha~,. olivaes, poma I'es, hortas, moinhos,
ou marll1bas, se afórem para sempre 011\
pregão pela ri ila maneira, sal vo se os com
promissos oulra COl.L·a declararem; porquo
em lal caso .e gllardarl\ disso o qllo
tal comlJromisso ou teslamento, e ill'li
tuição mandar. E as herança que forem
terras de pão, ou outras Cfuaesquer, quo
não forem da acima doclarada. se al'o
rarão em Ires pessoas, com as SOle\lUli
(lades all'az declaradas, e cruaesqu l' Olll.lo~
rrue o Direilo mallLlar. As !J.llaes I.re: prs
soa se não entenderá m:tndo e 111ulhel'
por uma pessoa, sómente se declarará (\
marielo e mulher por primeira e seHunda
pes oa, e o que derradeIro d lIes fallecor,
possa nomear a lerceira. E nos conlracto:;
que se rle IlLulla maneira, u oulm fil.c
rcm, se assen tarü·o ll'aslaclo deste c:lpi
I.ulo, para sa1Jer como o ao si lemos JI1~l1

dallo. E os I'j'()V dores m cada Casa da.
s dJrrLlilas, que 11C'r:L1l1'a ll~" '1', dei,(cll1 n
dilu LI\l'~I<lIll) para o iI ','i cUlIlllril'l'IJ1. F
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qnanlo ao que loca ao aforar para sempre,
segundo o que per este c::tpitulo mandamos,
não haverá lugar em a cidade de Lisbo::t,
por quanto para isso temos' feilo oulro
ltegimento,

fll.-lil'. 2 t. 35 § 43.

4i. E o preço, que os foreiros (I) hão de.
pagar dos foros, que houverem per al
g'uma das maneiras atraz declaradas, será
declarado nos contracto, e será da moeda
que correr ao tempo do conlTaclo. E pos
loque os valias das ditas moedas se mu
dem, sempre se pagará a respeito da vali::t
da dila moeda, declarada no conlrar:to (2).

M-liv. 2 t. 35 § 4-1.

4l'. E os foreiros, que qllizerem vendei'
algumas propriedades e heranças, que a 'si
tenham aforada, o farão saber aos üfIl
ciaes, que poder tem para lhas aforar, se
a querem tomar pam a Capella, Hos
pital, Albergaria., ou Confraria, cujo o foro
for, tanto por tanto, (luanlo ouh'em dér.
E querelldo-o tomar, podel-o-hão fazer, se
senli.rem que de o fazer poderá vir pro
veito á CapeUa, lio p~tal, ou Casa de que
for: porque se por ISSO receber perda,
se pa"ará á cu ta daquelles, que o assi
tomarem. E quaJl(10 o não quizerelll tomar.
lanlo por tanto, enlão o foreiro o poLlera
vender a pessoa, segllndo a condição do
contracto for; e do preço porlJUe assi
vendei:, pagará~ Ca.pella, Hospital, ou Al
bCl'gana senhorio, a quarentena (3), a qual
será enlTegue ao Adminislra(lor, ou aos
Mordomos perante o Scrivão para isso or
denado, que l])n, carregará em receita. E
quan~o se a tal herança tomar para o dito
lTo püal, tomal-n,-1Ia com mellos a qua
renlena do 'preço, que oulrem dér, pos
lOllue no ouLJ'os bens foreiros tenhamo
disposto outra cousa ácerca do (lesconto
da qllarenlena.

fll.-liv. 2 t. 35 § 45.

-ln. E por quanto algllmas pessoas fazem
contractos de a:foramentos em prejuizo da
~apella~1 Hosptlaes, Albergarias e Confm
1'1~'lS, cUJos s~o os ln,es ben , e por lhes
nao serem llra(los, poem nos contrac.los
grandes penas, para que com receio denas
nào lhes sejam demandn,dos, ba\remos por
bem, que os A(tministrn,dores, Mordomos
e Procu radores os 110ssam demandn,r sem
m]Jargo das (lila.s penas. E mandamds que

das laes pena se não conheça em JUlZO
nem fõra deli e, em emJJargo das scrip
luras terem algluna cln,usllla, que isto queim

(Il'~.cclição Vicentina diz-FcitOl·cs.
(ii' '"Ie Ord. d~sle liv. l. i § 16. e do H" ... l. 21.

J (.) QUJll"ell~e/ll'l" 1. c' l a (1'la ftragcsirna parle que o
dorelro Jlit9U ao senhOl' 11I'cclial dlJ laudclllio 0\; lcrra

e§o. 0"11. d liv.4 I. 38 pr .
. (·gll.odo O Dircilo ROI1l:\IIfl, O lallflt'!lü(l era n nuill·

r'jU:lgf:!51mn parl • "I

de fazeI'; por. cluanlo haven10s por bell.1,
que ~s proprJOdn,]es da,s ditas Capellas,
Hospllaes, Albergann,s e Confrarias, lenham
esle privilegio por bem das almas dos
defuntos, e para (rUe seus bens nào sejam
alheados.

flI.-Jiv. 2 t. 35 § 46.

50, E quando os Provedores chegarem
a cada bum do lugares de suas :Prove
dorias, aberão se as Capellas, que no dito
I~gar ba, ão, adminislradas pelos Admi
n.1 lraelores Imgos, e os fal'ão ir pe.rante
SI, e lhes manda.rão, que lhes moslrem os
teslamentos, in liluiçôes e tom.bos das dilas
Capellas. E se iJJ!ormal:ão, se cumprem as
cousas, que nas II1sb tuiçôes lhes são man
dada , e s~ a? Cn,pelh pos uem os ben ,
que lhes dlreJtamente pertencem, e se são
aproveit,a(~o como devem. E 'achn,ndo que
o _:\,dmllll trador não cumpre o que he
o~l'Ig~do, e por na clllpn, os bens ào di
mII1Uld os, ou se perdem, o suspenderão,
e lhe tirarão tudo de poder, e nol-o farão
saber, para l?rovermos ele Admini trador,
que o bem façn,. E em quanlo n:i.o pro
vermos, entregarão a administr:tcão a hlunn,
pes oa do mesmo lugar, que 'administre
b~m, n, qnal hf1:verá o premio, qne o Admi
nl lradol' haVia de liaver, a respeito do
le111]10, que servir ('I).

Reg. 1I~ 2i de Setembro lIe 151,1 t. 1 pr.

51., ~ela mesma maneira suspemlerão os
Ac1J11lillstradores, que lhes não moslrarem
as inslituiºões das Capellas qne adminis
tl'<u:em; e tirarão inquirição per pesson,s
anllgas, que melhor possam sn,ber a ver
dade sobre o bens e renda, (rue á Cn,
pella pertencem, e dos encarregos, com
que for ordenada"e. nol-o enviarão, para
provermos de Aumll1lslrador, e farão CUITI
prir o encarregos da Capelln, pelas rendas
delln,. Porém se os Admil1Jslrauores se oJfe
recerem provar denlJ'O de lrinla din,:,
como per si e seus anlecessores lão em
posse da atlm~nislração per tanto lempo,
que a memonn, dos homens não he ell1
eO,nlrario, sem sa])el'em pn,rle da insli
tLuçào, e que sempre cumpl'iram o en
carregos, que eus antecessores ,empre
cumpriram, ser-Ihes-ha recelJida ln,l razão
e não serão ti rn,dos da posse. E não a
provando no dito lempo, serão tir::tdos
della, e er-Ihes-ha darlo lempo para provar
a lalrazão, E 'pl'ovanelo-o a i, lhe erá ha
v:id~ a posse lInmem rial por titulo e 111 
LilulÇão. E a sentença, qne per a diln,
prova for dada, se porit em lombo com
05 hens da Capei la, com decbração de quaes
e quanlo s1.\o, e dos CJlC,lIT 'go', que s
pl'ovarem que os A(lminisll'adores e seus

(I) Vjrie "' t. II § I dn D. n 831 - ,le 2 rio Oulu
111 o <1... I ~i I.
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antecessores cUlppriram, e eram ohrig:u.los
cumprir, e serão tOI'lHldos á sua posse (.I).

M.-liv. 2 t. 35 §'11.

52. E os Provedores não entenderão,
nem proverão, segundo fõrma de sell B.egi
mento, nos b I1S dos l\Iorgados, pOStOql.LC
tenham encarregos de Mi sas, ou ohl'a
pia, omente pouerão prover se se cum
prem os encarrego~ de i\lls as e obra J:lias,
e o farão cumpnr, como o podem fazer
na Capellas.

1II.-liv. 2 t. 35 § ,18.

53. E lJor não vil' em duvida qllal lIe
Morgauo, Oll Capella, cleclaramos ser Mor
gado, se na instiLl,liçrw, que dos bens os
defun~os fizeram, for conteúdo, que os
Administradores e pos uillores do" ditos
ben:; cumpram cerl:l~ Missas ou encarrerros,
e o que m~is .renderem haJam para si,. ou
que os ln tltuulore lhes den,aram os tlitos
Lens com cerLos encarregos de J\Ii sa'l, ou
de outras ohras pias. E se nas institui
ções for conLellllo, que o. AminisLradores
ilajam cel'tacousa,ou certa C[uotadas rendas
qlle os ben' renderem, assl como terço,
quarto ou quinto, e o que sobejar se gaste
em Mi sa , ou em oulras obras pias: em
e ·te caso declar;],m ", não ser Morgado,
senão Capella (2). E ne ta, taes in tituições
e sell1elbanles pôde e lleve entendei' o
Provedor, postoque nas instituições se diga
que faz Morgado, ou qlle faz Capella;
porque ás semelhanles lJal;],\,ras nào ha
verão re peito, sómente á fórma dos en
calTegos, como acima dito llC.

M.-liv.2 t. 35 § ..ln.

51. E achando alrrans bell" de CapelJas
aJl1ealas em poder de pe soa, que os hou
ves'e do Admn.istrador per qualcfUer ti
tulo, citado primeiro o possuidor, e ollvido
de sel1 direito; se Ibes eonstar, que foram
emalheados indevidamente, o farão lorro
tornar {lS di tas Capellas, ficando reselTado
aos ditos possuidores seu direito conlra os
Admini tradores, de que os houveram. E
as Jusliças do lugar, onde os taes ben
sti,erem, darão á execução todo o que
ácerca dis o pelos Provedores lhes for l'C
querido (3).

Reg. cle 27 ue Setembro de 1511 l. 2.

5:i. E e a Capella não ti ver tan la renda
per que se pos am Cllll1prir os encarrerros,
e o Administrador não tiver certo salario
agsin:l.cl0 nos compromisso, o Provedor lhe
assinará a quin ta paxte do C[ue render ('k),

(I) Viue ar\. H § 2 do D. D. 834·- ue 2 de Oulu
bro rle 1851.

(2) Vide nota (3) li inscripção do § 39 desle lilulo.
(3) Vide arl. H § 3, e a,:\. !'·G § 3 do D. n. 83/,-do

2 de Oulub,'o ue iS:; I.
(I) Viue ar!. 41 § I do D. P. 831 - de 2 de Outubro

rie I ;;\. .

sendo a renda aLé qualltia de vinle mil
réi. E passando a renda de "inte mil
réis, haverá do que assi passar, de cada
clez hum, até chegar a renda a ollenla
mil réis a.lém dos vinte, de maneira que
de cem mil réis leve doze. E toda a ou
tra renda se despenderil nos encarregos do
compromisso (1). E onde lhe for assinada
certa cou a, po.toque seja mais, ou n~enos

de doze /lul rélS (~), ou lhe for a smada
certa parle da renda, essa levará.

Reg. de 21 de Setembro de 151·1l. 3.

56. E Ilas Capellas em que ha cle havcr
CapeJlãcs ou Administradores porão Clc
rigo de bom cxemÁ1lo e vüla, e quo não
bajam sido Frade (3), postoque cl.ispensado3.
ou isentos sejam; os cfUaes tomarão por
tres annos .que começarà.o per dia de
S. João Baptl ta. E havendo causa para os
tomai' per mais, oa Ineno temp, o farão
eom consentimento do Provedor. E fa
zendo o conLrario, não lhes será levaclo
em conta o que lhes derem. E trabalha
rão os Administradores de terem per Lal
dia CapeJlães; e não os podemlo achar,
lae , como Ilca declarado, lhes damos de
spaco hum mez, não deL'\:ando porém de
mandar dizer a i\lls as nelle, e cumpnl'
os encarregos per outros Clerjrro. E e
não derem no dito mez Ca.peJlàe , os Pro
vedores os tomarão per o tres anno , a
111es farão pagar o ordenad acuante dc
cJaraLlo.

nego cle 2í cle Setembro cle 1511 [. 5.

0/. Os Capallães serão p gos ás terças
do anilo per Natal, Paschoa e S. João,
ora sejam CapeJlas, ora meias Capella, e
serão pagos conforme a Constituição do
'Bispado (4). E o Admini trador que o con
b'ario fizer, paga.rá em tresdobro o que se
montar em sua inteira obrigação, amelada
para. ql1e1l1.o accusar, e a outra .para os
CaplJvos. E não p~.gando nos ditos t~ll1
pos, o Provedor os fará pagar por lUtelfO.

(I) Co",!,,,o",isso, i. e., a cscriplura do Morgado, ou
Capella ell1 que censla do seu eslabelecimenlo, e CDU
diçücs.

Tnmbcm se chnma compromisso os capitulos regula'
oOl'es, os estaLutos das Confrarias ou Il'mandades, que
obrigão os que 50 compl'ofUcllÕl'ão á obscnra·loR.

Caboclo nas Erralns diz Com.vrimi'isos, c accresccnLa:
n à "l'erbo compri,·, c llliud csL comp,·o,nissos, fi "cr~o
GOnJIJl'omittcrc: e da pala na Gompr'imissos, nesla signl·
ficnção, fnll;Io as insLiLuições c testamentos lIe MOl'gados
c Capc1!as no ligas . ..

(2) A primeira cflição dizia-menos (lo:c mil rdis,
O que Cabe.t1o reclificou.

(3) Esta animosidade do Poder Civil con!r. o Clellll,
mu.xllnc Regular, se obsenu cm sua Jcg-isluÇil.o.

Pl'gas procura explicar cf;la tlisposil;[io cm mclhor
sentido, dizendo que lues Clcrigos crão expeli idos,
porqnc t'cLiranrlo-sc da viria claustral, prcsulllin·s6
(Iue era por máo comportamonto. Mas, 50 assim fOra,
outro devóra Rf~r O enunciado pelo Legil5\ndol'.

(4-) As Consliluiçijes <los llispo<los riu Impcrio, por
onl lião n~ antigas do Arcchispnuo ua nühin, do (lllUO
de lia?
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nol-o fal'ão ~alJ()r, para proverl11Os C0l110 for
jusLiga.

neg; cle 27 de Selembro de 151l t. 8 pr.

G3. Tomarão outrosi conta ao Omciaes
ela. receita e despesa, que nos HOspilaes,
Confrarias e, A iJ)ergarias fazem, venelo o
livl'OS elas 1'eceilas, e a))endo quanta lle
a renela, e como !le arrecadada, e se se
fez a despesa con1'orl11e a como a acl~arem

a,. enlaua. E quando por negligenCIa dos
Umr;iae se deixou de arrecadar alguma das
dilas rendas, ou a despesa foi mal feila,
ou Hcam dcvendo alguma cousa, far:1O
p:lgar tudo, fazendo execução l!elle., como
se fosse divida nos. a. E o cliJlhelrO, que
das laes di I'idas e penas hou"er, farão
'm [[er rm hUl11a ar a. E achando que
alguns Officiaes nào sen'em bem, os (ira
I'ão (I); e se forem prolid s per nossas
Carta, nol-o fal'ào saber, e se forem elel to
per Confrades, os farão ajuntar, para que
'Icjam ou Ims.

nego ele '.17 llo Selembro de 15lJ. t. 8§ 1.

UI. E verã os 1.01lllJO' das propriedades,
o se informarilo se silo b III aproveitadas,
e achando qllC onilo s~o, as far[lQ aPTo
\'eilar com cOI1\'em. ];, bel11 a s; se 111
form:lI';'to se os Hospi laes, Albergarias e
COII rra I'ia.s . l;\o cm posse dos bens nos
tOlldJo~ lleclarallos, e se são aforado por
jll~la pell'30, e.e o aforamentos fOTam
fei to CI11 pI'O":1o pllbilramenlc, com a
~olcmnidadC5 do Dil'eilo. E qnando acha
rC'm qno andam alhcados, os f3rão l mal'
[1rlo Jll do, que h;io do f~zer na heran
r:l' da, Capella~. E se Yll'em, que nls'o
~e fr?, all!'llm engano, o farão emendar como
for direito, e lOl'llar:io a fazer de novo os
onlrart05 dos aforamenlos, que as i forem

mal feitos, ca,LiO'ancl0 ° Oficiaes, se"'ulH10
a culpa CJ.ur til~Cl'el1l, e a.pel'cla qu~ o l:fo 
pilai [101' 1 so III'el' recebido (2). ]~ o que

ubcr cm sua alçada, darflO :i cxecllç:io
sem apRcllaçiio, nem aggl'a,"o. -E havendo
algllma COl1fral'ia~, cruo (enh:,'ull gado, to
m:l.l':io con la dclle eda l'Jaçao e d S)1eS3,
como hão de fazer do onll'O~ bens, e farão
pagar :'l" Contrarias o que lhos for devido.

nrg. ele ,21 de Se(embro cle 151.1, t. 9 e \3.

a:i. E a lJTincipal ~Oll a, sobre que hão
rle pl'O\'CI' nos Hospll'aes, be a cura dos
enrerlllo" e se ão curac10 p lo FysJco,
e se o comer, qne lhes dão, Iie lal, como
elle nla Ilda, e se ua callla .50 a i lim
pas como de,'ell1 de er, e se os Omei.aes
fazem o que são obngac1os, e oulro J o
Cap Wio, e se o 0p-icia s raz~1l1 o que são
obrirrados, e OUlt'OSl o Capellao, e se rece-

E el"rlnlo 11 llila pena J:.la~s<lndo .Jú, Jou~
mil réis dará appellaliao e agO'lalo. E
em lodos'o . mai ca os, onde pozere~l pena
dJS ditos dous mil réis, a cxccutarao elll
appellagão, nem aggravo.

Re". rle 27 cle Setembl'O rle 1511 t. 6.
1'. '5e IS de AiJril de 1570 '.2 e (j.

58, E informal'- e-hão, qnan~o provcrem
as Capellas, e o Capellãe' sao.tae. ~ COl1l~
del'em' e sc acharem que o .nao sao, o~

tle pedirãO, e clirão a~s Adl1lln~Slra~10.r?:,
que tomcm ou lros, as. lI1ando-ll.Jc~ pai ri I 50
termo conveniente. E não Cllmprlll(~O no
dito lermo, o, Provedore- o lJUs~ara~ e
porão trle., como cumpre. ~ ai 'Ul (1I:so
nüo lerar;l em on(a o dl1lbelro, qlle lh.e
til'erem dado, por cantarem nas (;\0' Ca
1'êlla"

R g. de 27 lIe ~elel11iJro cle 151 I 1.;' pr.

5!l. Outrosi' informar- e-hão se 0<; Admi
ni'\lraelores [Jazeram o Capellãcs 'pcrdla
de S. Joào, 011 sc ante, ou 11epoIs S!IYC
l'all1 as Ca,prllrls por 'anlar algum lel~l[1n,

e por ellle razflO. E fa:rão ao- A.dlllll.IlS
Irallores ]rpo,ilar cm JUIZO o, dllllICJJ'O,
que i'e Illonla~' nos diaS, quc II a.rall~ por
crlnt:u', e m:tndarão com rlle cllmpl'lL' o,
,'n~al'reg(l' c[1la. lC[ll('l' crlle f Tem.

RPj:!. lIe 21 rI Sl'lellluro cle 1:\II L ;' li j,

ao, F. prnl'erão, se :lS Capella 1., m 01'
nal11cnlo' c oulra cousa (10 sel'll(;o 110
J\llar I:tes como Ilmpl'c para o Omcio,
el11 cr"C h:io d s I'I-ir, c a~ manrlal'ãn con
rerlar r pôr rm IIl~ar honesto, como llles
par 'ceI', ii cu la das !'l'nelas d.lS Capellas.

Rr~. tle '.Ii (le SclemlJro de 151l l. 1. § 2.

1lI. E ol1(lc h uver ohrigarão lle ha.l'er
lerreria~, \'eril se ha. as < q'iIC a instilui

ção cl clara, c sil bem prOl idas. E c[nan
do vagar alnuma 1\rer'eria, a p soa, crlle
livcr ca1'l'ego de apresentar, o faril denLro
rl hum mez, e não o fnent1o, o Pl'o\'r
UM as pl'Ol'ei'á pcr si.

Reg. rle 27 rle Se( mbro tle 15\1. I~),

r.~. li em cada hum élos lugar 5, cm Cl"e
sLiverem, pergnJÜarâo por os lIospitaes,
Albergaria e' Confrarias, crlle no tallurrar,
011 seu lermo houver, e mandarã.o cha
Iml' o Juizes, Morelomos, ConII'arles e
OfTir:iaes, cada hllm per si, elhes p dirilo
f) negimento e tombo dos lJens e rcritJa
r1elle, e saberão se se cllmprem inteira
mente. 11 achanrlo qne houve algulIla ne
gliA'p.ncia, farão ex(',wção nos culpado~ por
:l~ prna'\ da, in.l.ituiliõe (l). E não ha
vrnuo nn.: ln tituiliões posta.s ccrtas penas,

(I) Viria ar!. 45 S t e arl. I,G §§ ~ e ;; do D. n, S3~
-da 2 !Ia Outubro da 1851.

(I) Viela arl. 1,5 § I e "rI. I,G ~§ 2,3 r:; do D.
n. 8a4-.lo 2 de Oulubro de 18;;1.

(2) Vide" !lola precedcnle.
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bem o' pulJl"s c m cariLlaue ('l). E achando
o contrario, os casLi"uom, assi em os ti
rarem dos carregos, como nas mais penas,
que lhes bem parecer.

Reg. cle 27 de Setembro de 15\.1 t, 19 pr.

61;. Em todo o mais, que toca aos Hospi
taes, AI1.Jergal'ia~, GaFarias (2) e Confrarias,
11l'overão, como cleyem fazer na Capellas.

Rc~. de 2/ de Selembr de 151·[ L. Ii.

Tcrças (3).

67. De tempo antigo he ordenado ('~), que
das renda que tem as cidades, villas, luga
res e Concelhos de nossos Hei nos, se tome
a terça parle para repai1'0 dos muros e
CastelJos, e pam onb'as consas necessarias
[L defensão dos Iugares, e as (luas partes
ficam aos Concelhos parn. nas necessida
des. As quaes rendas se hão te arreca
dar á terças do anno, convem a "aber,
TalaI, Paschoa e S. João, e a primeira

e tercei ra terças se arrecadarão parn. o
Concelho, e a segunda será para os ditos
repai1'0 e fortificação; as qnaes arreca
dará o Thesonreiro, ou o Procumdor do
Concelho, pelo modo, que no seu Titulo 69
se contém.

Reg. de 'l/de Setembro de 1811 t. ú1, 55 e58.

GB. E os Provedores (5) correrão cada
anno todos os lugares de suas Provedorias
postoqne sejam da Rainha, Principe, Infan
tes e qnaesguer Fidalgo, (rue terrn.s ti
verem, ou dos Mestrados e Ordens. E
mandarão aos Scrivães das Cameras, que
lhes mostrem os livros dos arrendamen
b's dos bens e cousas do Concelho, e per
elJes tomarão conta do que renderam. E
o que pertencer [\S terças, o farão entregar
ao Recel)edor delJas, e carregar sobre elle
em receita, declarando como tomaram a

(I) Vide art. 45 § 2 do D. n. 834-de 2 de Oulubro
do 1851,

(2) Gafarias, i. c., 1I0spilaes de leprosos.
(3) Terça, era um imposlo cobrado pelo Governo dos

Camuras "i\{nnicipacsJ h representava a terça parLe dos
~cus rendimentos; e desde tempo immemorinl linha o
fim especial de empregar-se no reparo dos muros das
cidades, e dos fortificações. Ord, do li\'. 2 L. 28 § 2.

Havia para sua cobrança um empregado do Fisco
denominado Rcr.cbedor das Tctças, que l'orão exlinc
tos, I>ussnodo fi arrccadnç..l0 pela J.... de 22 de De M

zemhro de 1~61 I. 2 § 20 para os Provedores de Coo
marcas, que dcvião entrar com sua impOl'lnncia no fim
de Junho de cada anno. AI. de 20 de Ontubro de 1i66.
~8sas rendas cnlrnvão prccipua.s para o FiscOi li \'rCS

portanto d toda a desp zn cle. cobrança, quc coni:t por
"onla dos ~ll1nieipali'lade . 1'1'. de 30 de 30 de ~[aio, e
de II de J\goslo de li4l"

Ta s crilo os cncargos quc soffriiio na Municipalidades
anligas, notando-sc que por fim esscs impostos linhão
O deslino que lhes quel'ia dar o Governo,

(I.) Vide Ais. de 18 de Jaueiro de 1613. ,Ic 26 de Fe
vereiro de 161/., de 21 de Junho de 1635, e de 4 (lo
~[aio de 16" 6.

(n) Virle Ais. rle IOde Fel'ereiro ,lo 165'., de 15 de
Julho do li"', e de 26 de Outubro de li"~.

conta, e eT11 que lugar e anno, e o que
nella acharam ue renda.

Reg. de 2i de Setembro de 'lúl4 t. úG eú7.
60. E não entregando os Thesoureiros

do Concelho ao Recebedol' das terr.as o
q1le a ellas pertence, o Provedor· fará
n~l~es execução, como se faz per no sàs
di vlua. E llão ten lo fazenda, haver-se
ha pela fazCl~da e lJens dõs Officiaes, que
a manuaram ilespender.

Heg, úe 27 de Setembro cle lúl'lt. ú9.

70. E se por negligencia dos Provedores
se perder alguma cousa da terças, assi por
alguns anilo não tomarem deIJas conta,
ou por taruarem em as tomai', no' (fUal
tempo os Thesoureiros, ou Procuradol'cs
morreram, ou vieram a cahir em pobreza, ou
se por a dita tardanca aconteceu tal caso,
porque as dita terças, ou partes deHas
se perdell, os Provedores serão obriga-o
dos pagai-a de sua casa.

Reg. de 27 de Setembro de lúl4 t. 60.

71. E achando que algumas For!:,1,lezas e
Baluartes hão mister qualquer repairo, c
que se poderão repairal' com pouca custa,
o mandarão fazer, constrangendo o mOra
dores da tal villa, ou lugar sómentc; c
havendo de ser de muita despesa, o farão
aJJer ao Provedor Mór da- terças (1) ; e isto

mesmo farão no repairo e corregimento
da pontes. E sendo muita despesa, o
farão saber a ós, para rnandarmo oque
houvermos por bem; e tcJ'marão a diLl
contas, como o haviam de fazer na obras
das Fortalezas.

Reg. de 27de Setembro de 15141. 71, 72e91.

Despesas dos COllcelhos (2);

72. Cada anno tomarão con!:,1, das duas
terças, que pertencem ao Concelho (3), e

(1) Cabedo nas E'rratas diz o segninle • I1a·se de
adverlir que agora (1601,) serve o Vedor da Fazenda
do repartição do Reino de Provedor das 7'erças: e assi
se ha de enlender esla Ordenação, e assenlamentos que
nislo foliarem.•

Esla Ord. eslá hoje sem uso.
Os rellaros c eoncertos ,Ias Fortalezas correm pela

reparlição do Minislerio do Guerra.
Vide L 66 ~ 4·3.
(2) Depois da L. do lo de Onlubro de 1828, que ar·

ganison as Mnnicipalidades como presenlemente se
ar:hão, caducou csse encargo dos Provcdores de toma
rem contas ás Camaras, os anligos Senados da Camura.

A Camara Municipal da Côrle presta contas ao Ga·
"crno Tmpet'ial, as das Provincias as respeCli\'3S 1\5
~cmbléns Legislativas de cada uma', COnlO se vô do art.
IO ~§ I., 5, 6 c 7, carl. 11 ~ 3 do Aclo Addiccional,
e T,. n. 1U8-de 26 de Maio de 18'0.0 art. 2/" Não oh,·
tanle, ellas devem prestar contas aos Inspectores da
Fuzenda, pelas quantias que receberem por virludo das
Leis geraes do Orçamenlo; o que declnrão li Circular
de 13 rle Janeiro, e omcios de 13 de Setembro e de
I. de Oulubro de 1836.

(3) Vide AI. de 29 de Dezembro de 15 I, li pago 360
do I. I da ediçiio Yicenlina das Ordeuacõcs.
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soberãD como "e de-pendem, para o ql1e
verão particularmenle as Provisões e man
dados, per que e despenderam; rIue se
lanearão em linha, como se fa7. nos liontos
do -Jleino, para se sabei' como se fizeram
e se tomaram as conl<l,~, E não endo
despesas em provei to do Concel ho, n:lo o
levem em conta, e farão tornar ao Con
celho o mal despeso, pela fazenda !los
Omciaes que o mandaram despel1ller; e
do que em effeito Jherem arrecadar para
o Concelho, por os Officiaes o terem mal
despeso, levarão outro tanto, como levam
das conL'l.s çla Capella e Hesiduos,

Reg, de 2'7 de Se1embro cle 15U t. 61,
L tle o de Julho de 1506,

73, Nem levarão em conta as despesas,
que os Véreadores allegarem que fize
ram com Procissões, COllfl'arias, Pré~a
(lares, Corregedores, Provedores, OUViClO
res, Juizes de fúra, nem com algwls
Omciaes, assi da J ustiç.a, como da Fa7.ellLla,
nem os dias, que andarem fúra em servico
da Camem, salvo mostrando para isso 11'0
visões nossas, postoque para isso :111eguelll
algum costume. Outrosi nã,o levem em
conta as despe a" que os Corregedores,
Ouvidores, Jui7.es de fóra, ou Onlinario
per si sós mandarem f:1zcr, 5:11\'0 quando
os mandados dellas fOI'cm a~sinado pelos
Vereadores e Juizes de fóra nos lugares,
onde os houver.

L !le 6 tle Julho d 1500,

n E os Provedores, que levarem em
conta as diL1 despesa feitas em oub'a
fórma, e que nào sejam da obri"acão da
Camem, serão obrigados pagal-as de sua
fazenda,. e s.e lhes dará ~m culpa em
suas re Idenclas; e os Syndlcantes VCl'ão
as taes despesas e as con I'as, que os Pro
vedore.s dell!t t?maram, para verem se
cump~Il'am lI11elramente o que nesta 01'
denaçao mandamo., e de todo mandarão
fa7.~1' au~o", que :1juntarão á devassas das
resldencla .

L. de 6 tle Julho tle 1506.

75. Os Deseniba.rg-adores do Paco man
darão vir á l\Iesa do seu despach-o, todas
as vezes que nella parecer f[ue con"em
os livro.s das despe as da rendas do Con~
celhos; e quando os mandarem vir, farão
os Provedores cadernos com o tl'aslado dos
livros das contas, em que as ditas contas
forem tomadas, para se yerem as receitas
e despesas, que mquelJe anno forem fei la .

L. de Gde Julho de 1~00.

FiI,eas para visitaçõeS (I).

7G. E quanrlo per visi ta,cão dos Prelaclos
ou de seus Visitadores se- mandarem faze;

V
(I) J';si",çõr~. i. C". orrriçücs ccclc~i:1stic3i.

lrte nola (3) ao § 3 lia Ord. deste liv. t. 3; I'e-

algumas obl'as nas J"rcJ;l:;, ue CJualquet'
qualidade que scjam, a que os freguezes,
ou outras pessoas de nossa jlll'i: djção (-I),
per contt'acto, po e, coslume anll"o, ou per
Direito sejam obri[ados, o fal'lIo fogo saber
ao Provedor da comarca, onde a Igreja
sliver, mostL'ando-lhe o traslauo authenlico
da tal visitação. O qual Pl'Ovedor com a
maior brevidade, que p.orler scr (se na
dil:1 visitacão não for declarada a quan
lia de dinheiro necessaria para a dita obra),
fará. estimar o que para isso for neces. a
rio, per pessoa, que o bem entendam.
E a~SI saberá. o numero do f['egueze e
pessoas, que per contra to, po se, ou cos
tume antigo, ou Direito, são obrigados a
conb'ilJllir para as ditas obl'as e fabrica,
E nfto tenllo as ditas p ssoas contradição
alo'uma ú contribuir pal'a as ~itas obra,
fará repartir e lançar fmta da quantia ne
ces~aria pelos di tos freguezes e pe soas
obrigadas sr,m mais outra Provi:io nos a,
não pa. sando a tal quanlia de quarenla
mil réis; e com parecer do Visitador, Rei~
to I', 0!1 Cura, fará hum freguez abonado
RecelJcdor e Executor da finta, pam de
sua. mão se gastar na di ta obra, dando~

lhe em rol o frcguezes e pessoas, que
para ella hão de pagar, com declaração do
que for lançado a cada hnm, com hum
mandaclo no fim do rol, per que mande
[IS dilas pessoa , que paguem ao Recebe
dor, e qlle .elJe as po sa executar, E ba
vendo alglllls freguezes, ou pessoa., que
contradigam a dita obrigação, não senuo
a maior parle delle , o Pl'Ovedo1' os ou
virá snmmariamente; e achando que são
obrigados, o constrangerá a pagar como
aos outros f['eg-uezes, ficando-lhes seu di
reito resguarda,do para o poderem requerer.
E sendo absolutos per senl nça final, lhes
será tornado o qlle tirerem pago, á. cusla
dos outro. freguezes, Porém se os Pre
laclos pretenclerem obrigar os leigos a fa
bric.ar a Igreja, ou a sustentar os Mi
ni tTOS dellas, por não screm os dizimos
bastantes, confórme ao decreto do Concilio
Tridentino (2), nossa Justiças não se en-,
tremetlam nisso, porque o con!1Ccimento
pertence ao Juizo Eccle iaslico (3), posto
cJUe os leigos ne"uem aquelJa qualidade de
não abastarem os dizimos.

S.-p. 2 L. 2 J. 13§ 10.
1', de 18 de Março de 1578 § 13,

reira de Caslro- de ilTaau Regia-r. 1 eap. 18; e
llcgas.no rcspccl.i"o Com.

Sobre eslas Fi·i.UlS diz o mesmo Pereira de Castro
quc houvc rarias ConcordnlaloJ , como a primeira do Rcy
U. Dini, arl. ti, a rle D, 1'edro arls. 1 e 3, a segunda
de D. Joiio T "rIs. ~~ e 62, e a de O. Sebaslião arl. 13,
qne e podem ler no nQs!o:o Direito Ecclesia3lico supra '\
ciLado t. t pags. 26, 102, 103,130,150 e 215.

(Ij Pessoas de. nO.'isajlu·Úidlrão, i. C' J seculares.
(~ Vide o mesmo Coocilio Sessão _I cap. i da ne

(arma.
(3) Vide Ord. do li,'. ~ L. I §§ i e I,.

Onn, 28
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'17. E se o que se houver de gastar, ex
ceuer a quantia de quarenla mil réis, o
Provedor fará a iliJigencias a ima decla
rada , e enviar[l o h'aslado dos autos aos
Desembargadores do Paço, para lhe po
lIerem dar despacho em mouo, que a finta
e po a repartir com brevidade, e enh'e

tanto fará com efl"eito a execuçào até quan
lia de quarenta mil réis, E nfio se entrc
melterá em determinar, se he necessario
fazer-se a dj[a obra, ou não, nem'no tempo,
cm que se ha de fazer; porque isso per
tence aos Prel::tdos.

S.-p. 2 t. 2 ]. i.3 § 11.

Recebedores das Sisas (I).

78. Quando alguma pessoa tirar instru
mento de ag-gravo, por ser elegida para
l1ecebedol' das Sis(ts, ser-Ihe-ha passado
com resposla dos Juizes e OJIiciaes, llara
o Contador da Comarca. E do di(t da no
liflcacão da cleicão a dez dia., serü obri
"ado· pedir e li j:ar alaI insh'umeDto, e o
a.presentar :10 Contador. E n:lo o pedindo,
n m tirando nos ditos dez dia~, não lhe
serii depois daelo. E postoque o assi tim,
e não levar melhoramento deDtro ue trinta

dia' da nolificação, não lhe será depois
recebido, e ficará obri"ado a servir; do
qual instrumento conhecerá o Conlador, e
o despachará finalmente com o 1'royedor,
omle houyer Provedor apartado do Con
l(tdoJ', ou com o Corregeelor, ou com o
Juiz ele [úra, qu(tl mais perto stiycr elo
lu~ar, onde o t(t[ imlrumento for presen
t(t(lo ao Contador, E sendo ambos con
[úrmes, se porá o desflacLo assinado per
elles, o qu(ti e eurupl'Jr3, sem delle haver
appcllação nem agf{rayo. E não sendo
conrórmes, poriL cau(t hum delles no dito
in-trumento seu parecer, e irá por terceiro
ao Provedor, ou Juiz de fóra, ou Corre
geelor, que mais perlo sliver do lugar,
onde o dilo insh'umento foi presentado ao
Contador. F. como dous forem confól'me ,
se porá o de,pacho, e assinarilo terceiro.
E sendo pelo di to despacho escuso algum
LIas dilo Recebedores, o Contador Ille
pas ará di so ua sentença, para presenlar
aos Omciae" da Camera. Porém nos lu
gares da Contadoria da cidade do Porto,

(I) 8,'üo ns cobra'!nrps dnqllrllr imposto eleitos
pel 5 Concelhos 011 Cnmarns rias, iII". e cidades, do
conformidade eom O ~ 4-9 do l. 66 rlrslo lh·.

Fare C que estes lugal'cs lião crão npclccitlo5 cm
rnzão do trobalho, ro.ponsnhilidarlo, odiusidado o 00
nhumn remuneração, c por if.:sO o GO\'CI'OO tomara pro
'ficfencins para c"itnr flS CSClIsns dos eleitos.

,\ arrecadação das Si,,"s pnssoll dopois pnrn os AI
nloxarifcs e Executores de Comarcas j mas pelo "Reg.
rle 5 de Junho de t152 §§ .i- e 5 forüo estes cxlinclo~,

Cl'c:1ndo-so cm cada cahc~n cle Comlll'ca Uni llecchcdor,
clr'lto il[]nllulmcn1c pc!ns C:unaras c nffiunçauo pelos
"crrarlorcs, o qual pelo D. de 22 do m('smo mez c
nnno, não pOflia seI' C~CII~O 5 não por lIma Rcsllhl~ii:O
de Clln~lI1ta.

os Laes insll'umnnlos .serão preRenl'aIJos, O
Vedar da Fazenda da dita ciLlade, pa"a
elle os de pachar com o Contado I', E sendo
clilI'erente , será o terceiro o Corregedor, se
for presente. E sendo absente, será o ter
ceiro o Juiz de fÓl'a. ou o dos Ormos da
dil(t cidade, pela maneira acima dita.. E
onde o Olicio de Contador andar junto
ao do 1'royeuor, o dito Pt'ovedor terá a
mesma ordem no despacho dos clilos insll'll
menlos, que acil1m he dada ao Contador,

s. - p. 5. t 4. I. ·1 § I.

79. E os dilas Conladores, ·achando que
os Juizes e Vereadores não guardam na
eleiçã,o dos Recebedores a fÓrIna, que lhes
he dada no Ti luJo 66: Dos Vcrcac/orcs,
procederão contra elles á execução das
penas, perdas e d(tuos, em que por isso
incorrerem, como for justiça, (hnJo ap
llellaçào e aggr:wo nos ca ·os, em que cou
ber.

S.- p. 5 t. 41. 4 §.1.

ChatICCUC11'ia.

SO, E toelas as sentenças, Carta tesle
mun1Javeis e inslrumenlos de aggravo, qui
tações, e loda' as outra Cartas, que per
os Proredores forem as inadas, serào el
lallas com o sello do dito Omeio: e das
sentenças se pagará de Chancellaria e sello
lrinta e seis róis, e de instrumento de
aggl'aYo e Carta lestemunha\'el dezoito réis:
e rle qualquer Olllra cou, a gnc houver de
levai' sello, nove r\is de Chancellaria e
sel!o, que serrio entTegues ao 11ecebelIor
das Terça peranle o Scri\ão de seu OlIl
cio, que lho carregará em rec ita (,t).

Rc". ele 27 L1e Setembro de 151-1 na elecla
raçuo do t. 70.

TITULO LXIII

Dos ScriHccs da?llc os Pl'orcdol'cs (2).

Os Scri \'ães, c[11e são ordenados para ser
virem com o Provedore", creverão em

(1) Sobre lodo e,lo lilulo eonrom con.u!tnr I'cgas
no rcspecli"o Com., C 3d licçócs no tomo XIV.

Consulto-se ainda n L. n. 1096 - de 10 de Solembro
de 1860 regulando os dileilos eil'is o politic03 dos
filhos dos estrangeiros no InlJlcl'io, e Cít'cularcs do
I\tini~lcl'io do.:\ nc~ocios cf\tl'3ngcil'os de 21 de Jaoriro
do 186'0· e de 6 (Ie Fevereiro de 1865 acorca das !Ie
rnn<,:as dus estrangeiros fullecit.1os 110 Imperio, c ioler
prolando as Convenções feil" com difi'crenles Estados
~ohrc aqncrlla materia, assim como os DU. n. ~'jSj

.Ie 26 de Ab"i! de 18GI, n. 29;i5-do 21· do Julho de
1862 e n. 3U'5-de28 de Ahril do 1863,

(2) Q AI. de 1 de Janeiro de JGU2 I'egnlou a fÔl'll1n
por (lllC se havia PI'OCCelCI' ao l'c,...j!(lro dns lc~líllllcntos

li C:lI'g'O dos Escrh'iiC5 do~ llro,'cdorcs das Comarcas.
A L. do 3 de NO"elllbro de 1830 exlinguindo a

J)roycdorin tIas Comarcas comprchendcu lambem os
J'esJleclivos Qfüeio. (01"1. 3), cujos enoorgos de,'erião
passar lHu'a os Escriv.lcs de Ol'phãos; mas o Av. de
28 de NovcllIbro do 18~1 § o dl'elnl"Ol1 ~l1e 'aos Qffi
cios conlinnnri5.o a existir) c a ser IH'O\'idus na fórum
ua~ Leis ClIl \ ig-or.
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lodos os fui los e cousas (1), CJue perJnlêelle
se proce sarem e requererem. E farão as
pl'nllOms e execuções com os Porleiro (2),
quando lhes for mandado. E continua
rão as audiencias, e Cllmprirão ludo o que
lhes os dilos Provedores mandareUl, clue
tocar <lo seus Omcias.

Reg. de 2; ele Setembro de 151.1 (, U2§ 1ea.

I. E farão todas as l1.rrecadacões e ca
demos, que temos mandado fazer aos Pro
"edores (3). E farão as receitas do i\Iampo 
teil'o 1\1ór dos Captivo, e hwn caderno
?as seutenças, que se derem contm alguns
IestamenleJros, com declaração dos que
forem alJsoJ utos.

Reg. ele 21 cle Setembro ue 1511 t. U2 § 2.

2. Outro i farão a receila e despesa dos
Recebedores das terças, escreverão llas
conL'l.s, que os Provedores lhes lomarem.
E fal'1(o as a1'l'~cadações e tudo o mais, que
necessario for.

Reg. cle 2; cle Setclllb. ele 1511 t. U2 §·1 e 5.

3. E per si farão os conhecimentos ás
pessoas, que entregal'em algum dinheiro
aos dJtos Recebedores, dechranclo como
fica carregado em receita, sem por -elles
levarem cousa alguma, e serão assinados
per elles, e pelos ditos Recebedores.

Reg. ele 21 le Setembro ele 1514 t. 92 li G.

4. E req~lererão os Provedores, que fa
çmn a correlção de seus Ollicios, seglmdo
lho mandamos, e aos tempos que devem (4).
E não a fazendo, façam dis. o auto, para
se sab r e castigar quem nis o tiver culpa.
E quando os Provedores os manJarem
chamar, para. correrem as Comarcas irào
sem detença; e não indo, poderão o~ Pro-

1'elo arl. 4S das I"slrucções de t3 de De7.embro de
tS3:., ~ar:l; ~ e:teCll fio dp Processo Criminal, passárão
~lCS Escrn'acs a fULlcclOnnr perante os Juizes 1'\[uni
Clpaes e de Dir ilo do Termo cabeça de Comarca em
objeclos da eslincla l'ro\·cdoria. '

Dopois ria L. u. 261-de 3 de De7.embro de 1841 e
nD. n. 1.\3 e l60-de I;; de ~[arço e ~ de Maio 'Ic
t8~2 pnsso~ pura os Escrivãcs do Juizo ~ll1nicil'al, O
~oe. competia aos dos 1'ro\'edores quaulo ris Capella, e
Res'~uos, o nos de Orphãos o quo respeitava aos mesmos
ol'phaos e ausentes, como bem declarou o Av. n. G9
dc 8 de J IIlho de 18\· e o de 8 de Fevel'eiro de I ;;1
1 As (IU~stõ~s c ~cS'ÓC!o? em ql!P. i~lte~'rcria a n~1lig;
~roved_orla nao eslao s"JeilQS á dlslrlblllç;10 porque os
E~crl\'lIes são privativos. Avs. de 21 de Outubro do
1833. e os dc 10 de Fevereiro e ~ de Julho de 18:;1 c'·
deNo\'embro de 18:;3 explicando o O. de 30 de J'a~
netro do 1834, o .qual ~á conferia á um só Escrivão
ludo qunnlo respcltava a R~siduos, Capellns e nusen
lC~J embora servmdo em JUIZOS dilfcrcnl s

:'1'10 art. 6 § I do D. u. 81i - de 30 dC Agoslo de
1801, nns f~ltas c impedimentos de lHes Escrivães
SC,i'O o Escrivão do Ju~icial designado pelo l)rovcdor:

E
l~e_ as Ords. desle lir. I. 24 e 19 applica\'eis a estes

'scrIVil09.

(I) A. edição Vicentina di7.-caosM.
I (2) Vide Ord. do li\'. 3 l. 8~ pr.; mas sem levar sa
aw) d~s arremalações. Áss. de 3 de Jancil'o de 1631-.

«(~)) ,~~dde DOrd . deste iiI'. L 62, masime os §§ 18 c ifi.
, I e . do lo dc Abrtl de 161i.

vedores tomar oulros Scri\'ães á custa ele
seus mantimento .

Reg. ele 2; ele Setembro de 151·J t. U2 li 7.

5. E levarão sómenle dos processos que
SCI'everem em favor das parte., o que Irles
for contado pelo Contador da custa (I).
E elo que pertencer aos Residuos, não le
varão cOl;sa alguma, porc]Ilanlo por i so
tem ele ós mantimento. Porem e os
Testamenteiros, depois de darem suas con
ta , .quizerem quitação, levarão della o que
c~JreJtamente pertencer a qualquer Tabel
llã~; e não querendo os Testamenleiros
qullação, não serão con trangidos, que a
paguem.

M.-liv.2 t. 35 § 2;;.

G. E havemos por bem, que po sam
f~zer publico, no que perleilcer a seu Offi
CIOS, e lbe seja dado tão inteira fé, como
se fosse per Tabellião:'

Reg. ele 2; ue Se[embro ele 151·1 t. U2 § 10.

TITULO LXIV

Do Sollicitado1' dos Rcsiduos (2).

Para que as cousas dos ResidlLOs sejam
arre.caclarlas como convém, e as almas
dos defuntos desencarregadas, havemos
por bem que com cad;], hum do Pro
vedores ande hum Sollicita.dor, que por
parte dos Re iduos demande os Testamen
teiros, e os faça citar para darem as con
tas; e as i para fazer requerer os Tabel
liães pelos r orteiro , para que moslTem
as nota aos Provedores, ou oull'as quaes
quer pessoas e Testamenteiros, que algu
ma cousa. do defu~llos .tiverem ?negado,
o que fara com dilIgenCIa, e conlmuará as
aucTiencias aos tempos, que de e. E re
quererá ao Provedor, que faça executar
nos condemnados as sentenças, que se

(I) Os sala rios destes Escriyães se acbão hoje re"u
lados pelo D. n. IS6~-de 3 de ~larço de 1855 a~ls.
12 , 12~, 130,132,133 e 13~.

(2) °D. de I~ de Outnbro de IS33 cstabeleceu para
esle Omeio um Regulamento pri"lllivo ct'cnndo-sc um
. olicitador em cada 'rermo, provido nd fórma da legis
lação que rege os Of[ieios de Jnstiça. nn. do lo de
Julho de I 30 e n. 811- de 30 de Agoslo do ISS!.

Suas fuI las são preenchidus na fórma do arl. 1 do
,,!limo Decrelo, preferindo o Juiz da l'ro\'edoria o
suhsliluto d'enlro os 1'l'oeuradoros dos l'especlh'os Au
clilorios.

São obrigados 05 Solicitadores á prestar ao. Col
lcctar.cs dos Disll'ictos as rclnçõcs das pOiisoas li \'rOs
falleCldas, na fórma do arl. 27 do Reg. ele 14 de Janeiro
de 1832.

São, como O~ Escrh'ães dos Rcsiduos. sujeitos á cor·
reição do J ui7. de Dil'eilo. D. n. 831 - de 2 de Out,,
bro de I :;1 arls. 6, 25, 30,3> e H e Av. de 12 de
Janeiro de 1854. E não podeOl req~erer e )lrolllO\'el'
em seu nome sem dependencia do l'roOlolol' do Juizo.
Av. de 20 de ~[aio de 18:;5.
. Oulr'ora foi cousidel'ado OfOeio de Justiça Provin·

clal. Av. n. 151 - de 26 de J unho de 183~.
Os salarios destes fuuccionarios se acbão hoje regu

lados pelo D. n. I;;G~- de 3 de ~[arço dc 185;; arl. 3.



13'1, PllULEIRO LIVRO D.\ OIlDE:'iA~ÕES

derem em favol' dos H.esiduo~, e faça com
quo tudo venha a boa arrecadação.

~1.-liI'. 2 t. :lú § 20.

I. E porquanlo nào tem manlimento
onleuado,- havol10 por bom, 'lue de tudo
o que .olli itar, o per uemanda I'ClH:er
para o ne 'iduo, haja a cluinla pflrle, que se
tirará do que para o 1tesiuuo for julgado.
E das cou 'as, que elle per si nào de 'co
brir, mas sómenle como o ~ollicitador

requerer por parle dos B.osieluo~, contra
ai"umas pessoas,' que so qllizerem dofen-'
(ler do que pelos Prol euores lhes he man
dado, o sobre is 'o so ordenarem feilos do
que assi para 03 Hesiuuo' se julgar, haverá a
l[uarenlena ii 'usta da parle, que a demanda
defendeu (1) j a lJual se arrecadará. da parte,
com o mais em ([lIe fOl' condena la, que
ser!L onlre;wo ao Tliosoureiro dos HesiLluos.
E b. 111 assi. haseri ameLade das duas par
tes do tresdobro, em que iJo condenaLlo o
Ieslamenl iro, (lue IlIal jurou, como se
t:onlém no tilulo 62: Dos P/'u~edo/'e~. no
~ 21: E sereio criclo~ os Teslnllle'llleiros.
E islo, se o dilo "ollir,il:ulor o descobrir
e 'olli itar, poslo([ue Omcia] spjn.

M.-lil'.:! t. 3;:; 21 c 2í.

2. F. quando os Testamenleiros eOH1e
llmnua se ofrerecerem pa.g-ar o fIlie per
cOJlla se achar que devenl, nào h,,\(:riL
o Sollicitador cou~a iLlguma.

~r.-lil·. '2 t. 3;:; §2

TlTULO LXV.

Dos 111i.:::es 'J/'clina/'io., e de (óm (2).

o: Juizes oruinario<; e OUll'O~, qlle Nós
de fól'a IlJandarlno:;, del'eJU trabalhar, que

(I) noje põ<!e sóinenle Ilefecber ~ 112°/0, em vista
dn arl. 83 rio neerelo supra cil",lo.

(2) Jui~ 01'riillnrio era o Magistrado elcHo nnnl1al
menle pelos Povos e CUmUl'ílS, tendo no llIesmo IlIgar
c.lornicilio c c~labclccimclllo. Pêgus no l'L~8pccli\'o Con~.

n. 2".
lui: de FÕI'a ou de [i"ui'a-apltrllJ, como a pl'ineipio

EC d~nolllin:i.rão desde o priulUiro instituídol' o Ucy
]). An'onso IV, era o 1[nglSlrado imposto pelo R y á
qualquer lugar, soh O pretexto de (Jue adminislru\'ão
melhol' a jURliça aos Po"os ua que os JlIizcs Ordi
nados 011 do 11I~nl', CIIl razão d~ SUí1S an'cições c odioso
O fim rl'incipal da sua cl'caçll0 foi Il \Isnrp:H;ãu da
jtll'hH1iCÇ:iO pal'a o I'oder TIcgio. dos .J uizcs ICl'I'ilada 'Sj
'o que ponco II pouco se fio i l'aY.Cntlo, com gl'tl\'tllllC
das (lovulaçõcs, à quem R insLiluiç;10 scmpl'c pUI'ceou,
f1 roi obnoxia; até que no reinadu de D. ~ranocl ou de
D. Jnão ln, lomando a Realeza li seu ~nl'Zo o paga
mento da mór parle dos seus ortJenados, impô-los pOl'

• todo o Eslado.
Consulte-se, tanto sobre os primeiros como sobro os

5(1g11nllo~ ,Iuizes: Josó Anastacio de Fig'lIcil'cdo J IlIl

Hrn~oria sobre a oriyc,n dus .rI4i:'I~S de Ji'OI'{l~ no L. L
rins Jllcm.o,.ios da Uttcrallu'a Porw[J{lc;u png, 31 i Al~

moida c Souza, KOl(lS á .1Icllo. t. I pag, ",~, c L. 2;
pag, 1 O nola j Fasciru/o L 2 Di s. I ~ 12 i e Co lho
Salllpilio, Prrlccçiics do IJircito l'tlt,.io, p, 2 lo 1 § I ti
nol.'" (e) C (f).

O ,/ui~ ,lc Frirn r.nt de ol't1inrnio ICll'ól(lo, ou antes,
n~tl'uiliu nu Direito ROnlUIlrl, Irei:;ltl~,10 Buli patrul,;t-

no~ 11lg~l'e~ e 'cus lerll1o:5, onele: forOln
.1 uizes, sc n<1O façam malclicios, n011l lI1al:
feitorias. E fazendo-so, provl~jal1l nisso,
e procedam contra o culpados cOln dili
gencia:

)1.- iiI'. I t. 'J.! pr.

1. E os Juizes on1inarios (I) tral'<1o varas
vel'Ll1cll1as, c os Juizcs de fúra brancas (2)

nada pelos -Príncipes, [leio preuorninio (IUO Ih~s a~s('gn

rnva 110 Eslado; ao I'CVCZ do Jui:: OI't1illurio que <ld
ministrava. justiça aos PO\'OS, tendo CHI vista o Dil'cilo
Costumcil'o. os Fornos, que niio podii'io ser do agrado
do Poder Real, e nelll dos J L1rist"s 1l0rnaLlos a seLl
soldo.

O Juiz Ordinario era Ulll Juiz independente da Rea
leza, e a legisla~ão que elecutava e lava róra do al
cance do mcsmo poder, c só o costume podia altcl'u-la,
O predOlninio dã chicana Cra alli iOlpossivcl, pOI'quu
todos conhecião a legislação, c o urbitl'io tio Juiz cxpi~

ra "a com o an no.
A nura ol'CI'unisação judiciaria do Impcl'io acabou,

lanto com os Juizes de Fóra, como COll1 U:! Ol'llinario!;.,
que na época jã crão uma excrcsccuda, e apenas lima
defercncia do Ilodcl' lleal com 03 privilegias da~ 1'0
llúlações, já de ha muito JlICIlOSI}l'czauoõ),

Vide Cuuigo do !lt'ocesso CI'Í1llinal arl. SJ e DisIJO·
sição rl'oviso1'Ía UI'l. 18, Notando-se que a Comslitui
ção, nO 3rt. 153, já desconhccia Os segundos_

Os Juizes dIJ Fóra ol'ão delegados, e nOlllCados por
tricnnios, e parece que nunca so lhes dava reconduc
ção, Pl'csidião de ol'uinario as Camaras das "i1las c
ciJadcs onde funcciona\'üo.

Vide PP. de 23 de Agoslo, de 5 de Ontubro e .Ie 19
de Novembru de 1811, e dc ~3 du Julho de I~I!" e
AI. de II de M"rço de I7S6.

Actnalmente o Juiz 1Ullnicipal ho o Cfllliwllcntc do
Juiz de Fóra extinclo, bClIl que não cOIll(lrehenua cm
sua jurisdic.;ão touas as rnocçilCS tio antigo ~U:lci~trildo.

Vide D. n. ~76~de 2, de :11""';0 de 1~;3, e Al. de
:!8 de Janeiro llc tiS;;,

{l) 1~1II L das as cidados e villas o nnl1lúl'O de::õlc:i
JlIizcs lião e:c;;ccdiu de dous, c l'í\l'US "czos oru um só
e1ciln.

Subro a sua elei<:ão eonsulle-,o o AI. de J2 de No
vembro do 1611 ..

(:1) Varas vermelhas c brancas. A vara era, e ainda
he, a insi~nia que trazião os Juizcs c Ofl1ciacs sCf:U"
lares cm slgnal de jurisdicção, para qlllJ fossem conhc~

cidos, o não soffl'csselll cm suas ordens resisteucitl,
Sogundu O AI. de 30 de Junho de I G52 e D. de I!,

de :\lal'ço de tUG5 os .ItUzcs devÍi'jo truzl'-Ius unol'adas
ao alto quando andusscltl ti c.antllu, o.ãlJ ucvcllllo St,;r
delg"das.

A "ara pintada Jc bl'anoo competia ao Jnijl; loirado,
e n "ermelha aos Jol·' ,e por IU.otivos belll fUlldatlus"
C0ll10 parece acreditaI' P '~as no rospecli\'o CIHlt,

O Al."dc lG~:2, jã citaclü, exprime-50 desLa SOl'to:
l( E os i\[agistl'udos c Julgadores que l1siío LIa insiH~

nia da va 'a~ não as possão Ll'U7.C(' de 1'0ta J ou tle outra
cousa scruelllllntc. salvo tio pào, da groS~Ut'a costu
mau:!, não as trazcndo ab:ttitlas, mas direitas na 111;10,
le"anLaJas cm flroporçITu do CO('PO; e ~Ó para as pri ..
sües lhes pCl'Il1itto ilS pO~5ão li'az 'l' 'llIcbradií:ns, "

A rota de qlle lI'ala o Alvarti, c tIo que se aLutiánt, !lo
uma e:;.pccic lie cipó, 011 i'lInco de aLa!', como a f:llibula l

Nilo obsLnute a legi6 fi'{iio cm vigor, os Juizes de
l:'ol'a c Ol'flinul'ios lisa vão no 11l'asil da "~ll'aJ quando
int:orp0l'Udos COIll as Call1aras, sCI'\'indo-sc Ol'dlllal'ia
menlo para di:,tinClivo du sua autoridade, ue lima
Oleia Íua tle vime cnl'olada Bill I)oono de seda branca
Ou ,'crlllclha, sa não [lilll~da dessas corcs, pl'f'UaJa IIU
nha c1il'l~itu das ca:mcus, Ignoramos H l'ô.lzão ue SCIllC~

Ih:lIltc lISRIl a, '
O D. n, 19:!O - do lO dl~ Fc"cl'oil'o 110 tSijj rlcsiconll

o vcslllul'io dos Juizcs de DiI' ito, 1\[uuicipacs, do Ol'~

phãos, c l>l'omolol'cs Pu blicos, sem excluir para os pri~
Oleiros o uso fins varas, exigillo por esla OrdclI;(Ii'i.o,. c
AI. de IG:.i2 e D. rle IGti5j tanto mais quanto a Lcgl .
laç;i.o model'tla lerll cOllLinlltulo a Illanlcl' a CXIH'c:;:;âo
Vltl'ft" cOlno di:-ilincli\'() da nulol'idatle judicial. ,

O .\v. ,'e II -Ie NuveudJl'o de 1803, exiBia lãu '0,
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c IllinunLlamcnle, fJuando p la yilla an
darem, sou pcna de (Juinhentos réi: por
cada \'ez, CJ ue sem ella forem achados.

~l.-Ii\'. 1 t. ,1·1 § 55.

2. E porqlle os Juizes onJlnarios com
os hOlllens uons tem o llegimento da ci
tl:ule, ou villa, ellcs ambos, quando po
dérem, 011 ao menos hUIII, irão senlprc á
Yercaç:1O da Cámera, quando se fizer para
('0111 os outros ordenarcm o lJue enten
derem, que Ile helll commum, direito e
justiça.

M.-lil". I t. oH § (,1.

'. E onde não houver Jn izes Llo: 01'
plrãns, os orL1lnarios g"uardar;io e clLm
pl'irào em todo o ltegimento, que spe
cialmenle he dado ao Juiz dos Orphãos.

~l.-li\·. I t. H § GI.

.1. E facam anl])os a, aUllicncias aos
tempos, qi'le devem, cOIl\'cm a saber lIOS
concel hos, vi~ I;~s e lugo:, r~s, (file passarem
de ses. enla vlslnhos, farao Lous Ll!;LS na
semana, e ma,is outras duas aos presos.
E nos rle sessenla visinlros, e llalri para
haix.o, far:IO audiencia lium dia na selll:lna
e mais outra aos presos. E nas cidades,
yillas e lugares, em fJlLe Ilouver costume
de fazerem mais alLdiencias cada semalla,
p-lIal'llar-se-lia o tal COStUIIIC. E on!]e forelll
(Ious Juizes ordinarios, eada hum fará as
alldieneias slla em<llla" e a semana, elll
que Iizcr, despa.char:i, pel' si ,ó os feitos,
e catla lium seglLiri! as interioculorias e
mandarlos de selL parceiro; e Iluando hum
Ilelles for doente, OIL impedido por justa
('ausa, e o impeL1imeJlto, absenda, ou
dOt'lIça não for prolongada, ficará scu pal'
eCII',) sómente. E sendo rUlibos absentes,
ilnpedido:, ou doentes de docnca ou a])scn
cia não prolonga.da, façam-o saiJer aos Vú
l'eadol'CS, e elles dariio o dito cal'1'ego a hUILl
dps Vé...aLlores mais "cllJO em idade (I).
I', scndo a aiJsencia, ou doença prolon
gada, Ijllardar-se-ha o que llircmo:' no Ti
tulo 67: EIII gl/e '/IIodo se (((.fá lt eleicâo,
no paragrapho 6: E se cc pessoa, '

M,-Iiv. 1 t. ·1-1 § 11.

5. E constrangerão os Alraidc:, (rUC
tragam os presos fi allLlicneia, e pI' 'lidam
os qllc lhes CIlI!S mandarem, e soltarTlo
jlOI' scu manLlado.

M.- Jiv. 1 t. 4.-1 § 59.

G. E os Jltizes de fóm de nossas terras

nlj'nlc .p'lI'a o Juiz tios Orphilo!ól íl gra\'illrlflc i1 flccCllcin
no tl':IJilr, como o ~Cll unico flislindi\"o. O -I). de l't- de
Junho de _t~al ;u-l:;. :! u:1 dispo? (11Ie 05 Juizes du .Paz
U~n!i~el~ L1c IIll1a fUla ele CÔI'CS naeiVl1ilCS da lal'gura de
1I1t1:t llIau trarés a, ('osla;] lil Ul:lJlIo1com Ires turjas, duas
"cl'flc~ .e lima anliltclla no centro.
de{ll, V',d' 1'. de,2i de Oulub,'o rle 1819: hoje l'I'oee

~.:-t. di: oulra fOrma j o rllle ('egnla hc il ol'dem da "0
InçiW. CI!'e. e l'o.. t. de II e I~ de Ma!";u de Iti29.

e os Juizcs (lo Ci I'el da ciLlaJe de LislJoa,
tcrão alçada (I) afê quanlia dc quatro mil
réis nos uens dc raiz, e de cinco mil reis nos
movcis, e nas pena~;, cruc pozerem, até
quantia cle mil réis, nas quaes darão suas
sentenças fi cxccuçTlo selll appella~ão, ncm
nggra:vo.

L. ele IS de A1J1'j] de jjiO §§ 5 e G.
1'. de 1:J de Julho de 15i8 ~ 5.
AI. tle ;)1 de OululJro de Ir,!;7.

7. ltCln, os Juizes ordinarios do: 1U"al'es
que passarem d' duzentos visinllos terilO
jurisdição. scm app~J.lação, ncm aggra~o
atc (Juantla dc mil reis nos bens 11"IOVCIS .
.E sendu de duzcntos ,isinllOs, OlL L1alri
I)ara IJaixo, tC'rào jurisdição nos moveis
até 'ei 'ccntos réis, e em bens de raiz terão
jurisdiçiio buns e outros até quatrocentos
róis, sem apllellação, nem aggr<lvo. :E pas
sando a valia de quatrocentus réis, darão
appella~;~1O e aggravo. E no processar das
ditas demanda', as 'i huns Juizcs, como
outros, terão a fórl1la segltintc. Se a r,:tlJsa
fOI' sõbre bens moveis, e a quanl'ia não
passar de qnatrocentos róis, ouvirão as
partes ycrL:t.lmcn te, re 'cLcndo-llies suas
provas sc necessario for, sem fazcr pro
ce. 80 algum, ólncnte o Tabellião no proto
colo fará assento de COl1l0 os Juizc' con
denaram, ou :lbsolvcmrn, o qllal 8eri! a si
lIado pelos Juizes, do qual asscnto não
levar:'! mais que sete róis. E do que nisso
mallLlareln, mandarão fazer execução pel'
bum Alvarú (2), de quc o TaJJellião Jeva.r:'t
oito róis sómente. E pa:'sallLlo a quantia
de quatroccntos réis até' mil róis, !lOS qlle
passarem de duzcutos vi"inbos, mallLlarão
escrever tUllo o quc a.s partcs, ou scus
Procuradorcs disscrem, pel"illlln . abcllião
dante ,i. E sc quizerelll dar prova ao que
dis'erelll, tumar-llra-hão, assinando-llies
para isso dilaç:'[o, s"c cun'lJrirem, e o~lvin

rlo-lIlcs ludo o rJlte quizercm dizer dc seu
rlircito. E ludo farào screvcr, scm disso
darem I'ista ás partes, nem a sellS Procu
radores. E a sentença, quc dercm, scril
per cllcs al'lIuos assinalla, c a dar~lO ú exe
cuç,ào,

M.-lil'. 1 f. .Jl li GO.
ller. de 27 de Julho de 1582 § 32.

8. E senLlo a contenda sobre bens de
raiz, de qualljupr (JlI:l,ntia que srja, Oll
passai' ele mil I'úis cm bcns Illovcis, pro
cessarão o feilo, cOllfól'lne a onlcludoJuizo,
Ilue Ilcr nOSsas Urdenações telllos ordenadu,

~r.-.jil'. I f:" 11 § 7Q.

(I) .llçarln, i. C. o 11 jllrisilicçã() dojuJgnr S('nI arrelia
ção ou agot'ara. T~lIag fUI'fio elonulas veJa f1rilllciril \"ln
!J0I' L. llu ·20 de Juuho de lti96, C dCI,oi::i pelo AI. ue
l~ de Setembro de 181·;'

(2) O Av. /l. 85-de 2G de Olllllbl'o de 18/.3 munduu
pôr CI11 rióor esla dbposição qnanlo ás dumondusqUC:H'
llcciflcllI 110 Jui'l.o de !'HZ por "i1'llHlu lIo § :! do arl. 5
da J..I. de JJ li~ OlllulJro ti 18:!T j O que ailHln "cio
t;onlinutlr u .\.y, n. {5-de ~j du Jalll:il'o de 18GlL
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n. E havemos por bem, que nenhum
Juiz orrlinario, que per eleição silia, seja
condemtdo em cnsta ,salvo (1) quando cons
lar que interveio sua malicia no c·aso, em
que merece ser condenado. E isto n:LO
haverá lugar nos JLúzes das cidades e viUas
nota\'ei, e outras, onde alguma hora já
mandámos Juizes de fór:l, nem em os Juizes
de ou tras villas cercadas e grandes, e e
melhantes ás Ilotaveis, porque os taes Jui
zes poderão' ser condenados em cus las,
segundo sua malicia, culpa, ou neglirren
cia for, como se achar per nossas Orde
nações e Direito, que o devem ser. E em
todo caso, em ([ue nas Casas da Suppli
cacão e do Porto se houverem de conde
naI' quaesq1lC~r Juizes mtS custas, não se
fará, sem o Regedor, ou Govel'llador ser
presente, e segundo as mais vozes serão
nellas condenados, ou relevados. Porúm
nos feitos (2), (Iue se despacharem per ten
çàes, poderã'l ser condenados, sem o H.e
gedor ser presente.

M.-liv. 1 t. 4l §71.
D. de 28 ele Jancil'o ele 15D.2.

10. E os Jtúzes não levarão dinheiro ús
partes, inda que lho ellas de sua vontade
queiram dar, para se aconselharem (3) sohre
seus feitos clvei , aLI crimes, assi no des
pacho das sentencas interlocutorias, como
diffirliLivas; e o Juiz (rue tal dinheiro le
var, o pagará noveado (Ii) da cauea, ametade
p::tra o que o accusar, e a ou tra para a
parte, de quem o tomou. E hayerá a

(I) Ville sobre esles Juizes, c o desroyor com que erão
olhados pelo Goyorno de olllr'Ora o Av. de D de Feve
reiro de I ~i5, c ais. de i de }'e\'ereiro de 'ii82. 20 de
Oulubl'o de IlD8, e i de i\Iuio de 1801. Se nãocumprião
as orllens dos COl'rcgcdorcs, pagtl.vão nos Dniciac que
estes m;llIdavão para execula'las. Porl. de 16 de Se
tembro de 1811.

Vide As. de 28 de Novembrode 163'> c de 25 de Ja
neiro de ti31.

Estes Juizes podião ler Asses~ores; n pratica flulori
.a"a esle e.ll'lo, que depois ainda mais ficou rOl'talecido
com O AI. de 28 de Janeiro de li85, e de 30 do nleSlno
tIlel de 1802 t. I § 13, como por Accórdão do Supremo
Tribunal de Justiça de la de Setembro de 1811 roi de
elarado quauto aos J uiles leigos. (Jorllal do C011'omercio
n. 25" desse arino.)

(2) Cabedo nas suas Decisões p. I Dcc. 3D R, 3 diz:
qnc O delcrminauo ncsla Ord. "crsiculo -Porem 1I0S

feitos, fora sempre pralicado na Casa da Supplicação c
que assim füra legnlmenlc decidido no dia, mel. C nnno
cilada, mas não declara o como. As ralnnas são as sc
guinles: K ~uod ct clccisum {uit 28 dilJ Januarii, auuo
15D2.• Esla uota he de Monsenlior GorJo.

(3) Vide nota (I) ao paragl'apho precedenle ill fwe.
Cumpre aioda notar que cm visla do arl. 33 do

Codigo do ProcessO Criminal, e Av. n. IDa-de 23
de Julho de 1852, nq Juizo Criminal oão póde harer
Assessores, mas no Crvcl conlinuão a exi::lir, como nu
antiga Legislação se permillia.

E bem que a Relação do Rio de Janeiro cm Utll Ac
eórclão de"idi,.e 'l"e a Ord. desla L. t. I § 13 c L 6
§ 'IG não cl'ão applil~nvcis nos Assessores, he prudente
qnc os Juizcs Substitutos pl'cfil'ão copiul' as senlenças
por sua letra, do que deixo-los eserever pelos Assesso
res, para não expô-lus a serCul annulladas.

('to) r\rouca,fo, i. c., norc "ClCS a quantia reccbida.
Ifoje o crimc (]c pcila IIc punido com as p~nas lia

art. 130 uo CouiMfJ Cril1linal.

mais pena, que l\ós hou"crIllos por bem,
s. - p. I 1. 18 I. 1.

li, E nenhum Juiz de fóra nem orcli
nario terá o sello do Con elho, emeluanlo
durar o tempo de seu Omcio. E nos lu
gare onde houver Chanceller, a que per
tencc ter o sello, o lerá. E ervindo o
Chancel1er de Juiz, em quanto assi serYir,
ter[L o sello o Juiz mais velho do anno
passatlo. E onde não houver Chancellcl',
e houver Juizes de fóra, ou ortlinarios,
terá o sello o Vereador mais velho do
alma passatlo.

S. - p. I I. 18 I. 2.

12. E os Juizes de fõra nào Vlrao á
COrte, nem sairão dos lugares de seus Jul
gado ('1), senão pelo modo, que temos dilo
no Titulo 58; Dos Corregedores, no § 55;
E não scúl·á. I

S.-p.lt.17\.2.

13. Oulrosi constrangerão o Alcaide, que
sirva e guarde a cidade, ou \rilla de noite
e üe dia, com os homens jurados (2), clue
lhe forem dados na Ca.mera, segundo lhe 101'
ordenado. E façam-lhes pagar o que hão
de haver per o Alcaide ]\fór, onde hou
ver ordenança, ou costlUTIe, que os AJ
caides i'rIóres lhes paguem. E não lhos
paganllo, tomem-lhes tantas de suas ren
das, per que lhes paguem o que hão de
haver como diremos no Titulo 75: Dos
Alcaides pequenos.

M.-liv. I L <lI § 53,

14. E nos lugarcs onele se costumou tan
geI' sino de recolher (3), o' Juizes o man
darão tanger pelos Alcaides, onde nào
houver pessoa ordenada para is o, e nas
cidacles e villas notaveis se tangerá o sino
huma hora inteira. E começarão a tanger
desde o principio de Outubro até fim de
Marco á oito horas da noite, e tangerão
até lts lIove; e do principio ele Abri] até
fim de Setembro começarão ás nove horas
e acabarão ás dez. E na outTaS illas e
lugares abastará tanger meia hora.. E aca
barào sempre de taujíe{ ás nove horas no
Invel'llo e ás dez no verão.

iIL-IiI'. 1 t. 4·1 § 5·!'

(I) Vide Carla do Goremo de 12 de Janeiro de 1639.
(2) lIomells JIll'ados, i. e., oflieiaes postos pclas Ca·

mnl'ns para guardas dos monles, campos c pasto~J e
scrvião tanlbcrll paru acompanhar cm ronda oS AJCí11 es
no scn'iço da policia escgurnnça das cidades c povoado!.

(3) No Edital de 3 de Janeiro de 1825 assignadopelo
Intlilldeolcg""al da Pulieia, Fraucisco Alberto 'l'CiIClr!
de Aragão, se determinou na Côrte, que 11. SiDO' de
5, Francisco de Panla e de S. Bento dobroriüo ii, 10 ho·
ras da noile no ycrão, c ás 9 no inverno, por espaço
de meia horn, pura so recolhoram 08 cidadãos. ~~s~:l pra·
Liea oiada conlinuo, perpetuando o oppellido do IolCn·
dente.

Os que depois de..a hora erão enconll'ados para~Ol
na rua selll moli\'o muuircslo. ou denLro de l:H'crnll.
boteqnim, e euso de jogos eslavão exposlos:i prisãO e
multa".

Vem compilado ua Collecção Nabllco.
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15. E os Juizes do Crime u;\ cidade de
Lisboa (1) serão oürigados coner carla hum
a ciual1e de noll , buma yez ao menos em
caua semana.

AI. lie lG de Sclcmuro ele 1586.

lO. E sejam avi adas os Jn.izes, que não
consintam aos Arcebispos, BISpO, nem a
seu Vigarios, nem a outros Prelados, (rUe
tomem nossa juri dição, nem y:lo contra
no os direi tos, fazenuo perante si re pon
der os leigo no casos, que não devem;
e con en lindo-o, e não nol-o fazendo aher,
Nós os castigar mo grayemente nas pessoa
e no bens (2).

M.-Iiv. 1l.41§ 5i.

li. E se alguns fidalgos ou homes seus,
ou outra pe soas quae. queí' lizerem algu
ma malfeitorias, ou tomadias, trahalhem
os Juize ele os penhorar e fazer pagar o
dano, que fizerem, ou cousas, que toma
rem, e prender os que merecerem ser
pl'Csos. E se pOl' sna culpa algum não
for pre o, ou penhorado nos ca OS, em
que o devem ser, os djtos Juir.es p:lguem

..per sens bens os dmlOs e Jl1:l1Jcitol'ias; e
mais hajml1 qualquer pena crime, que no
caso couber.

M.-liv. I t. M §40.

18. E defendemos a touos os Jlllzes e
Ju'liças de no sos Reinos e Senhorios, que
de feito conhecel'em, que nâo remellam
feito algum a Nós, nem a n.ossas Relações,
nem a outro algum SuperIOr, sem no so
special mandado: mas proces em os feitos,
e dêm nelles entenç.a final; e darão ap
pellação e aggravo, ou elles appellarão se-

a gunuo O casos forem, e per nos as Orde
nações forem obrigauos, salvo nos ca o. ,
em que per ella lhes expressamente man
uarmo , ou dermos lugar, que os.remettam.
E remettendo-os em outra fórma, todo o
que se processar pelo Superior, a cruem
forem remetlidos, será nenhum e cle ne
nhum vigor. E o Julgauor, que a tal re
mIssão fizer, e as"i o que deDa conhecer,
serão condenados nas cnstas.

·M.-Iiv. Il. H§3i.

ln. E na cidades, villa e lugare onde
forem levados presos de Concelho em Conce
11,10 pelos levalTores (3), ou per outTOS (rUaeS
quer, que os levarem per constrangimento,
os Jluzes os recolham logo, e os facam
tomar aos Carcereiros. E mandamos, que
em todos os lugares, aS'i da.s Ol'den e
Prelados, como c de quaesquer Grandes e

(I) _Vide Rel)..de 12 rle i\[arço de 1609 regulando as
funcçucs dos JUIzes dos Dairros da'luolla cidado antes
úa nova ordem do coUsas ulIi estabelecida.

(2) l)c~a discI'icionnri3, hoje sem vigor, em vista da
no"a lnglRlação.

(3) .Lcou<lorcs, i. c' l conduclorcs de presos.
G UOJe, na r~lla de força de 141 linha, são chamados os

u.udns Naclonacs I'nr~ o desempenho deste l)crviço.

Fillalgos, se recebam os l)l'eso, que a I

eJies forem levaLlos dos lugares seus Co
marcào , para dalli se levarem aos Con
celhos, para onde houyerem de ser leva
dos, tendo-se rusto [aI temperan~a, que os
que forem escusas de taes encarregos, não
ej:lln para ello COIl [ra.ngidos. E o Jwzes,

Cjue assi o não c.umprirem, ou ni 50 forem
negligentes, os havemos por condenados
em \ inle cruzados, ametade para quem
accusar, e a outra para a nossa Camera,
e erào degradado bllm anno para Africa,
e IlIe será. dada a mai pena, qlle mere
cerem, seglUldo o dano, que disso se se
guir.

i\L- iiI'. Il. 48 4, c liv. fi l. 63 li 1.

20. E proverão sobre os talajadeiros
cada mez huma vez assi cIos lugares, como
d s termos. E saberão se tem as Stala
gens providas de camas e mantj mentos e
de todo o necessario, como são obrigados,
taxando-lhes as clilas cousas (11, e pondo
lhes preços, por que as dev:un daI', maiores
al"l.lm taMo, elo quc nos di tos IU"ares com
Illummente val'erem, em mouo que pos am
receb I' proveiL:o. E a"si se informarão,
se cumprem as taxas, que são posta. ; e
nào tenJo, como dCI"em, o CjllC são obri
gados, ou Ilão guaruanc10 as dilas taxa,
procellerão contra o,> culpados, tomando
lhe' os pl'ivilegios, que tiverem, de Sla1a
jadeiros, e não lhes serão mais guardados.

~r.-lil'. I t. 4-J § fiG.
.-p.l t. 18 1.·1.

21. E porque os lobos (2) fazem grandes
danos aos gados, llavemos por hem, que
o homem, que malar 1 b velho, haja por
cada hum tre mil róis: e POI' lobo
pequeno quinhentos réis. E o q\le empra
zar cachol'I'os (3), e os moslrar, haja quatl'o
cento réis, do qual premio se pagará ame
laLle á custa da nossa Fazenda, e a outra
iL custa elo POYO, em cujo termo forem
morlos. E o matador mostrará a caJ)eca.
e pelle do tal lobo ao Jwz do lugar,·o
'Tua I mandará fazer disso assento, e passará
ma.nda.do para o Alllloxarife pag~r logo a
dita quantia á tal pe .oa. E não slando
o Almoxarife pre ente no lugar, pas ará
mandauo para o Recebed r das Sisas; aos
'Tuaes nnnc1amos, que sendo-lhes mostrado
o mandado do Juiz, sem outro nosso, nem

(1) Esla disposição eslá hoje sem vigor, maximc
qU:lnlO Ú taxa d 5 ohjectos ílqui mcncion~j(los; bem que
na C rlc. soja nos \'chiculos publicas, srja nos fllnCraC!i",
lenha o Gorerno usado de :lI'hill'io ~(llllcIIHllllc no desta
Orrlcn1çílo. L. do la de Outubro do 1828 arl. 66 § 10.

(2) 'E~la disposiç;i:o c outras dn mesmu cspccie sii.o
propriamente adminislrnli\Ifi8, o cabem BDti preceitos úns
Po~lllras das CBIIlar3s ~[lInicil)acs.

Vide AIs. de 23 de Julho úe 161;, do'19 do Agosto
de 16!.;, de 23 de Jnlho de 165;; e L. do la de Outubro
de IS28 art. 66 §§ 3 c 5.

(3) Em]J~'ajar cachorros, i. c.) r.crcar, Rennloar os
filhos dus lobos C de ol1tros nnimacs ffJro7.l'st para sc
rem c Ihido~ c morto:;.
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d~ O~cial L1 n "sa Fazenda, pague o di lo
rlJl1b~ll'O, E ao Alll1o'G\l'ife, ou Recebe
dor ft ará :1. pelle do 101lo, e terá cuidado
de, recada~ do Procurador, ou The~ou
rell'o do dIto lurrar a alllf'tade da quantia,
que., ppr ell.e pagou. li o Jniz mandal'à
ao Ihesoure!l'O, qne falf:1. o dito pagamento
:1.0 Almoxarlfe, E não trndo o The~oll

reiro dinheiro do Cnn elho, o Juiz tari!.
]::nçal' ~nta aos moradore- delJe; da qll:1.1
nao sem. e.s 1I~:1. pesso:1. :1.1guma, postoque
tenha pnvlleglO pa.ra não pag-ar finla:, e
havel':se-h:l. respel t? á fazrnd:l qlle c:l.d:l.
hum tlvel'. A qual hn[;l se fará e arrec:l.darit
(lontra de. hUIIl mez do dia., que o Juiz
for rcc]u.el·ldo pelo Almoxanfe, ~ob pena
de o JIIIZ pag:l.r de SU:l. C:l.sa :l. dil:l. ame
t,1de, E m::l.I1L1amos a todos os Contaclores
e Officiae. de n~ss:l. Fazenda, ql\e levem
cm con.ta ao dito Almoxal'ife a quantia
cllle :l.SSI lia de pagar á custa (h nossa
1< :lZel1lla, mostrando-lhes as certidões dos
Jllizes. e peHes (lo., lobos, posloqlle paglle
sem Ir n:l. folha do a,sent:unento e de
qualquer Uegirnento em contrario, a~ quaes
pelles se."ão olJl'iO'ados trazer aos Conto,

S. - Jl, O l. I 1. lO,

Sobre os ..llmolae<is (I).

!i2. Outl'osi saibam se os Almotacés usam
de ~eus Omcios, como devem, E ~e fize
rem o contml'io do que lhes he mandado
?u forem negligentes, constranj:l.m-nos par~
I,SO, seg-undo se contém no Hegimento de
seus Omeios, e sob :l.S pena, hi declarach,.

~r.-Ii\'. I l. 4·1 § ·12.

2:3. E não lhes r..on'intam, que dos fei
tos d:l. Almota~al'la ordenem processos,
nem grandes SCl'lptlU·:l.', mas mandem-lhes
qlle hrevemen~e os des'p:l.Chem, li os Jui
ze~ despachamo per SI os :l.ggravos e ap
p~lJaçõe:,' qne perante eHes vierem; quer
seJ:l.m .fCl~os entre p:l.~'tes, quer sollre pen:l.s
peCUnl:l.I'I:l.S, on COlm:l.S, fazendo-lhes o
Almot:l.cé per pala I'l':l. I~elaç1io, não p:l.S
s:l.udo a quanb:l. de seiscentos réis, E
pass:l.~do d:l. d.ita quantia :l.té seis mil róis,
os JUizes o despachem com os Vél'e:l.do
res em C:l.mera, sem appeU:l.lfão, nem ag
gmyo p:l.ra Senhor algum de terra, nem
p:l.l':l. no. S:l.S Uelalfões,. P,orém se as penas
postas p~lo~ Almotaces forem .corporaes,
ou pecumal'la , que pa sem de seis mil réis,
atI causas qne passem d:l. dita quantia as
appellações, que dos t:l.es C:l.SOS dant~ os
Almotacés saírem, venh:l.m aos nossos Des
emb:l.l'gador~., a quem cl,ireitamente perten-
erem, sem lI'em aos Jll1ze , Dem Omeiaes

d:l. Camera. -
.[,-Iil'. I t. li § ·13,

(I) Vide nola (2) ;; rubrica rio L'I ,e bem assim"
Ord, rleole iiI'. I. 63.

!iI. E ,d s, furto dus SCrã\'OS, de qne
elles, prllllelrãmenle tiverem tomado co
nlrecnnento" quer, sejam Christãos, quer
Mouro, ,.ate fjua.!ltla de quatrocentos réi:,
con h~cerao os JUlze~, e d"Csemb:l.rg:l.l-os-hão
em C~mel':l. com os Véreadores, sem ap
pellalf~LO, nem aggravo, dando pena de
alfoutes :l.OS que acharem cnlp:l.dos, ou qual
quer outra, que me~'ecerem, segundo fÚl'llla
de nossa Ordenalfoes,

M,-Iil". I t. II § 4-1,

!i:J.. Oflll'osi os Jllize~ conhecam dos fci·
to: da$ inj uri:l." verb:l.es, ~ne alguns
demandem :l. outros, e nenhum outt'o JuJ
g:l.clol' conhecerá delles, E os facam con
clu os em lll'eve, não fa~endo longos pro
ce-sos; e sem darem Yl~la ás partes para
razoarem em fina.l per scripto, e sem lhes
darem ,os nome~ d:l.s testemunh:l.s para
contmdlct:l." o., levem á Call1era L1nto
que forem conclusos" e ~ despachem com
os Vére:l.dores na pl'lmelra Véreacão. E
se algum delles for suspeito, tom'em dos
outros homens bons dessa cidade ou
viJla " hu~n em sell lugar, que nào' seja
suspeito as parte~, len~o os feitos perante
as partes, se 111 qUiserem star, ou fi
SU:l. revell:.t:, s.e sta.r não quizerem, E
ql!anlJo a.SSI stlverem presentes ao ler do
feito en:, fin:l.l, poderão apontar quaesquer
~on,tl'aclicta,,. que notorias e pnb/icas se
J,am, par:l. "el'em '1yanta fé deve ser dada
as testemunha:" E as sentenlf:l.s, que de
rem até quanb:l. de seis .mil réis, facam-as
d:l.1' it execução, sem m:l.is dellas I:ecebe-
rem appell:l.fião, nem aggravo pam outro
Ju19ad~l', nem ll~l:l.lfão, E Dão possam
em mal?res quan~l~s ~ondenar as partes,
que assl a t:l.es IIlJUl'las a outros di se
ramo E e mais julg:l.rem, a dita maior quan
ti,:l. sej:l. h:l.\:ida por, nenhuma e de nenhum
VIgor, ,e sep redUZida á qua.ntia dos dilo'
seIs l~lIl réls. -n:l. p:l.l'te, qne na cidade
de Llsbo:l. dem:l.ndar por injuria verbal
p~rant~ outro :l.lgum Julgador, pagará dous
mIl réls para as obras da- dita cidade; e
o Scriv~o, ou Pl'ocur:l.dor, que nos dilas
feito~ screver, pagará dez cruzados,' que
os Véreaclores poderão mandar executar
per seus ]lens.

~r.-Ii\'. I L '11 § 45,

20, "Porém quando cadalrum:l. das p:irtes
for Firlalgo de Solar (2), 011 de COLl de
a.rm:l.S (3), ou C:l.Y:l.lIeiro, on mulher de cada

(I) Vi,le Pegas no resre lil'o Com. ..
(2) Fulalyos de Solar, i. c., ou de Linha"'cm, o qucJa

descen:le de oul,'os, e lem nob,'cza conhecida pelo .olor,
pelas terras c Ilcl'dade!'l.

(3) l-:i,J{Jl~/o de cola de aJ~m(Js, i. n., que Icm br3~O
dado pr lo Re)', Oll (llle tem br3sücs do SOtlS maiores.
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llluna (h' uhl'cL1i(as, ou omelhanlos rruali
t1alles, ou (planeIo as injurias vOI'bae' forem
sobl'e segurança, Oll lila~ a algum Offi~i!ll,
que tenha carrego ue J llsllça om seu OfTlCIO,
ou sobre seu oro io, os J'llizes conhecerão
dos ili tos feitos, e os delerminarão flllal
mente per si, sem o Vereadores, e darão
appellação e aggravo ás partes, que de
suas entenças e mamlado' appellal', ou
aggravar quizerem.

~r.- liv.! t. <11 § 10.

'%t. E postoquc. nas petições ponllam tal
(rua.lidade, ([ue provada niio perlen eria ti
Camera, assi como se disses e, que o does
lou, e que lhe deu pancadas, ou que lhe
L1isse as injurias sobre segurança, ou que
he Cavalleiro, se depoi. pelas inquirições
se não mostrar haver hi cada huma da
ditas qualidade, ou onlra em lhanles,
qne j1rovauas não pertenceriam á Camera,
o JUlZ as despachará em Camera, em mais
appellação, nem aggra\'o.

~l.-liY.l t.M§·17.

28. Porém as parles, que se sentirem
aggravadas dos ca os acima ditos, despa
chado em Camera, de que se não póde
appellar, nem aggr~n-:\r, p deriio fazer im
ple petição a Nós, e TÓS proveremo como
nos bem parecer.

M.-liv. 1 t. 4<1 § ·18.

29. E mandamos a todo os J uJgadores,
que não mandem prender pe soa alglillla,
antes de. sentellç~L ~j Q'ln ~ liva, per pelição,
nem qneL'(ume de lDJlU'la yerbal, que ou
lrem (relia faca, nem per inqlüricão, que
por ella seja "tirada; po loque a pc soa CJ:lle
. e houver por j nj lU'iada, seja de maIOr
condição e qualidade, que o injuriante,
salvo quando per final entenea for deler-
minado, qne seja presa. "

M.-líV.l t. M § 49.

.30. E q,uando. algum Fidalgo, ou Cu\"al
leu'o, ou Escudeiro (1) nos o riado, ou Es
cudeiro criado de (fllulquer dos Gmndes,
ou. Prelados ue n~s'os H.eino , injlll'iar dé
pa)avras, ou de fello alguma outra pe soa,
de ~al.qu~r sorte ou. eomlição qne eja,
e o Il1J lU'jado se queiXal' e der suas in
9,nirições, e depois de a ter dada, desi 
tu' da accu~ação, ou lhe perdoar; aindaque
o caso seja t<'1.1, quc segundo nossas Or
denações as ~usliças não po am mais pro
ced~r .pelo fell? em diante, por a si a parte
deSI lIr: todaVIa mandamos, que a Justiça
proceda polo feito em diante, e dê nene
sentença, condenando a parte na injuria
em que o condenaria, se o injuriado accu~

(I) Escudeiro, i. ~., pagem ou cdtldo, ~ue levava o
escudo do C~v.aJle!ro, em ~uanlo esle niio pelujava.
Gozova do priVIlegIO de uobreza.

sa se (I). A qlli\l cÚiHlena~ão seja applicada
ú parle injuriada. E se ella a não quizer
receber, ou lha liver perdoada, então seja
para a ar .;~ da piedade (2). E no caso so
hredito, não se queixando o injuriauo, ou
queixa.nuo- e, e uesi linJo, antes de uar
as inq u.iriçõe' (posloq uo 'ja el11 ca. o, que
a Justiça não haja lugar), ficará a Nós
mandarUlOS proccUer no dilo caso, como
no parecer justiça.

M.-lil'. ! L. -1J § 50.

Casos de devassa (a).

31. Por se evilarcm os inconvenienles,
que conlra serviço d~ Deus e nosso se
seguiriam de e tirarem deyassas gemes (4),
manL1am s a todas as Juslíça.s, que as não
tirem. Porém para que os maleficio se
jam sabido o punidos, só mente lirem e
sejam obrigados tirar as (levassa parli
culares sobre as mortes, for<;as de mlllhe
re. , que se queixarem, que dornliram com
eHas carnalmente per forca, fogo posto',
e sobre fugiL1a de preso.," quebranlamento
de cadca, moeda falsa, resislenci<'1, oITensa
de Justiça (ã), carcere pri\7ado, fu.rlo de valia
de marco de prata e dahi para cima (6). Po
rém sendo requeridos pelas parte , a qlle
o furtos de m'enos valia de marco dc
prata forem feitos (com tanto que não
desçam da valia de duzentos réls), (fUe
tircm sobre isso inqlül'i<;ão, tiral-a-hão,
dando primeiro jllramento (1.os San los Evan
gelho á parte, se se lJu.eixa bem e verdadei
ramente, e se lhe foi fei to furto jiUlla
mente de dllzentos róis, ou dabi pa.ra cima,
ou sua valia. E jlU'ando que si, lirarão
sómonte atê oilo testemunhas fi Cllsta das
partes, que lho requererem. E se cada
11llma das oito testemunha se referir a

1
11 Vide Ass. de 22 du Fel'ereiro de li21.
2 Vide nola (2) uo § 6 do [. 18 desle Iiv .
3) Devassa, s gundo Pereira c Souza no seu Dictio·

naJ'io Jurídico, !lo o aclo juridico, pel~ qual se ioq lli
l'em leslemuuhas por autol'idade do Juiz para infor
mação de algum delicio, afim de ser punido o
delinquenle, e manter-se a tranquillidade publica.

1\. de,assa era geral ou especial. A primeira se Li
rava sobre dcliela incerto; a segunda, suppondo n
existeneia do deliclo, só se occnpava com a IUdagação
do aggressor.

As dC"8ssas gerrtes cessárão entre nós depois de
promnlgqda a L. de 20 de Outubro de. 182a, que man'
don pôr cm vigor a de 12 de Novembro de 1821, da
Assembléa Conslilninle l'orlugneza.

Ha"ião as chamadas Ja.nci,oinhas l que comprchcndião
diversos crime~, c 50 faziãa cm Janeiro de cada ilODO.

(4) A propinaçiio de veneno era caso de devassa
geral (Al. de 20 de Fevereiro de 111.3); assim como
tambem era o de inlervençiio e suborno Das eleições
de Relij:iosos. A.I. de 16 de Agosto de 1608.

(5) VIde Ais. de 11 de Outubro de 1685, 9 de Agoslo
de 1686,20 de ~[aio de 1688,19 de Dez~mbro de 1695
e 20 de Agoslo do 1121, relaUvos ao crime de moeda
falso.

Consnlle-se ainda o AI. de 23 de Selembro do
1653, e Avs. de 22 de Abril de 1131 e 12 do Abril
de ln/.I.

(6) Vide D. de 25 de Janeiro de 1660.

Oao. 2U
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outra alguma, que ainda nào seja pergun
tada, perguntarão além das oito as refe
ridas. E isso mesmo vindo á noticia dos
.Tluzes, como a alguma pessoa foi feito
algum roubo em caminho, ou no campo,
sendo-lhe assi dito per alguma pessoa,
ou pela mesma parte, a que o roubo for
feito, o Juiz serà obrigaelo tirar devassa,
postoque o roubo seja de valia de marco
de prata para baixo, em qualcJUer quan
tidade clue seja. E bem assi tiTarão in
cluirição devassa sobre arrancamento ele
arma em Igreja ('1), 011 Procisslio, postoque
ahi não slê, nem vá o Corpo do Senhor,
ou em qualquer lugar, onde stiver, ou for,
ainda que hl niío haja ferimento: e dos
arrancamentos feitos na Corte, e sobre fe
rimento feito de noite, ora a ferida seja
grande, ora pequena. E bem assi, sendo
alrruma pessoa ferida no rosto, ou aleijada
de algllm membro, ou sendo ferida com
Bésla, Espingarda, ou Arcabuz, ora o fe
rimenlo seja de dia, ora de noite, e das
assuadas (2). Nos quaes casos e cada hum
denes tiral'ão illquil'ição devassa (3), taÍlto
que vier á sua noticia, que em seus :ruIgaelos
são eommettidos. E sendo commellidos
em cidade, 011 villa, os Juizes começarão
tirar sobre elles inquirição do dia, que
commetlidos forem, a dons elias, postoque
ele !aes maleficios não seja dada querela,
nem sejam per alguma parle requeridos.
E sendo commettidos no termo, começa
rão lirar a ditas inquiriçõe elo dia, qne
'h sua noticia vier, a tres elias. E pa sa
dos oito dias depois elo maleficio c.om
mellido, não poderão os JllÍzes allegar, que
não comecaram a tirar sobre tal maleficio
inlluirição'; por não saberem que era com
mettido; porque não he ele crer, f[Ue em
oito llias não venha á noticia dos Juizes,
em cujo termo foi commettido. As quaes
inquirlcões acabarão de tirar do dia, que
o~ mal'eficios forem commellielos, até a
trinta dias (/1).

i'lJ.-IiV.1 f,,41§I,eliv.5!.iil§2.
Ass. de li ele Março ele 1;;n2.

32. E queixando- e alguma pe oa, que
lhe foi feito algum dano em flort,1, ou
Pomar, e que não sabe quem lbo fez, o
Jniz perguntará a requerimento, e á custa
ela parle, que o requerer, até oito teste-

(\) Vide D. de 13 de ~rnrço de IG3i.
(2) Ville AI. de 12 de Agosto de l'li.
(3) Vide Ord. do liv. 3 I. 6 § t, e O. de 20 de Maio

de 1615.
As testemunhas inquirida!! de'fns~amcn{e. sf"ndo do

fóra do Reino ou mortus, presla,'n-lhes lanla fé como
se fossem inquiridas em prC-l:iença das partes, contra O
,\ne delerminam O Direito Romano. Pegas no respec
h\'o Com.

(4) Vide nola ii. Ord. do liv. 5 t. 35 § ...
Consulte-se sobre ns de,'assas gernes, Pereira e

Souza no Diccionario Jlf,ridico 1 artigo - Devassa.. e nos
seus Repertorios Munoel Fernundes Thomar. e Furtado
de ftfcnrfonçn, onde "cm compilada em resumo a res-
peeli"n legislação. .

munhas devas amente (i); e achmHlo al
gum culpado, procederá como for direito.

M.-Iil'.l t. ,j,.1§3.

33. E em todos os feitos de mortes de
homens, forcas, roubos e de OutTOS male
ficios acima" declarados, em que special
mente mandamos devassar, deyem til':tr per
si as inqnirições, não as commettenelo a
outrem. E como for acabada a devassa de
morte, enviarão o traslado aos Conege
dore ela Corte (2), e o proprioficará na mão
do Tabellião, que a tirou, e a que foi dis
tribuida, para dar conta elella. As quaes
t1evassas de mortes se pagarão pelos que
relosos, si os bi houver, e não os havendo,
pagal-as-hão os culpados. E não se mos
trando per ellas quaes são os culpados nas
mortes, quercnrlo-se algum livrar, esle lal
pague ao Tabellião, ou crivão, não Só
menle o traslado da inquiriçiio, mas tambem
o que se Ibe montar de haver do original.
E mandamo, que se não leve paga das
Laes inquirições ao herdeiros do morto.

M.-liv. 1 t. H§ M.

3<1. E quanto a estas devassas, que sobre
certos casos particulares mandamos tirar,
se per ellas constar quem he o culpado
ele culpa, por que mereça ser preso, pa
gar-se-ha a devassa á sua cusla, postoqne
se não venha livraI'. E não se achando
nella culpaclo algum, pagar- e-ha ametado
do qne nella se montar it custa do Con
celllo (3), onde se commelleu o maleficio, e
da ontra .ametade não levará o Scrivão,
ou Tabellião consa alguma, por se assi ti
rar por bem de justiça.

'M.-liv. 1 I. 44 § 35.

35. Item, trabalhem de saber dos malfei
tores, e os prender, e e n;t terra não
forem, saber onde são. E enviarão recado
ás Justiça, que os prendam, e lhos en
viem, passando para ISSO seus precatorios.

M.-liv. I t. 4-1 § 38.

36. E os Juizes não mandem prender
pessoa alguma, al\-o per o Alcaide,(4), ou
l\Ieirin1lO, e per os Quadrilheiros. E quando
mandarem prender per seus Alvarás, os
passarão na. fôrma, que curemos no Lino
quinto, Titulo H9: Como serão p7'CSOS os
malfeitores.

l\I -liv. 1 toO ,U § 30.

(t) Devassamente. i. c. I sem nomcnç.ri.o de delin 4

quenle algum.
Vi,i" noln (3) ,lo "\lrngra"hn "reeedente.
(2) Vide A.1. de 25 de Oulubro de 1641. e Ass. de

26 de Fevereiro rle li3;;.
(3) O arI. aOi do Co.ligo do rroersso Criminal con

tinnon fi mesma doutrina, com n dirrercnçn de png3 4

rem as pobres Munieil'alirllldcs \l tOlalidade das eUS
ras: o pagamento de melade sómenle tem lugar
quando o I'éo he pobre. Arl. 99 da L. n. 261 - tle 3
de Dcr.emb,·o de 18/.1, e Av. n. /,O/,-de 29 de De
r.cmbro de 185~.

(/,) Virle AI. de 28 de M:tio de 161,8.
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37. E mandamos, que quando as Jusliças
acodirem aos al'roldos, onde acharem al
guma pessoa ferida, e lhes for (li to e mos
trado aquelle, ou aquelles, qlte se disserem
ser culpados, os prendam logo (1), como que
delles livessem culpas obrigalol'1as para pri
são. E posloque lhes não seja requerido
per parte alguma, nem dilo qual he o
culpado, se ao Juiz no arroido parecer,
que alguns são culpauos, poderá prender
alé sei pessoas. E tanto que presos forem,
Jogo nesse. dia pergunte á parle, se quer
querel:1r; e querelando, o deixarão slar
preso, até se li"1':11', se a querela for
obl'igatoria para prisão: e não querendo
querelar, ent.1.o v.eja logo nesse dia a
qualidade das fendas; e se nITo ·forem
para devassar, logo nesse dia o solte, sem
mais appelJação, nem aggravo, fazendo
disso um auto, que fique em mão do Ta
hellião, para a todo o tempo se saber,
como o Juiz e houve nisso. O qual auto
pagará o preso (2), que assi mandam sol
lar. E se o caso f l' para devassar, tirem
nesse dia, e a todo mais alé o dia seguinte
a devassa, e achando que o não culpa tes
temunha alguma, o sol~e logo pelo modo,
que dito !le, sem mais appellaç.ão, nem
aggravo. E achando que alguma teslemu
nha o culpa, proceda contra elle, fazendo
citar a parle. E se a parte o quizer ac
cusar, vá pelo feito em diante. E não
querendo accusar, enlão se proceda contra
elle .por parte da Justiça, achando que a
Justiça ha lugar, como 11e no caso da alei
jão, ou ferimenlo pelo rosto. E achando
que aJustiça não ha lugar, e a parte não
quer accusar, e o fCI'imento foi em rixa,
po toque fo se de noite, então o mande
soltar pel:1 fõrma sobredita.

M.-liv. 1 l. 4.4§ 69.

.38. E sendo caso, que o ferimento não
seJ.a de aleijão, nem ferida de rosto, e o
J lUZ no .dilo arroído premIer alguma pessoa,
e depOIS de o ter preso, não q:uerendo a
parte qu~relar, achar que as feridas são
mort.'les, tire hum sWTImario conhecimento
de _duas, ou tres te lemunhas, que mais
razao lenham de saber, se o 11reso !te cul
pado. E .achando que o he, o não solte,
a.té o fendo ser seguro de morte das fe
ridas pelos melhores dous Cirurgiães que
na t~~Ta .~ouver, e não havendo dous, per
o Cllurglao, que o curar, sendo exami
nado (?). E achando pelo dito summario
conheCimento, que não he culpado então o
solte logo, posloque o ferido nã~ stê se-

, (I) O AI. de 25 de Selembro de IG03 delerminou os
d~?~toC.1l1 que dc\'crta ter lugar as pri:iõcs cm flagrante

(~)_Nadn mais arbilrario c injusLo do que esla dis
po(.,çao, que Pegas niio duvida apploudir c juslificar
t 3) Segundo l'egas. o esl\'lo era que na falh d~

1
0csNCirurgiões podiiio ,enil: os pralicos. J~,s. .ie 20

(e ol'crnbro de li60.

/juro. E este mesmo nlOuo terá, quando
lhe o Alc:ude, ou Me1l'lnho, ou qualquer
do povo trouxer algunl preso, polo acha
rem em alglltu maleficio.

M.-Iiv. 1 1. 4-1 §§ G2 C 63.

Vevassas geracs (I).

3n. E mandamos a todos os Juizes das
cidades, viUas e ltlA'ares de nossos lleillos
e Senl?orios, que do dia, que comecarem
a serVir .seus Olicios, a dez dias pl~imci
ros segulUles, comecem tirar inquiricães
devassas sohre os Juizes que ante elles
foram (2), a qual acabar1lo de tirar até trinta
(lias do' dia, que for comecacla: e nella
sejam pergwllauas ao menos"até trinta tes
lemunh~s pel~os capitulos que se seguem,
que mais razao tenham de saber ueUes.

M.-Iiv. 1 t. 4.1§ 4..

'10. Item, se os Juizes faziam a audien
cias aos tempos ordenados, e se despacha
vam os feitos sem delonga.

M.-lil'.1 t. '14 § 5.

41. Item, se dei.x:avam de fazer direito por
lemor, peila, amor, odio, ou negligencia.

M.-Iiv. 1 t. 44 § 6.

. '1.2'. ~tem, se trabalharam de prover as
illqull'1çães e quere.la , e saber se em seus
Jlllgados havia malfeitores obrirrados á Jus
liça, para os prenderem, ou mandarem pren
d~r, ou se deram favor a algLUls, que sa
bJam que eram obrigados á Justiça, que
andassem peranle eUes, ou na teúa. E se
não trabalharam polos prender, ou man-'
dar prender, ou se os avi aram, ou deram
favor que a seu salvo se fossem.

M.-liv. 1t. 44 §7.

43. Item, .se .levaram ser iço, geiras, ou
oulras serV1ntias, ou receberam dadivas de
alguns Fidalgos, ou de oulras pes oas.

M.-liv. 1t. 44 § 8.

M. Item, se com poder de seus Omeio
tomaram alguns m:mlimenlos', ou outras
cousas sem dinheiro, ou por menos preco
do que valiam. "

IIL-liv.1 t.>H§n.

45. Item, se deram alguns presos por
feitos crimes soure fiança.

1I1.-liv. 1. til. 4·1 § 10.

4G. Item, se despacharam alguns feilos
crImes sem appellarem por parte da Ju -

(I) Vide nota (3) ao § 31 desLe lilulo o pog. 139.
Todo~ 05 pal'ngruphos cm que se uutori!:Sõlo us de·

vassas nesta Ordenação, forão rc\'ogados (lor \'irludc
d1 L. rle 12 de NO\'ell,bro de t 21.

(:!) Ilcfcrc-s , seS"undo l'ügas, aos JUrze! Ordinarios.



142 rnlMElI\O LIVRO DAS OI\DEN.IÇÕES

liça, sendo os easos laes, que segundo
nossas Ordenações deveram appellar,

M.-liv. 1 t. 4<1 § 11.

4.7. Item, se dormiram com algumas mu
lheres, que perante elles trouxessem de
manelas, ou requeressem alguns desembar
gas.

~r.-Iiv. 1 t. 41 § 12.

~8. Se [iraram as inquirições obre os
Jlllzes, crue ante elles foram, e sobre o
Ol~tl'O Officiaes da Ju liça, e obre os mal
fel tore , que nesta Ordenaçào são decla
rados, sobre que mandamos devassar ao
lempos ne1la liJui{ados.

~I.-Iil'. 1 t, ·1<1 § 13.

49. E bem assi inquirirão sobre os AI
ca.ides e Meirinho, e fizeram pedidos de
pão, vinho, gados ou outra: cousa, ou se
levaram gejras (I), ou receberam outra
quaesquer dadivas.

M.-Iiv. 1 I. ,11 § 14.

50. Item, se soltaram, ou prenderam sem
mandaclo da Justiça.

M.-Iil'. 1 t. ii § 15.

51. Item, se prenderam com dilitrencia os
que os Jlúzes manJam prender, ou se dei
xar:l.l1l de prender alguns, por peitas (rUe
recebessem, ou mandaram avisar os que
lhes mandavam prender.

1\I.-lil'.l I. 1-1 § 16.

52. Hem, se deixal'am t!'azer armas de
fe 'as, ou aos tempo defesos, a alguma'
pessoas. E se por lhas deL'<al'em trazer
receberam algumas peiLa (2).

~r.-li\'. 1 t. J.1 § li.

53. Item, se leyaram por prendor .os
malfeilore dinheiro, ou ouLro algum lll
lctesse das parles querelo. a , Ou levaram
do preso alguma COUS:l. polos le,rarem
às aUlliencias.

JIl.-liv. 1 l. jl § 18.

51. Outrosi, illqllÍrir1ío sobre os Tabel
liàes, se guarclaTam os Ilegimentos, que em
nossa Chancellarja juraram (3).

I\I.-lir. 11. l·j § 19.

5::;. Hom, se dão sem delonga os il1'tl'll
menlos e scripturas ás ]JarLes, quando lhes
:::tn reqneridas, ou os deLxaram de dar a
alguns, que o. reCjlleressem contra alguns

(I) Ceiras, i. c., o serviço que sc fazia aos J uizcs, ou
quo ellos exlorquião cios pu,·os.

Vide §~ .\3 c 31 dcsle titulo, c l'er ira c 'OIlZU- Die
úOn'lfio fUNdiro, artigo - Gcira,

(2) Vide AI. de 31 de MUl'ÇU rio lH2 ~ 12.
(3) COlllplehelHle lanlo os .Tabdliãcs, COIllO 05 Escri

vàcs. rega:: no rcspccltro Com.

Juizes, ou J llsticas, alI pessoas poderosas,
ou se levaram 111ais por ellas, do que he
tn.xado.

AL-liv. 1 LH §:!O.

56. Item, se Liveram parte com alglunas
mulheres ([ue andassem em demanda, de
cujos feitos fos em Tabelliãe (1).

M.-Iil'. 1 I. '11J § 21.

5i. •Item, se per respei to de seus om
cios levaram geira , ou outras sel'viulias
de graça.

M.-li\'. 1l. -1-1 § 22.

58. Item, se descol)l'il'am os segredos da
lu tiça (2), ou aYi amm os de que sabiam,
que ora querelacIo, ou per qualc[u~1' OUtm
maneira fossem olJl'lgados á Justiça, 011
denegaram ao. Juizes.e COl'l'egedol'es as
culpas que delles tinham,

M.-Iiv. 1 t. H § 23.

59. Item, se a alí(ul1 a parte descobriram
o que se eon lêm na inClui rições, posto
cflle sejam de feito ci ,reI, antes de serem
aberLas e puhli adas.

M.-lil'. 1 t. 4-1 !ii 2-1.

60. Hom, se fizeram algl!mas falsida.des
em crilJturas, ou inrfllÍl'içães, ou em Ejuaes
Cjller aula, ou fb:cmm alguns outros eITos
em seus Officios, ou se dão !Is pessoas (rUe
o n,jullam a scre'ol', TI) nos da quarta parLe
do salario daq ui 110, que lhes screvel'em.

R-iiI'. 1 I. J4§25.

61. E tirarão outTosi inquirição sobre
Lodos os ouh'os Olliciaes e l\Iinistrds de I us
tica, as i Vereadore', Juize dos Orfãos '(3),
Scrivães, .1 uize das Sisas, Scrivães della ,
Procuradore, Almoxarifes, Reee~edores,

Almotacé ,Alcaide das acas, JlUzes dos
Residuos, oilde os houver, se el'l'am em
seus Oillcios: e particula.rmente se leúu'am
peiLas, ou compraram a\gllma cou a (jada,
ou a receberapl emprestada, pergunta.ullo
pessoas de boa fama, e de cJl.le se presuma,
que dirão verdade, e que sabem parte das
ta.es cousas, e lhes farão aS interrogações
necessal'ias, para se saber como de seus
Omcios usam, e se proeeder contra os CllI
pados. E na dila. inquirição perglLl1tayão
sómenLe polos erros e culpas, que os ditos
Officiaes tiverem commettido o anno pas,
ado, e o outro atrils, e mai não.

M.-liy. 1 f, o[[ § 26.
S. - p. 1 I. 18 I. ::; e t. 21 I. 2.

(JbYi'!C § 1,1 desle titulo.
(2 Vide Carla d'E1:Rcy .Ie 9 de Novembro clc.1029,

cD. de 2a de Jauelro de 161t, II,· de Fc"erell'o de
10\2, 18 de Agoslo de 10'\),3 de Outubro do 100U, c
12 de ~I aio du 1101.

(3) Ville AI. de :Hi de Julho de 1002, c Ass. de ti r1D
I MUlço de 1013.
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G2. E isso mesmo pergunlarão, se algu
mas pessoas venderam, compraram,. ou
apenharam alguma~ cousas clas Igrejas,
convém a s~ber, JOJa , alfaJa , ornamenlos
de ouro, de prata, de seda, de. lãai O~l
de linho, ou outras cousas das ditas gre
jas. E lanlo que as acharem em mão cle
qualquer pessoa, as lomarào e tomal'ão á
Igreja, donde fomm tiraçlas, e procederão
conlra os vendedores e compradore , se
gundo as culpa de cada hum, na fôrma
de nos,as Ordenacães.

M.-liv. 11. <1l § 27.

63. E bem assi perguntarão. na Jita in
quirição, se algUlnas pessoa~, de cjualquer
qualidade que ejam, agazalham em suas
casas Freiras sem no sa licen~:l, sem
enlbal'go de quae cruel' Provisões EI'cle
siastic:ls, qllC tenham (i), E nos que as'i
agazalbarell1, execularão as penas cle nossas
Ordenações.

~l.-liv, 1 t. 01-1 § ~8,

01. E pCl'guntarão se algumas pessoas
caçaram perdizes (2) com boi noslngares
expl'e salllenle nomeados na OrLlenacão, no
Livro cllunto, Titulo 88: Das cf/f'a's cpes
carias defesas: illCluirindo sóme·nle cada
hum no lngar de sua jUJ'i dição, onele
li 51 IlC L1efeso,

M.-liv. 1 t.-1-1§:;m.

Dó. Hem, pergunlarão palas Alcaides
~lúres, 011 sell Lugar-Tenente' e COJlllllen
dadores das Orden , se lrazem gaJo no.,
lugares, ou eus termos, onde tem as
Alcaidaria Móres, ou Commelldas (3).

S. - p. ·1 1. 6 I. 3 § l.

06. E tirarão deva sa em cad:l bum anno,
dcsd'o principio de Junbo alé per toel
Agosto, dos que levam gados para róra
d RaJUo, como se contém no Livro quinto,
Titulo 1.15: Da passagem dos gados. E
~cal'ca das Cartas de visillhanca e licenca
para .e comprar gado, farão·' o que no
dito titulo se \.:ontém.

s.-p. H. 01.9 §§ 1 C 8.

67. E as sobretlitas devass:.\s seril obri
gado lirar hum dos Juizes do Crime ela

(11 Vi do AI. do 13 d" Janeiru do 1003 de 30 do
Ali ...1 do 1053, de 18 '10 A,'usLo de 10:;5: e de 3 de
NO\,!'lIIbro do 1671. e O"d, ,foslo li\'. I. 5~ § 3~,
. EIS lima das pr.ovna da grande inflllcncin que CICl'

C!" o CI.ur~ .sobro a nealoza no scculo XVl1! Illlul'fcl'ClI
~~::lr I,nau~\ Infl '~iln.1 c 1ll0DOS justificada uo l'OtlCt, eh'H
da lO? Ecolesla'IICO. I1e pur eerLo a do qlle e'ta Ord.

e 310 t)oeulIlcnlo.. E comLllllo não fulta (llIem não di~
80rle oohl'O u fanalislllO do. Hej's duqueHa cpuea C de
8U~) sll~~orvicnciR aos Padres! '
II I.) 'Ide Ord. do li\'. 5 t. 88 §!', c AIs. de L de 011

'b.ro ".e IGI2, c do 23 de Fo\'eroiro de IG24.
M(3) r'de AI•. de 2 de Oulubro rle 1007 do 'II, de
d~1'?Gl~.IG08, do 2 de ftlarço do JOl3, c doí1dc'Muio

cidade de Lisboa, comecando no principio
do mez tle Janeiro ele cada hum anno, não
perguntando neHas por ó Yúreadores da
dita ciL1ade (I). E lallto que forem tiradas,
as entregará a bum dos COJ'l'ageelores do
Crime da Corte·, que a despa 'bara em
Relagão, e procederá conlTa os culpados,
como for justiça.

S.- p. 1 L 20 I. I e 2.

68. E qualquer J lÜz, que não ti ral' as
ditas inquirições devas a' em cada bum
dos casos acima declarado ne l ti tlllo,
OH começando-a~, não as acabar nos dito
lermos, serú (legmelado elous annos para
Africa sem rellJissão, e mais pagaril cinco
mil réis, ametaele para clu m o aecu. ar, e
a onLm para a ar a ela pleuade (2). E (te.
I'a~ allllo soLre onlros casos e lI1alaficios,
af"úra os acima dilas, Oll em que per ou
tras nossa~ OrL1enações eXlJressamcnte man
darUlos devassar, e liral~do il1(f1lir~ção de
vaSS:l gemi, ou especJaI, pagara lotla"
as custas, perdas e L1ano$ , clue por
ella~ se causarem a qllae quor I :lrtes., e :l
diLa inquiriçi'io devassa. sorá MnL lUlla, e
per ella se não proceuorá contra pes"oa
alguma. E o que por ella prend r, in
correrá na pena, em c[ue jnoorre o Jul·
ga ]01', que prende sem culpa olJrigatoria.

IIL-lil'.l t. 1l ii .2 c 30.
S.-p. 1 t. 221. a.

69. E 'na cou"a, quo a h:1rem crua elle'
logo per si podem prover, prendalJl e pro
vejam, danil app Ilação e aggravo nos
casos, que elevem. E as em (Iue per si
lião p dam prover, façam-as. sa) r (senelo
(}l'ime' e malfeiloria) ao Corregaclor da
Comarca, ou ao Corregedor ela Corle, se
mais part for; e das oulra..~ \.:ou. as, que
ao Concelho .perlencem, ao Yéreaclor se
Offieiaes úo Conr:elho, e a' ch! Fazautla
ao Contadores e VéLlore el'clla.

M.-li\'. 1 t. 4-l § 3l.

70. E :lS eleva~ as, que os Juizes tirarem
sobre os Juizes 1]0 auno pas ado (3), e sob]'(j
O' OltLros Offieiae da J li Lica, envi:lrão

·aos COl'l'egeL1ores das Comarcas, do dia
que forem acabaclas, alúhul1l maz. Ecobtelll
d'elles conhecimento, p.u·a em todo tempo
se saber, como lhas en ·iaram, e em que

(I) A ra7.ão desla dispo.içiiu he o mesmo do l. 1,9 pr.
Os Voreadores acLigos Ct'ão mCllIbl'oS de um Tt'il.wllnl
judiciado, além (ie ronslitnirclll uma corporação arlmi·
nistl':ILivn, romo hoje !:ão Os Call1aros ~ll1l1jcipacs. I::rãu
pOl'tanto consillcl'o.dos Orficiacs tlc Juslira, nâooLljlanlc
o que diz Cabcdo "'01 suas DcúsüiJS p. ~ lJec. GO 11. 7.

Vi ele llCg:Ui COIU, ao § 61 n. ~ lluste titulo.
As llc\al;sas tIe que trata este IHU'Uf.)I'upho crão das

llcnomi nada~ - Jallciriuhas.
(2) Virl" nola (2) ao § 6 ,lo I. 18 tlo.le li\'.
C3) JUi4C! do anuo lJassado, i. c., 05 Juizes Ordinnrios,

porquanto, diz Pcgas J os Juizes de Fóra não dcvussu"iio
de sous \WCdCCC5~orC9, e lICIO CtJIJI laes Juizes lillhão os
CU1'rcgcl ores jurisllicç.ão CUlllulutÍ\ü, lIHl5 l'rivalivu,
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tempo. E isto cumprirão sob a pena, que
acima lhes he posta, se as ditas inquiri
ções não tirarem.

M.-liv. I t. H § 32.

71. E quando hi houver Juizes de fóra,
tirarão em cada hum anno as ditas devas
sas sobre os taes Ofliciaes pelos mesmos
capitulas, e sob as mesmas penas.

~L-liv. 11. H § 33.

. 72. E as devassas geraes, que mandamos
lirar em cada bum anno sollre os Olli
ciaes, estas tirar;1 cada Tabellião per dis
tribuição em cada hum anno, e não levará
cousa alguma d'ellas, nem do traslado,
que mandar ao COl'l'egedor. S6mente
quando ahi houver culpados, pagarão o
que montar em suas culpas, assi do ori
ginal, como dos traslados.

M.-Iiv. I t.·l1 § 3G.

.Tlli:e. da. vintenas l t).

73. l\Jalld::Ul1os, que em qualquer aldêa,
em que houver vinte vislL1hos, e d'ahi
pam cima até cincoenta, e for uma legoa
afastada, ou mais da cidade, ou villa, de
cujo termo for, os Juizes da düa cidade,
ou villa, com os Véreadores e Procurador,
escolham em cada hum anno hum homem
bom da dita aldêa, que seja nella Juiz;
no qual darão juramenro em Camera, que
bem e verdadClramente conheca e deter
mine verbalmente as contendas~ (file forem
entre os moradores da dita aldêa, de quan
tia até cem réis. E sendo a aldêa de
cincoenta visinhos até cento, conhecerá
de quantia de duzentos réis. E se for
de cem visinhos até cento e cincoenta,
conhecerá da quantia (le trezentos réis.
E se for de duzentos visinhos, e d'ahi
para cima, conhecerá até quantia de qua
trocentos réis: e das ditas quantias todas
sem appellacão, nem aggravo, e verbal
mente, sem sobre isso fazer processo. E
da mesma maneira conhecerão, seh'Undo as
posturas dos Concelhos, das coimas e da
no", e isto entre os moradores d'essa al
dêa, e darão á execução com efi'eito as

(1) .Tlli:es das Vintenas erão os Magistrados das Al
dl'D9 e Julgados dos Termos, rro\'indo~lhcs. O nume (le
Vintena (vigesimn parte), do menor numerO de indivi
duas sujeitos â sua jurisuicção) CIll causas de minima
imporlancia.

l'ercira c Souza no Diccionario Juridico artigo - Yj,l-:.
tcna. cxprilue-se dusla sOl'le:

It Tambem se diz Vitttena o lugar de vinte "izinhos:
ou casacs. Daqui vem n denominação de Juiz da "in
tena, ou I)OVO que tem de l"inlc casaes para cima._

Esln iostituiçãO. hoje aniqullladu pelu 1I0va organisn·
ç,ão judiciaria do Impcl'io, era mais uma das rncilidnde~

que o antigo Direito Costumeiro outorgava nos povos,
na decisão de pequenas demaodas, poupando· lhes fa
tligns c dcspczas, concorrendo os queixosos ós povoa
ções cm procura de Juizes, nd"ogados, ctc.

Vide 111 l'cgas Com, respectivo, OJ(cyimcltlo desles
Juizes de 11 tle JUlleil'O de 1611.

ditas sentenças. E não conhecerão de
conte~da alguma, que seja sobre iJens
de raiz.

nI.- Jiv. 1 t. 41 §li Gl, G5, 66, 67 e 6th

H. E nào conbecerão sobre crime al
glUD. Porém poderão prender os malfei
tores, que forem achados commetlendo
os maleficios na ltldêa e seu limite, ou
lhes for requerido pelas partes, que os
prendam, sendo-lhes mostrados mandados,
ou querelas, per que o deyam ser. E
tanto que forem presos, os mandarào el1
t.regal· aos Juizes orclinarios, de cujo lermo
for a di ta alMa.

M.-lil'.l t. ,U §li GI e 6

TITULO LXVI

Dos T'ercadol'es (1).

Aos Vereadores pertence ter canego de
todo o regimento da terra e das obras tIo

(1) Vereadorcs, i. c., os r11cmbros da Camarn, Curia
aLi ~\~:;clI~blóa do l\[unicipio, que o rcpresentão, e lhe
admllllslrao as rendas. Essa corp0l'ação lambem so
chamava Communu, Concelho c )Lcsa da Vereação
ne". de 30 de Julho de 15UI.

Xpalavra l'ercarlo,' "cm, segundo Conslancio cm sen
Dicciouario, do ,'orbo verear, contl'acção de uerificar.
i. e., vigiai' tiobre a boa policia da terra, reger, c cuidar
tio bom I1ubli<,o i e não, 1:0010 pretendo Mornes, do lermo
veria, caminho; ct:rmologia que nã parece fundamcn
tada.

.:\. expressão Cama-ra significa n reunião d05 Vcrca·
dore~, C lambem o proprio cdificio onde se congrcb'âo.
A corporação dos Yp.rcadores t:tmbem se chama Mllni·
cipalidade. Nas leis anligas por "ezes c:stia corporntlio
hc denominada - Congt·csso do Povo c Vereação; ainda
que esta ultima expressão tambem signifique o offieio
ou cargo de Vereador, c as conferencias que cnlre si
fazem os Vcread res congregados) assim como os deci
sões que lomão.

A Municipalidade Portu~ueza foi modelada na Roma·
na, denominada Curia. l>s Dccuriões passárão aser
Vereadores, aindaque com funcções c jurisdicção mais
limitados. Cabedu Deeisõe. p. I Der.. i3 e 1/,.

Tanto n Cut'ia Romnua como o Concelho ou Camara
Porlugucza Linhüo funcçõcs judiciarias e administra
tivas, bcm que as segundas exercessem n.q judiciaria.s
quando presididas pelo Presidente, que na mnIil11a
parte era o Juiz de F,\ra.

A 'Municipalidade Brasileira. em ,isla da L. do lO de
Outub,'o de 1828, he cOl'porução meramcnte administra'
li,,:!.

Na organisação das Camaras Portuguezas era a de
Lisboa eonsiderada o typo e eabeça de todas, e ale·
gislação respectiva em nlUiliJ,5 cirClUlIstancias por todn.!
npplicada j mas na eleição de seus membros, o por
dlfferenles pri vilegios, constituia uma especialidade.

O l\egiOlento de 30 de Jnlho de 1591, e o deo doSe·
tembro du iGil que reformou-o, bem como os Ais. de
2 de Janeiro de 1~65, e de S de Agosto de 111:1 e
outras leis, dcterminão o modo dn nomeação dos ~e
rendares, seu numero c tempo de exercício. El"ão \,lt(l
licios, c percebião ordenados.

A Camara de Lisboa linha o tilu!o ou gradunç50 de
Sonado; rogalia de que só goza vão uqllellas eorpora(UC3
que a Obtillhão por actu do Go,·eroo. .

O cOlllmum das Muoicipalidades em sua orgnl1lSnçãG
regia-se por esta Ord. e a do t. 61.

No Drasil O pes>oal da antiga ~lunicipalidudecra
assim disposto. .

Nas "mas, que tinhão Juiz de Fórn, comrunha·se a
corporaçãa do Prcsidente (o mesmo Juiz), de tre> Vere.'



TITULO LXVI

Concelho, e de tndo o que poderem saher,
c enlender, porque a terra e os morado
res della possam hem viver, e nisto hão
de lrabalhar. E se souberem que se fa
zem na terra malfeitorias, ou que não he
guardada pel.a Justiça, como dev~, reque
rerão aos JUlze~, qllC olhem por 1~~0. E
se o fazer não quizerem, façam-o. aber ao
Corregedor da Comarca ('I), ou a Nós.

M.-liv. 1 L·lO § 21.

\. E todos os Vereadores IrfLO fi Verea
cão á quarta-feira e ao sabbado, e não. e
éscusarào sem justa.cau a (2). E o qne n;1O
for, pagarit por cada hum dia cem réis (:1)
para as obras (lo Concelho, os quaes logo
o Scrivão carrega.rá em receita sobre o
Procurador, sob pena de os pagar nOl'ea
do. E o que for doente, ou tiver algum
negocio, porque não possa ir, o fará saber
a seus parceiros, e será escuso. POl'ónl
nos lugare:, em que houver co tume fa
zerem- e mais Vereações, guardar-se-ha o
dilo co tmlle.

~r.-lil'. 1l. 40 § 20.

2. E lanto que começarem a servir, hão
de saber, e ver, e requel'Cr todo~ os bens
rio Concelbo, como são propl'iedallcs, her
dades, ca. as e f6ros, se 'ào aproveitados,
ramo devem (ll). E o que acharem mal
aproveitados, fa-los-hITo aproyeitar e con
Certar.

M.- iiI'. 1 t. 4G pr.

3. E como os Vereadores comecarem a
servir, tomarão contlt aos Procuradores (5)
e Thesoureiros do Concelho, que foram o
anno pas'ado, e as~i dos outros annos, se
lhe~ fomada. não for; e todo o que acha
rem qne devem, façam logo executar per
seus uem. E estas contas e execucões
farão do dia, que entrarem, a dous me·zes,
sob pena de pag-arel11 para. o. Captivos
antro lanto, quanto assi deixa.rem de exe
cutar.

M.-lil'. 1 l. ·JG § 2.

4. E nos lugares, onde os Alcaide~ Ió
res. são ?hl'iga~os IJôr. C.arcerejl'os, qlln.ndo
fllgn' o Carcereiro, os JUlze lhe requererão
qlle lhes dêm outro (6). 1<: nITo lho (lando
dentro em dez dia~, os JLtizes e Verea-

dorc!lt um_ rrocu.rnrlo~, d mI; Almolncé.q, C um Escrivão.
O.n:ln~10 oao havl:t. J1117. (10 Fó!"n, ~cn'ião os JIlizcs Dr.
(1111:11'105, l'lr "lImem rle rl01111 1 clcil{ll' com tI Cnmllra. Al
gllma~, alelll cio PrftCU1'nrlOT, linhão UIll S)'nflico 011
Ad\'ogndoJ C 11m 'l'h(\s nreiro. '

d
(I) Vide Ord. deste liv. I. 13 § 7, c arls. 65, 66 c 71

a L. do lo de Oulubro de 1828.

L
(2,) Agora uão lem dias rcscnarlos parn as Ros.õe•.

• lO 10 de Outubro de 182R nrl•. 25 c 26
(3) Aelna\rnenle pagão "SOOO nao eiclades, e 2S000

na. "1\a•. L. do lo de Outubro d 1828 art. 28.
. l'l "de L. do lo de Outubro de 18.8 arts 3"ij) e t,t. - , . 01,

l0) Virle L. do lo d Ouluhro de 1828 arls. 46 c 48.
6 VIde L.·clo lo rle Ouluhr ri 182 artR. ~;6 c 57.

dore~ O ponham fi ensla dos dilos Alcai
des Móre~. E nào con. tranjam os homens
do Concelho, que lhe. guardem os presos.

M.-Iil'. 1 t. ~~ §23, c 1iI". 5 t. 63§2.

~. E com os Juizes de pacharão em Ca
mera sem appellaç.ão os feitos das injnrias
verba 's e de furtos pequenos, e da Almo
taceria, de qlle lhes pertence o conheci
mento, sel(ul1do a declara.ção, feita no Ti
tulo 65: Dos Juizes Ord'inarios (-1).

M.-lil'. 1 t. 4G!iI lO. .

6. Ilem\ darão aos Rendeiros, ou ao Pro
curador, qnando as rendas não forem
alTendada~, tantos e I·aos Jurados (2), que
bastem para ])em guardar a teITa, que se
não façam nella dano~, sob pena de pa
garem per seus ben todo o dano, qne por
sna culpa se fizer, a si ao Concelho como
[tS .I?artes. E qnando não acharem qnem
qUClra ser Jurado, con trangerào a pessoas,
que forem peã.es, e que costúmem traha
Ihar. per jornal, não tendo privilegio, per
que devam ser f'scusos.

~I.-lil'. 1 t. 4G §3 19 c 20.

7. E os dito~ Verertdores farão avenças
per jornaes c empreiladas com os qlle fi
zerem a. o]mLs e onh'a consas tocantes
ao Concelho, e talhar;io soll1a.das com o~

lorteiros e com ou tm' pessoas, qne hão
(le serl'il' o Concelho, e per sens manrla
llos er5.o pagos, c não de outra maneira (3).

M.-IiI'.l L 'JG§2r.•.

. 8. Item, ordenarào Padeiras c Almocre
ves, qne dem os mantimento, e f:trão con
certo com elles, c consLrangeJ-os-hão, e
assi aos outl'OS Ollciaes, que sirvam c
usem de seus omcios (4.), e taxar-lhe -hão
ganhos honestos. E poder-se-hâo concer
tar com as pc soas, qne se quizerem ohri
gar a cortar carne nos açougues pllhlico~,

polos preço qlle lhe parecer, que serão
declamdos nos conlmctos, que di . o fiz 
reBl, pondo primeiro em pregão a carni
ceria, para se arremalar a qllem qll'Ízer
corlar por menos preço. E conforOlal'-se
hão com o· preços dos lugal'e Comal'cãos,

·e com a qualidade da lerra e nnmero dos
criadores e gados, que nella e nos ditos
Ingare houver. E havendo nas aldea , 011

fre.guezias dos termos açougues, cm qne se
haja de corlar carne, cortar-se-ha nell
menos hum real por arratel. E os Car
niceiros da Universidade, Conventos e
pes~oas, qne tiverem Provisõe para terem
aço;lgue apartados, não poderão cortar a
maiores preços dos que forem declarados

(I) Re\'ogado pelo art. 2/, da L. do lo de Outubro
de 1828•

Vide O. de 24· de Julho de 1070.
(2) Virle nola (2) ao ~ 13 rio I. ":. rlesle liv.
(3) Vide L.do lO de Oulubro de 1828 clearls,!'1 á5D.
(I) Vide AI. rle 15 de JullJo Ue 16il.
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nos contmcLos das Cam ra. E nenhuma
pesso~, de cpI,alquer CllUtlidade que seja,
corLara ca~'lle iõra dos açouglles publicos,
n,em a m~LOres preços dos acima ditos (L),
E as .Justlç,a, ele cada lugar tirarfLO devassas
do d.1to ca o, quando as Lirarem sobre os
Olficlaes do anno passado, e procederão
conLra os culpados, dando appella.cfLO e
aggmvo nos asos, cm que COW)el', E"cIual
rrunr })essoa, qlle o conh';u'io fizer, pagará
a valia do gado, am tacle para quem o
aCC?Sal> e a outra para .os Caplivos, e pa
g-ara V1l1te cl'Llzaelos maiS para o accusa
dor, e erá degradado dous anIlOS para
Arrica (2),

~l.-liv. 1 t. ,JG § 27
S. - p. 4 t. 8 I. 1 8, c l. 2 c G.

fi. E nenlmma Carta erá scripta em
nome do Concelho, salvo na Camera del1e
onde se jwllareOl os Juizes, Vel'Cadol'e ;
ProclU'a(lor e homens bons, clue forem em
Mprelo ele s~ screver, e abi seri per elles
assi nada, e ,não pe~as ca3a (3). E tan to que
per to los for assll1ada, a facam ellar com
o se1l0 do Concel ho; e se âlguns do Con
celho qUlzerem fazer outra Carta em con
trari(l, a:juutem-se na ~amera, e ahi a façam,
a S1l1em e selle'm. h não se fazeuc10 as
Cartas de~ta maneira, queremos que per
el~as se nao faça obra alguma, nem lhes
seja elado crecli to. E os Officiaes, C):,lle
as assmarem pela' ca as, e n1i.o na Ca
mera, pagal'ão .por cada vez dous mil réis,
e o que as seJlal' tl'es mi I réis, e outro
tanto o crivão da Camera, que as screver
e perder1i.o os Oficio, e ametade desta~
l)enas seri para quem o accusal', e a outra
para os CapLivo. Porém as Carta, que
per~encerC1:n. a demanela~ entre partes, po
derao ser f J tas pelo ~cl'lvão, ou per outro,
a qlle ~ertencer, e assJl~ar-se-hão onde quer
que sliverem os O/TIclaes, que as houl'-e
rem de assinar, ppstoque seja fóra da Ca
mera; e o que tiver o se1l0, as sellará
t[l,n~o que assinadas forem, para não seren~
detida, nem as demandas prolongadas.

M,-Iiv, 1 t. 46 § 25.

10. E defendemos aos Corregedores e
:rlli~es.' _e a. olltras cruaesquer pessoas, que
.Iurl. du;ao tiverem, cflle não tomem os sel
los dos Concelhos, e os deixem ter aos
Chancereis, onde os houver, 'ou ao Vé
reac10r mais velho do anno passado. E
sendo caso que o Chanceller sirva de
Juiz, em lJuanto as i servir, terà o seno
o Juiz mais velho do anuo passado, como

(I) Vi,le AI. de 23 de Setembro de 10~1, de 15 de De
1.embro de 1096, de 29 de Julho de 1707 de 25 de Maio
de 1708, e DD. de 5 de Novembro de 11368 de 18 e 26
do mesmo mez de tGSi. '

(2) l\cvugndo pelu art.66, §§ 8, 9 e IOda L. do lo
de Outubro de 1828.

(3) Vide L. do 10 de Outubro de t828 arl. 6~.

di s mos no Titulo 05: Dos Juí::es 01'
d'/:n aI'ias.

M,-liv. 1 L ~6 § 25.
S. - p. 4 l. 18 l. 2.

n."s do Concelho (I).

11. E. aberãO?s Véreadores se al ltull1:ls
p.ossessoes, ser Idões, caminhos, ou 1'0
eLOS. (2) do Concelho andam emalheatlo
e tlral-os-hão para o Coneelho, dcman~
da~ldo os, que os trazem, perante os
Julz,es 1 ate realmenLe serem tornaelos o
re llllUclos ao Concelho. Porém se acha·
rem, que algumas pessoas alarltam os
vaI lado de sua herdade, e cgm ellos
tomn.m dos caminhos e sClTidões do Con·
celhos algLU11a parte.' enes log.o per si,
com a]ltum SU1l1mal'l0 cOnhCCllTIento <lo
Lest~mul1has, perante as partes, ou seus
caseiro , ou MOI'domo , sem mais ouLra
Citação ,d~ mulhere , tornarão os caminhos,
Oll servldoes ao ponto, que dantes stavam
em reeebel:r.m appellação, nem a.ggl'al'O;

ficando porem resguardado aos senhorios,
se enLenderem, que são aggravados, po
dÔl'em demandar o Concelho sobre a pl'O

priedade ordinariamente.
i\I.- liv, 1 t. 'JG § 2.

12. E farão melter todas as rendas <lo
Concelho em pregão, e as que virem, quo
he bem (le se rematarem, fal-as-hão re
maLar (3), e farão os contractos COIl1 os
Rendeiros, e receberão as fiancas' e as lIue
acbarem que não he prol dó Cbncelho se
rematarem, manda1-as-hão correr, e reco·
lher para o ConceUIO, e porão nenas llons
r~cadadores e re(IUOredores, e fal-as-hão
VIl' a ])oa recadação,

,~'!.-liv. 1 t. 'JG § }.

1~, Item, sal)erão se tomam ou trazem
algwmls pessoas ás j llriscliçoes do Conce
lho, ou a embargam como não devem,
ou as Lomam, ou querem tomar forçosa
mente, e requererão, que se tornem ao
Concelho.

M,-Iiv. 1 t. 46 § 3.

1·1. Outrosi aberão se os nossos om
ciaes, ou Alcaides, ou olltras quaesquer
pessoas, que per Foral ou outro qualquer
titulo hão de haver alguns fóros e dJl'ei
tos, os levam como não devem, ou mai

ri) Vide DD. de 20 de Maio e II de Junho do ti31.
,(2) n.cios, i. C.. praças on largos; e por rorrupção.a

diZ nOCIO. Em Lisboa e Uio de Janeiro buviiio praça'
do noeio.

Vide L, do Iode Oulubro de 1828 arl, 00 §§ I o 6, a
Avs. de 2 de Julho de 1828, e n. 101 - de 28 de MarÇO
de 1855.

(3) Vide Ais, de 6 de Dezembro de 1603 e do \0 da
Ou lubro de 1669; hem como os arls. 1,3 e ~·5 da L, do \'
de Oulubro de 1828.
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Jo quedt::vOIn (i). E nào o eon enLirão l'e
lruorcndo-os que o não faç:un, e se o fize
r'm, os iemandarão.

j\I.-liv. I t. ·16 § L

n. Item, farão recadar Lodas as dividas
que forem devidas a Concelho, e porão
em hoa !!ual:da as cousa' aeUe, de man ira
que e não dOllifiql1em. E mandal'ão fazer
os cofre" neces arios para as eleições e
pelonl'o (2), e as arca e armario para a'
scriplura' e outl'a~ cansas serem neIJas
bem gu'l.rdadas (3).

~I.- li I'. I 1. -lG §§ U c I:>.

IG, E mandamo oub'o i, que quando fo
rem fóra lla vilhl. faz r :1" cou as, que a
sens Olicios perLencem, não gasLel1l em
cada hum dia, ([ue rÓI'a andarem, mais que
quatrocentos r61s. Porém se a remla da
I'illa não pa sal' ue rp.Larenta m11 réis, nâo
poderão ga tal' mais em toJo o anno nas
dita idas, que at6 dou' mil réis; e se
mais gnsLarCI1J, ou for necess:ll'io ir mais
veze' f6ra, seja ii. sua custa; porque de
ollLm maneira o' Conr~elhosücariam\1miLo
danificados. E os ililos amciaes rI:l. Ca
lrIem nào levem dos Lens do Concel ho ou
tro pen:alço (I!), nem ilinbeiro, por assi
il'Cm fóra, nem por outra cousa, que a seus
Olf~cio perLeJlça, postoque por co lum
anltgo o queiram levar, e postoque stêm
em po e ie fazerem maiores ga' Los cm
comer. E fazendo o conLrario, incorrerão
na penas da Onlenaçâo Lin 1) Ti Lula 72:
DCL penrt. q1le 71at'el'ão os Df/i,ciaes, fj/II! le
i'C/1n lJ1u'is do conletl,l/o em seu llegi/1/l!lllo.

M.-lil·. 11. ·lG § G.

17. E não aforal'ITo ben alg'uns do Con
elho, senão em pr gão (5) sob pena de pa

gar m noveaJo ao Concelho o foro, por

(I) Vide L, do la de Oulubro de 18~ ort. 5S.
. (2) Pelouros, i. C., Jlequenos bolos de e~1'O onde se
,"lr~dl1Z!n um papel cam o nOl11e do pessoa ~e que se
11ll\'11l feito escolha lH\l'il JUi7. Ordinnrio Ou "erendor.
Essas bolas til'nyão~sc á sorte no Jim de cada 3noo C
Os nomes fIos illdil'iduoS' nellas encerrados crão Os doa
escolhidos para scnirem no anno :3crruinlc

Virle Ord. de le iiI'. t. 61 pr. §§ I, '3 e 5,'
Pcll{llu'o chamava-se Oulr/orn a bala das armas! de

!Off't0l o du sua semelhança proveio cbamur-so pcllou,ro
n olh (lc cOra cmp" 'guda. nas nnUgas eleições lI1uni
cipaes. No B,'osil t.llimomenle, em "e7. da boln de
cOra, era o poUoura n propria ccdula IUCI'ada.

Em geral o pellouro desicnal'a o lislo ou bilhele
d~. eleiçãC). ~ valo do eleilor~ Sahi>' 110S peUouros sig
IlIllcnvlt 801111' nomendo, eleito. Tambcrn se chamava
PcllauTo Oscniço .das Camnras distribnido ti sorte pelos
VereoeJores. n"'10 peUouras da Saude, do Limpe7.o,
dns Obrns, dos Carnés, do Terreiro do Trigo do AJ-
moti'H}8I'ia, ele.. '

. lln grall(!e dilferenço. enlre pellouro c 1,e[oul';""o, não
o quanlO a ll'Ololngia dos polovros, como 00 Om li

:\~g. erão deolinnuos. Desle", objectos n'lO oe fnz hoje

(3) Vide L. do lo de O"lnbl'O de I 28 orls. ~8 e ~O.
(~) l'~Ycalros, i. c., molUlllcntos , IlIcro~ e\'cntuacs.
(a) Vule L. do lo de Outubro ue 1828 a,·ls. ~2 e 13,

o I\\'. de 2 (Ie Julho de I '28.

que aforarem, e mais o onlracl0 será ne
nhum e de nenhum vigor.

~I.-liv. 11. 4G § 28.

18. i'ião darão das renda dos COllcelhos,
nem á custa dos povos aos Juizes de fúra,
ou ordinarios, ou dos orfãos, Meirinhos
e seus homens, vastos per lÓ, cousa al
guma, a si per razão do manLimenLo, como
de aposentadoria de casa e camas (1); por
quanto o hão de nossa Fazenda. E quando
os di tos Omciaes forem po Los a requeri
mento de Senhores de terras, s 'rão pago
á cu ta deiles, assi de mantimenLos, com
de aposentadoria de casa e cama .

S. - p. 1 t. 18\. 3.

ln. lLem, nenhum Vereador, nem ouLro
OJncial,la Camera quiLe coima (2), nein pena
alguma a pessoa, que em ella Lenha in
cOI"ritlo, nem ilivida, nem outra cousa que
ao Concelho se úeva. E o que fizer, pague
tudo o cfU aRsi qlliLar, noveado l)al'a o
Concelho; e além disso a pes oa, que na
coima, ou pena, illcorreu,· seri! consLI':1.n
~itl que a pague. E a execugão JisLo
farào os Vereadores, que Jorem o anno
seguinLe sob as mesmas penas.

M.-liv. 1 t. ·lG § J!:l.

20. E mandamos que nenhum ConcellJo
(postoque seja de cidade) possa dar, nem
pOr tença a pessoa alguma. sem nos a pe
cial licenca, e tle outra maneira não \·alha.
E posLoqúe alguma pessoa hajam de Nó
Cal'L.'\s tle rogo (3) para o Concelhos, para
lhes porem alguma tenças, havemo por
bem, que lhes 1 ii sejam guartladas, se
não sentiJ'em ser prol eito do Concelhos:
porquanto por inlporLuna(:lo do' reque
renLes alQ'umas "eze3 a poder mos passar,
e não lIe nossa Lenção, qu e hajam de
cumprir, neces (Iriam nte.

~1.-1i1'. I t. ·11 § 2.

21, Hem, não enviarão á Corte requerer
negocios, que toquem aos Concelbo , pes
soas, a que dêm ordenados i! cu la deJles,
enão quando as cousa forem de tallta

imporLancia, que seja necessm'io fazerem-o
a si. E em Lal caso não mamlarào pes
soas de qualidade, que possam Jevar mai ,
que a cem réis por dia; por quanto aos

(I) noje são os COOlaros obrigadas à essas aposen·
laclorins para com 03 Juizes de Direito DOS Termos
onde se reune o J UI'Y, e não residem esse:; ~rlL!íislra
doo; como uispõe o Codigo do l'rocesso Cruninal
nrt. n. Av. de 31 de OUlubro de 1833, e 1'ort. de
8 cle Julho rle I 3"-

(2) Vide L. do 'o de Ontubro de 1828 arI. 5•.
(3) Cartas de rogo l i. c., cartas de recoulJncndação,

rle cmpcnlJo 1 etc.
PcJde-se Rvaliar do estado do adminislração do Foi.

noquellas épucas, quando o Lrgiolad, r niiu eseropuli
5:1\'3 dcsrnoralisar-sc 1,or c~ta fórma.

ORD. 30
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nossos Scrivães da Camera (1), a qLlC temos
encarregados os negocios das Comarcas,
temos mandado, que tenbam partieular
c-u.idado do que toea aos Concelbo. E
stando o Correi[edor, ou o Provedor na
terra, não mandarão as di tas pessoas sem
seu parecer: e fazendo o contrario, o
Provedor não levará em conta a cl.itá des
{le. a~ e a fará pagar da fazenda dos cl.i tos
9fficlaes.. E sepdo o negocio de tanta
IInportancla, que pareça necessario vir a
elle pessoa de outra qualidade, darão disso
conLa ao Cor~elJedor, ou Provedor, qual
mais perto sttver, para que se infórn1e, e
nos s~reva <.Ia qualidade e necessidade do
negoCIo, para TÓS com sua informacão lhe
darmos lIcença, se nos parecer, e lhe la
xarmos o ordenado (2).

AI. de 13 de Maio'tle 1;;73.

22. E defendemos a torlos os Juizes, e
Officiaes, e povo das cidades, viJlas e 1u
gares de nossos Reino, e Senhorios, em
crue alguns Fidalgos, ou Senhores de terras
tenham de Nós .rendas e Direitos da Coroa,
que sobre as dJtas rendas e Direitos não
façam com elles concertos algLlIls, nem
convenças, nem aceitem d'elles sobre i o
graça, nem quita de cousa algumn., sem
nossa special n.uctoridade. E fazendo al
gum parti<.lo, convença, ou coneertn, per
cam e pag-uem d'ahi em diante a Nós, e
ii Coroa de nossos Reino , todo o qne
pelos Ln.es concertos e convencas se obri
J:(arem dar aos Laes Fidalgos cSenhor s
Lle terras. E os ditos Fidalgos e Senhore
de terras percam para Nós o qne per Laes
concertos, partidos c avenças ll'elles hou
veram de haver.

M.-liv.5 t.70 pr.

2.3. E farão guardar em buma arca grande
c. boa todos os Foraes, Tombo, Privi1e
glOs e quae quer outras scriptura , que
pertencerem ao Concelho. A qual arca
tcrá duas fechadura·, e huma chave terá
o Scrivão da Camera, e oulm hum Vérea
dor.. E nunca se tirará scriptura algllma
da dIta arca, salvo quando for necessaria
para se ver, ou trasladar. E então só
mente a tirarão na Casa da Camera, em
(rUe a arca ~tiver. E acabado o para que
for necessarla, se torne logo ii arca, sob

(I) Scrivãcs da Camara, i. c., os que cscrcvião em
presença do Ro)', c depois o faziüo cm ,'aries Tribu
naes, como o Desembarlr0 do Poço, O Cooselho da Fa
zenila, ele. Esses funeclOnarios diffcrião dos Escrivães
Jndiciaes, e dos que servião nas Camaras das "iUas c
cidacles.

Pegas 00 respecLivo Com. diz que esses Escriv'Ies
erão os de qne Lrala o L. 2/, deste liv., e o Reg. do
Desemha,.,;o do Paço §§ 4 e 8.

(_) As invasões do "Poder Beal DO dominio do ~[u
rlir.ipal c1:li'anlf'lItc se rc\elão nesla dispol:il;fio, emuora
prel"-ILadas ·om o bem publico e inleresse real das
pn'"onfjÕcs.

"ide ,\1. rir:; de Novembro de 1"04.

p.cna do Scrivão ua Camera pcrder o om
C.LO, e o Véreadol', que a outra chave.
tIver, haverá a pena, que houvermos por
bem ('1).

M.-Iiv.l l. 4.G § 11.

Dem(eitor;as (2).

2-1. E bem assi saberão como os cami
nhos, fontes, chafarizes, l)ontes, calçadas,
poço , casas e quae quer outras cousas
do Concelho são repairadas. E as qLLC
se deverem fazer adubar e concertar, man
tlal-~-hão fazer e repairar, é abrir os
cammho e testada , da maneira que se
possam bem servir per elles, Jazendo-o
de moelo, que por falta sua as ditas cousas
não receham danilJc.ação: porql1C danili
canelo-se por sua falta ou neg-ligencia, pcr
seus bens se concertarão. E mandamos
ao. CorregeLlores, que quando vierem pelos
lugares, o executem e facam emendar per
seus hens. •

M.-liv. I t.4(l§;;.

25. Proverão outrosi, se a terra e os
fl'llctOS d'ella são guardados como devem:
e e se guardam (3) as postuJ"a.s e Véreacõcs
(lo Concelho ácerca disso. E se acbal:em,
que se. não guardam bem, con h·anjam os
]~e11delros, Jurados (fJ,) e pessoas, que dis o
l1yerem canego? que as façam guardar,
segunuo forem teLta ; soh pena de pn.ga
rem per seus bens Lodo o dano, que 'e
por ello fizer e recrescer.

M.-lil'. 1 L 4.G § 17.

2G. Item, farão cmear e r,riar pinhaes
nos mo.ntes baldios, (rue para isso forem
convelllentes, e os farào defender e guar
d~r. E 110S lugare , que não forem para
plnbaes, farão plantar castanheiros e cm'
valhos e ouh'as arvores, que nas ditas
terras e podérem criar (5). E constTangerão
os donos das terras e propriedades, que
façam planLar a. diLas arvores nas partes,
~m que menos as occupem, fazenclo sõbrc
LSSO posturas, r·om as penas, que lhes bem
parecer, que nuo serão mcno de dous mil
réis, para as obras do Concelho, e para
a pessoa, que o accnsnr. E os Ollic.iaes,
que assi o Hão cumprirem, incorrerão m
cl.ita pena.

S.-p. 4. t. li 1. 22.

(1) Vide L. do 10 de Outubro de 1828 "rlo 49.
Todo. o arehivo dos Camaras está hoje á cargo dos

rc~pect.lvos Sccretnrios, c .sob .$11fl rc!;ponsnhifidade.
(2) Vide orlo 66 §§ I, 3 e 6 da L. do Iode Oulubro

de 1828.
(3) A primeiro edição di.ia -.<C guardam O que Ca-

berlo rer.tilicon cnl 511as Erralas. 1

('o) Vide no la (2) ao § 13 do L. 61; deste Iiv.
(;j) Vide o,·L. 68 dn L. do Iode Onlnbro de 1828, c

DD. rle 23 de S 'Iembro de 1113 e de II de JIlarç<l
rle 1716.
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'1.1. E queremos, por evitar os danos e
refrear os daninhos (1.), que quando alguma
pessoa achar em suas herdades, vinhas,
ou pomares, gado, bestas, ou pessoa, em
lugar e tempo, que seja defeso per pos
tura do Concelho, que a mesma pessoa, ou
seu criado, caseiro, ou mordomo possa
com huma testemunha encoimar, e dar a
coima ao Concelho, a qual testemunha
será crida ·per seu juramento, e isto quer
haja jurado, quer não.

M.-lil'. I t. 46§ 21.

PO'luras (2).

" 28. Item, proverão as posturas, Verea
ções e costumes antigos da cidade, ou villa;
e as que Yirem que são boas, segundo o
tempo, façam-as guardar, e as outras eJ:!len
dar. E façam de novo as que cumpl'lr ao
prol e bom regimento da terra, conside
rando em todas as cousas, que a bem com
mum cumprirem; e antes que façam as
posturas e Vereações, ou as desfaçam, e
as oulras cousas, chamem os Juizes e ho
mens bons (3), que costumam andar no re
gimento, e digam-lhes o que virem e con
siderarem. E o que com elle acordarem,
se cousa leve for, façam-a logo pôr em

(I) Vide arl. 66 § 5 da L. do 10 de Outubro de
1828 j c bem assim o D. de 14- de Selembro de 1676,
e Ais. de 30 de Março de 1623, de 24 de Fevereiro de
1686 e de 20 rle Selembro de 169 t.

, (t) Posturas, i. e., O Decreto ou negulameulo das
Camaras Muuicipacs, lendente ao beneticio e ulilidade
dos I\lunicipios, impondo penas e multas.

.9bílll~árão-sc esses Regulamentos Pos"'Tas~ porque
erao fellos de accórdo com os Juizes e homens hons da
terra, ,como bem o dcmonstl'n cste paragrapho.

Anllgameole os aclos do Go,'eroo impondo condições
dn ~onlraclo lambem liohão cgsa designação, hoje pri
,,"llva dos Regulamentos Muoicipaes, qne aliás 56 de
pcndem do accórdo das Camaras com o Govcrno na
Côrte, e com as Âsscmbléas nas Provincias. Dotr'ora
eS8e plaut não era ue rigor para que as Posturas se
elecutassem. '

(3) llom,"s OOIlS. O Legislador Porluguez usa mui
tas vezes destas expressões, dcsi~lHm<1u cousas diffc
~enLes, Como se pódc "j~l' neste livro os t. 21 § G,
;'8 ~ H, 65 § 2, 67 pr. § n. 68 § 3, e Iii pr.

HomcIlS bons, segundo Mornos, dizião-!:!c os cidadãos,
vassallos c aconliados caIU cnvullo' os besteiros ue ca
valia 011 d.e couto, sal 'o trazend.o ;uas héstas á gauho.
Tambem crão como tacs considerados os lavradOres_

~[as desta di 'posição o da do t. 68 § 3 se rI! que
ha_vJa. certo nomCrO de homens assim qualificados, que
crao Juramentados c concorrião com os "Vercat)ores cm
decisões das Camaras. lIome/ls bOll.Y que costumão an
d«"f no Regimento .. cis como se expressa o Legisladol'.

Pegas no respcclh'o C.",. diz no I. 67 pr. que po,'
homens bons crão considerados os cidadãos j mas não hc
baslaule_explicito, quando trata 'desla disposição, sohre
~uaes cr~o os homens bons a que se referia o Legisla-

01',_ c tão pouco qunes os mesmos homens que costu
maDao andar 110 Regimento. Por out 1'0 lado assegurn
que aquellas expressões no t. 65 § 2 referem-se ao.
Verendores.

O l. 58 § I~~ lrula de Ircs homcn, bons do Concclho,
C dl'1. Pegas no I'CSPCCtl\'o Com. Ql1C erão Os que !'.úl'vião
em fa!la, lanlo dos Juizes O"dinari03, como uos Verea
dores; lUas sempre he silencioso qnanto ao numero des
:;:C5. homens; a menos que taos homens não scjão os seis
clellores encarregados da d.efinitiva eleição dos Juizes
V~readores, elc., do que traia o l. 6'i pr., ou os de:
ZOltO do § 14 do mesmo lilulo.

scripto e guardar; e nas cousas graves e
grandes, depois que per lodos, ou pela
lJ)aior parte delles for acordado, facam cha
mar o Concelho, e digam-lhe as cousas
quaes são, e o provei lo, ou dano, (rUe
delJas p6de recrescer, assi como, se tive
rem demanda sobre sua jw'isdição, ou se
lha tomam, ou lhe vão contra seus F6ros
e costumes, de modo que não possam es
cusar demanda, ou em outros {eitos seme
lhantes. E o que pela maior parte dei/es
for acordado (1.), façam logo screver no livro
da Vereação, e dêm seu acordo á execução.

M.-Ii". I t. 46 §§ 7 e 8.

29. E ~s posturas e Vereações, que as i
forem fellas, o Corregedor da Comarca não
lhas poderá revogar, nem oulro algLun
Official ou Desembargador nosso, antes as
façam cumprir e guardar. E (ruando o Cor
regedor vier ao lugar, sabera se as dão a
boa execução. Porém, quando os Corre
gedores e Ouvidores dos Mestrados forem
per correição, informar-se-hão de seu Of
licio, se lia nas Cameras algumas posturas
prejudiciaes ao povo e bem commUIll, pos
loque sejam feilas com a soleIlluidade de
vida, e nos screverão sobre elJas com seu
p~recer._ E achando q:ue algumas foram
fetlas, nao guardada a f6rma de nossas 01'
denaçàes, as declarem por nullas, e man
dem que se não guardem; e se ao fazer
das posturas os 'que menos forem em volos,
quizerem a.ggravaJ', por lhes parecer que
sua tenção he melhor, que a dos mais vo
tos, poderão aggravar para os Desembar
gado~'es do Aggravo da HeJação de seu
dt tncto, o qual ag(;travo tirarão a sua
cus la, e não do Concelho (2).

~I.-liv. 1 t. 46 § 9.
Rer. <.le 27 de Julho <.le 1582 § 30.

30. E ao fazer das po luras e Vereacõe ,
nem a outra cousa, que os Vereadores
houverem de fazer na Camera, não consen
lirlo, que nella stêm os Senhores das terras
nem seus Ouvidores, nem os Alcaides
1\16res, nem pessoas poderosas; e se lá
entrarem, requei!'a.!,ll-lhes que digam o que
querem, e o Scnvao da Camera o screva.
E em quanto requerem suas cou as, não
prosigam os Vereadores em sua Vereacão.
E acabado de requererem, saiam-se logo,
e elles facam sua Vereacão. E não se
querendo sãIr, farão logo 'disso hum aulo
com o Scrivão da Camera, e deixem de
fazer alfUella Vereação, e mandem logo o
aulo ao Corregedor da Corle dentro de
hum mez. E o enhor da terra, que Lal
fizer, pagará cem cruzado, ametade para
quem u allCUSal', e a oulra para os Cap li-

(I) Vide L. do 10 de Ouluhro de 1828 arl•. 6~,
'iI e 72.

(2) Vide L. do la de Outubro dc 1828, arlo. 65, 72,
73 e 78.
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vos. E se for seu Ouvidor, será conde
melo em dOll~ annos de degl'edo para Africa,
e privado do Olicio. E os Vereadores,
que o assi não cumprirem, inr.orrerão nas
mesmas penas, e mais pagará cada hum
vinte cruzados; e essas mesmas penas
11aver;t o Scrilrão da Camera, que no fa
zer do tal allto for negligen te. Porém aos
rrue per suas doações, ou privilegios, per
Nós confirmaelos, for ou largado que possam
enlTar e star nas Cameras, guardar- e-ha
o que per suas doações, Oll privilegios
lhes expressamente for olltorgado.

M.-li\'. 1 t. 'lG \)§ 10, 2n, 30, 31 e 32.

31. Olltrosi não consentirão. que pessoa
alguma, por podero~:t que seja, faça cousa
alguma conlTa posturas. E' se o fizer, re
qlleir:tm logo aos Ju izes, que provejam no
caso; e se o não quizerem faser, OH não
J?,odérem, façam-o saber ao Corregedor da
Comarca, ou a Nó~, para ni~so provermos,
e mandarmos dar a emenda, como for
razão.

~1.- liv. I t. 4.6\)2'.

Taxas (I).

32. Item, porão taxa aos Ofliciaes mecha
nico~, jornaleiro (2), mancehos e moças
de soldada (3), louça e as mais cousas, que
se comprarem e venderem, segllJldo a dIS
posição da lerra e qualiuadb elo lempo (lJ,).

JI1.- Ji\". I l. 'lO § 13.

33. Item, os Véreadore<; e Olftciaes elas
Cam ra de cada huma das cidades, ,rilJas

lugares de nossos Reinos, CaJU as pes
soas, crue costumam andar na Governança,
farão taxa do calçado, pondo-I be preços
lTloelerados, eonformando-se com a qualJ
dade da terra' e com o l.ra lo lla. cou
rama, que em cael, hum (los ditos lugares
11011ver, de qne farão aCOl'elos bem de
clar:lelos nos livro da Cmnera. E o Sa-

<') Taxa, i. c,
'

preço imposlo as cousas c scniço!:!
por lei 011 po!'tlll'n.

Este direito dns antigos Cnmnl'as foi revog:Hl0 pelo
"rI. GO §§ \) o to in fi/IV da L. do 1li do OULnbro
do IR28.

Na cid"de rle Lisboa p seu lel'lllO foi prohibida a ta
xação dos vil'crc!i (PiO :Jllj se \'cnlfe~!'cm, pOl' AI. rio 21
rle Fevereiro rle iiG!j. Esta medida l'~l('ndcu-!'p. depuis
lÍ lodo o Uoioo, por D. de 11 do Julho dI) 1X21, '1"0
fiC pr,z I'IlI vigor no nrasil peln L. de ~o de OllluJno
rio 1823.

Vide Poreil'n e Souza -l)ú:r.iOJlllrio Juridico, c i\] n~
nocl Fernandes Thomi11,-RrpCJ'lOl'il), 'file trazem Clll
rCS1'IlI0 lorJa a le riJo;la~ão rclnLi\"ll as antigas tnxas.

(2) ],sla, lo".. farão proldbidas pM P. dI) 12 rIo
Julho rio iRl 0, cilndn por PO"cira O SOUlU 00 J)iccio
'I/(frio .J/o·idico,

(ii) PUI'I"'CC csLnr cm r.onlrnrlio iin COm n Orr}. rio
lh·. '.. l. ai) maR, segundo diz p\gi1~, rsla 01(1. !'n

.lcm vigor no caso !'I"ll1cnlc de não se ncharCllL tac:;
salnrios laxados pelar; CanHlI'ilS, ,

(I,) Esla ullil1ltl di~po:;iç;jn lillha Illllita:;; rxccpçjj(.s.,
O~ gcnero!; nlfantlc;rados niiú eslaviio slljeiros ii la:.:u ,
"'111 ristll (la C. !1, rll' fi de Outubro de li;;;.

paleiro, OU obreiro (llle vonder al;':lIm cal
çado do conteúdo na laxa, exce lendo o
preço deUa, ou per algllln outro modo
Jevar mais do ~ollteüdo .na dita taxa, de
qualquer quantIa que sOJa., poJ:l :primeira
vez será preso e degradado per hum anno
para Africa, e pagarit dez cruzaélo , ame
tade pa.ra quem o accusar, e a outra para
nossa Camora : e pala egunda yez além
destas penas será publicamenle acoutatlo.
E sendo de qualidade, crue não caíLa unHe
pena ele açoules, 1Iaverá pala se~unda vez
a dita pena de degredo e dinneil'o cm
dobro. E os Jujzes do cada lugar, duas
vezes no anno, llllma no mez de Jaueiro,
e outra no mez de Julho, tirarão devassa
do dilo caso, o procederão contra os cul
pados, dando appellação e aggravo, qual
no pa80 couber. E além disso, crualHlo
alguma pessoa pa.rliculannente se queixar,
que lhe levaram mais ela ta;\:a, pergunlarão
devassam!3nte M leslemunh, , qu lhes a
parle nonlear, e prenderão os cldpado , e
proceder~1O conl.m eUes na maneim acima
dita.

S.":" p. -1 t. 1 I. 6 § 7.

3J. Porém n;to porão taxa no pão ('l), vi
nho (2) e azeite. E cruando houver algulJla
necessidade eyjdente de pôr laxa no lilos
mantimenlos, no I-o farã,o saber, allerrando
as razões, que para isso hou ver, para
pro,wmos corno for no 80 serviço (3).

S.-p. (i l. 1 I. s.

3:;. E a, rendas dos ConceJllOs se não
dcspenuorão mais que nas consas dnela
radas em nossas Onlenacôes e h'ovisucs;
e fazondo~se ell1 oulra {úrJ1la, o:' jJrol'c
dores as nua levem em coola_ 'E nas
cos1a dos ma l1(1:u1 os, per r]ll e se fizerem,
se farão os con,!lecimmüo' assi n:u1 s per
as parles, que recebêl'am o djnh iro, eom
a l{UaeS assinará o Scávão, (.PJ(' fez o
conhecimento e IlJandado da despesa.

L. lle Gele ,Tulho ele l:inc.

(1) O D. de ; de J ,.oho do 10nS pO"inillin a 1~X:ldo
pito 'Inundo Ilou"!:ls5c falLa, O que ja ~c havia fello flor
C. R. de 11 de Agot'lo de 1(!!ii. Cumpl'l: notar, (I~e,
segundo l'cgas, o pão i1rJlli clltcndc·~c o tl'igo em grilo.

(~) O AI. de 26 do OuIobro do 1iG5 § IS .mnodoll
nbolir fi flue o Senado da Cumara d Lisboa llllplllllm
ao~ vinlms. . .

Eolrolmllo o n. do II de Jolho de 1821. OCllna CI

lada, mandou f:OIlHCn31' US laxns nos ,'inhos do Alto
Douro no rlistril'lo do Cmbal'ljllc.

(~) .\ r•. de lJ de Ooto!Jro rio 'Ir.~" o noS". o )'oola
(ln 12 do 0lC51110 OlCZ {J anilO, cm I'aziio do ICV1Ul,t~nlCI110
da moeda, rJlflnrlaJ'ilO la:wr os gencl'ús iJlill1cnllt:lOs.

As fazendas de Into, a Ilulha, O~ all\gucis de ~llsa5 c
onlrOfi ohj~clos foh'lo lnxtlrlo!l cm din'cl'cnlcs epocns,
I"'m Lishoa, c cm lodo o Ueino rle POI'lugal.

(i) Eslo Olol"ria 50 acho hojo regllln,]u p010 I•. do
1° de OutullliJ tlu I 2~ al'ls. 1.'J

1
1ti
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(I) A primf'irn rlição t1n:-; Ol'llcn:tçi"ir~ dizia - o no
lI[Il:t1I'UO~ n que C'lucllo rcclilicoll 'ul1Iu t::C Ic nu tcxt{l.

seus I1egimenLo' pro\er e fa.z 'I', 0I31llla,
mo' que qU<lIltl.o lhes rlu'eeer lan~ar linla,
e não 110uver para ellas dinheiro do C Il

celho, o SllreVal1l ao CorregedoJ' ua Comarca,
como a querelll pedir, declarando pa.ra
clue cousa.s, e a Jlecessi Jade, que della lem.
E o Corl' "Cdor jJ';i. ao tal luga.r, (l se in
formará da nec sidade, (Iue 1Ia da diLas
consa' ; e pal'ccendo-Ihe que se dcvomJaz l'

todas, ou algumas della', ,aheril. qnanlo
rendem a rendas do Concelho, e se da
despesas ordinarias sobeja quanlo Lasle
para se fazerem as taes <i0U as, ou parle
dellas. E saberil. oulrosi quanlo lia. que se
lançou outra. Jinla; e parçcenuo-Ihe qllo
podem alglllnas Hcar para ouLl'o Lempo, CIII
que com menos Oppl' ssâo se ]ln sa Jam;:u'
a nnta, a e 'W 'ará, E achando ([ue e
l~e\'e conceder, 1I01-0 scrcweril, pam com
slla CarLa os Officiaes da Camera no man
datem requerer liccm:a para. a ditá linfa,
e ~6s niss prOI-eI'lHOS, com6 hO\l\ '1'1110:
pOI' hem, e com l~nos oppres,ão do [lo' o.
10: parecentlo' a Corregedor, que lJ l1<'LO
devo ual' alai licenç,a ao tl'lI1p que a
pedem, o nolifical':t (1) a si a , OHiciaes UO
COIl el1lO. F lia\endo-s ello por aggra
vados de eu pal'cc r, e Cjllcl'clldü Lodal ia
\iI' reCjuel'er, no1-0 sCl'eycril, lhes dal'á
Carta, pel' q lC no infol'me lia lliligclJcia,
({ue nisso fcz, cOIn seu parecer.

~r.. - li v. I t. ,li PI'.
.. - p. 1 t. 1í 1. ;[ I 1'. o § I.

4.1. E se o dit Concelho qnizl'r lançar
riuLa pal'a g'uil' algum feiLo delll:l.lIUa,
que com oulrem haja om alglllll3. (las nossa'
Itelações, o scre\erào ao Juiz; CHI Juizl';;
d feilo, os (1I;ars Ibe. darão earlJo para
llntar 1'0111 allellridado lIo HegetLol', u Gu
Icrnauol', atu a quantia que l11r5 neC'5 'a
ria. p rOll r, P I'éln se a finLa lião houver
U ser lI1a.is rlue alô qua.Lro mil réis po
Llerão sel'evel' ao Corregedol' tla CUlllarea,
o qual lhe darii. licenr,a para a. dila Ji.UL:I,
na. maneira qlle cm 'eu '1'jlnio :il:! Jle COl1
t('!luo. E, el11 a diL;l ral'La li,' ('alla JIUJIl

do:: sobl'clli Los não podcrüo o: oIliCj;lC ' da
Can.lCrn Item o CI)llceJho lanr,ar lintu para
eonsa alg-uma, sa!l'o para a cria~ào elos 1I1e
nino') engciLauos, segundu se conlem no
Titulo 88: Dos .flli;;cs dos Or(tJo...

)l.-liI'. 1 I. .Ji (11'.

42. E as pessoas que. ào l'SCIISas de pa
gar na dilil. finta, quando assi rol' lalll:ada,
SÜI) as ,egllinLes: (). Fidalgos, Cal;lllciro"
(' S 'lIdcil'.)~ de linhagel1l, Oll de criarüo L1l'
a!gul1I Fidalgo, ou IILI':l pes'oa c] li 1'111

ua ca,a. criar e Jizrr Svudeiro, ll'az 11110-0

a 'alalll1, sendo lal Fil1nlgo, ClLl pe~ .. oa,
que cosluma Ler elll sua ca'a Seuueirus:

Fillcas (fi):

·10. F. p'orque muiLa. "eze. as remia cl0
onrrllio não bastam pa.ra as ('1)1I5a", Cflle

os amcla das Cameras sã,o oJ)rigaLl05 per

(I) Vicie art, G~ da L. cio 10 de Outubro de I, ~S
nl't:

1
li!l;. c AI. de :JO .le Asoslo de 16:!~.

(.) \ .de art. 81 da L. do Iode Outubro de IS~S
art. R2.

Gn(~ ~i~e L. do Iode .Outubro de i S~S tu·Ls. 3"

(!) ':icle L. ,ln 10 de Ouluhro rle lS~R art. !'l.
r (a) f.m/ll'CHlUlll, i. c.) obra qlln al·"ncrn se nbrig'::t ;i
I!n~~~rO Iii!' ll'I'lO prc .0, C lião ri jnl'O~L1. COnl'rOnlú-:o;C

(I') Ó' ..c ll1 II do I",. 3 l. 5!1 ~ ~1I, \' IÍ\'. lo, l. 1J ~ S,
" I . direito flag CallHlras de lallçar finlns ou cilllcc
I;~~ C'~l~lI·~u.';ulll a pl'onlll~e:1I::1u da L. do 10 de Olllu
a..1 , :OLR. O nllglllcnlQ da:! r(lntlas llIulli('ipue~ ~c

111~ rcp-t!11Ido nos U"ls. i2, j7 t} iS.
\ ,de GII·e. ;1" 1~ ,Ie Au"i! ,Ic I~J:;',

$. E os orden:ulos (1) do' Fysicos, Cirur
g-iõc', J30Ucarios. (se per no 'sas Prol'isóes
os tiverCJu), 1'0rleJros (~), Jmados, se Jança
r;io em hulIlli1']'0, e se pai:arão aos CJ:uarleis, e
assinarão o que os j'eceLerenl, conl o Seri
v;io tla Camera ao 1)6 do litlll0 de catla
hum, para 'e saber como receberam o 01'
dcnado do tempo, que serviram sõmenle,

Lo de Gde Julho de 15DG.

37. Lanearão ouh'o i em Euo a des
pesas, quê se fLzerem em levar os presos
c c1c«radado. (3), tlacl:tranJo o lempo III que
forall1, c quanLos, e os dias q lle nisso ga 
taram, e qu ln os ICI'ou: e nas ('ustas do
inanc1ados das quantias, que para esla de~

pcsa se fizerem, a sinariio a pessoa, que
os lcy;u'elll,

L. de Gde Julho de 15%.

38. E pal':l se fazer m as de. pesa 110
i'asos, eni que forem necc . aria. , IÜO farão
aconlos selll serem presenles os J ILÍze: de
fól':l nos lugares, onde os houver, o: quaes
,1:sinar<'lO '0111 05 Véreadore nos laes
áeordo ,

L. de 6 ele Julho de 15D6.

3n. E não se fará obra algnma, sem pri
mell'o andar em preg1i (1~), para:e dar ti
'mpreilada (5) a qnem a hOUH!r tle fazeI' 1I1e
lhor e por Inenos preoo; porém a' Cjll
não passarelll de mil réis, . c potlerü man
dar fazer p r jomaes, e hllllla e oulras
se lançar;io em livro, em qlle e de 'Iare
a fórma ele cada 11 nma, 1ug-ar cm que s
ha de fazer, pre .. o e 'ondüióe do con
ImeLo.. E aS'i como forCIIl pagal1l1o aos
cmpI:ClLcll'O , farão ao pu do (ontr3clo co
nhecallenLo do dinheiro, que v;io r ce
bcnc1o, e as, j narão o' lJle. 1I10S ell1 pl'ei Lei
ros e o ScrlYão da Camera; as despesa"
que os Provcdor s niio leI arem em con La,
pag'~ll-a~-lli'to os Vllreadores, rllLO as man
daram faz 1'.

L. de Gtle Julho d 1:i9O.
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E isto, tendo os dilos Scuueil'os lan~a , que
pa sem de dezoito palmos, c couraças:
E isso mesmo toda as pessoas de maior
qualidade, que as sobreditas: E assi mesmo
os Doulores, Licenciados, Bachareis em
Tbeologia, Canones, Leis, ou l\'Iedicina,
'lue forem feitos per exame em stucl0 geral:
E as i os Juizes, Véreaclores, ProcUl'ador
do Concelho e Thesoureiro, no anno, em
que servirem, e algumas pessoas, qlle lão
pobres sejam, qlle principalmente vivam
per esmolas; E bem assi os que tiverem
por privilegio special, que não paguem nas
fintas do Concelho (i).

M,-liv, 1 t. 47 § 1.

43. Porém quando a flllla for para de
fensão, ou guarda da cidade, villa, ou lugat'
e sellS termos, donde viverem, ou para
fazimento, Oll refazimentos de muros, fon
tes (2) e calçadas, não serão escusos nenhuns
dos sO]lreditos, salvo se mostrarem priI'i
Jegio, per que expres amente sejam e cusos
da tal finta; porqlle enlã,o lhes guardarão
os privilegios, como nelles for conteúdo.
E no despender o dinheiro das 'fmtas se
terá a ordem, que dissemos no § 36: E
os ordenados.

lI[,-lív. 1 t, 4; § j,
L, de a de Julho de lona.

Dolsa (3).

,4'1. Item, ord.enamos, (llle nos IUll'ares,
onde per nossa Ordenacão, oucostume fnem
bolsa para o levar dos presos, ou :;w diante
houverem nossa Provlsrro para ISSO, em
cada huma freguezia se fa~a hum Sacador,
ao qual serão dados em rolos moradores
da élita freguezia, que com razão devam
para a dita bolsa pagar. O qual Sacador
recadará e receberá de cada hum o dinheiro
que lhe for ordenado, e lhe será assinado
termo, em qne o haja de tirar. E tanto
que tirado for, entregal-o-ha ao Recebedor
abonado, que para isso seja ordenado, a
aprazimento dos qne na dita bolsa houve
rem de pagar, e lhe será enll'eglle perante
o ScriYão do dito carrego, ou perante o
Scrivão da Camera, onde Scrivão ;pecial
para isto não houver; ao qual mandamos

(I) Vida AIs, de 22 de Outubro de 10 II, e de 24 de
Abril de 1613,

(2) Por P, de ij de Novembro de 1818 ohle"c a Ca
IDIHa 'i\[lloiciJ1nl de Marianna., cm J'!tinas·Gcl'ncs, a 1'1\
Clll1adc de lançar fintas com dcslin~ ao reparo de
varl3.s pontes. A. mesma fnculdfJ.(ic leve a de Juguíl
ripe, na Dahia, por P. Ile 7 de Onlnbro de 181~ para
prómover a edifiellç.'iu ele obras publicas.

(3) Depois da prolllulgaç.'io da L, do Iode Ontnhro
de 1828 t não correm as Camaras com as c1ospe7.as
dt!.. conducção do!; presos, que Gcàrilo á cargo da Poli
cia, Tem por obrigação o suslenlo dos lll'esos pobres .
cm "ista da L, de 15 de Dczemhro de 1830 arls, 12 ~
13; o por isso t:ICS bolsas dcix.ÍI'ão de fazer-se, Gcando
l'e\'~gat.las as Onls. d05 §~ ".4, "·5. 4·6 c "·7.

Vllle A"., de I!; da JlIllhu de 1829, c 1'01'1. do I" de
Setembro do IIICSI!IO ilUIlO.

que fa~a hum livro apartado, ,em que scrcva
a receita e despesa deste dmheiro.

nr.-liv, 1 t. 48 pr,

45, E este dinheiro se tirará em cada hum
anno. E os roes, que forem entregue a08
Sacadores, sejam concertados com os Ofli
ciaes em Camera ou com aqllelJes, a que
o lal carrego tivermos dado. E acabado
o anno se tomará de tOllo conta, para se
saber o que se recebeo e despendeo, e vir
tudo a boa recadação.

lII.-lil'. 1 t. 48 § 1.

4a, Mandamos que não sejam disto cs
cusos, salvo aquelles, que ti verem nossos
privilegios, em que expressameute se dc
clare, que não paguem em este dinhei,'o
da bolsa; e se tal declaTa~ão não ti verem
postÇlque diga que não sirvam com prcsos,
nem com dinheiro, touavia paguem. E bem
assi não pagarão os Scudeiros e Cm-alleiros,
e dahi para cima, que dissemos atraz nesle
titulo.

M,-liv,l t. 48 § 2.

,17. Outrosi não pagarão na dita bolsa os
Rendeiros das nossas rendas e Djmilos
em quantia de vinte róis, e dabi,para cima:
E os rec[neredores das Sisas e Portagens,
que per nossa Ordena~ão são disto esc~sos,
e algumas pessoas, que tão ]lohres sCJam,
que principalmente vivam per esmolas,

n,- liv.l t. 4.8 §3, e liv.2t,:ln §7,

l' (ocissães li).

48. Item, mandamos aos Jui1ies e Vérea
dores, que em cada hum anno aos dons
dias do mez de Julho ordenem huma pro
cissão solemne á bonra da Visitação de
Nossa Senhora. E assi mesmo farão em
cada hUIll anno no terceiro Domingo do
mez de Julho outra procissão solemn8,
por commemoracão do Anjo da Guarda,
que tem cuidado· de nos guardar e defcn
der, para sempre seja em nossa guarda c
defen ão. As quaes Procissões se ordena
rão e farão com aquella festa e solemlll
elade, com que se faz a do Corpo de ])eos:
para as quaes, e llal'a quaesquer outras,

(I) Vide AI. de 20 de Junho de 1008. ,
])or esta Ord. se vG que as CUlUaras i\luDici(l~e:. 1I~

nhão obdgUI;ão de fazeI' despclíls Icom trcs proclss~CS:

a de Corpo de Dcos (Corpus Chrisli), a mais anllga;
a da Visilação de Nossa Senhora (2 rle J nlho); e a do
Anjo da GU!lrda, na lerceira domJnga da Julho,

Depois da promulgaçüo da L do Io d~ Outubro de
1828, c. 5cculnrisada a legislação das Carnétras MllnI~l:
piles) não têm estas mais obrigação i.llguma quanto n
Procissões; comlllflo, alsun~as uinda concOl com as
c.lcsl'czas da de COJ7WS Chnsti, espontaneamente.

Vide PP. de 23 de Jlllh~ da 15'14-, da 27 da Ec"e·
reiro de 1822 c de 10 de Janeiro de 1828, Porl, de 26
de Agoslo de 1825, e n, do I" ,Ir. nlal'ço do 1830,
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([UC de antil\o se custumaram fazer, ou para
oulras, que ós mall(larmos faz~r, ou forell\
ordenadas dos Prelados, ou C~ncelh~s e
Cameras, não serão constrangidos VIl' a.
ellas nenhuns morll:c1ores do termo de al
guma cidade, ou vll1a, salvo os que mo
rarem ao redor huma legoa. E os d.Jtos
Véreadores não lcvarão dos bens do Con
celho dinhei.ro, nem. p~roalço .algum, por
fazcrem as dilas Procls oes, ou Irem nel~s.
E não consenl.irão nella representaço~s

de cousas profanas, nem mascaras (i), J:ao
semlo orlenadas pam ~rovocar ~ d:voç'~o.
'E a pessoa, que nas dilas P~OCIS oes for
]ler (f1Ialquer dos. mo~.os aCima defe os,
pa~al':i da cadea 11111 rei, amel.ade para o
Co~celllO, e a outra pal'a quem accusar (~).

M.-Iiv. J t. 40 § Gc t. 78 pr. §§ 1 e 2.
S.-I)' 'll. 17 I. 20.

Recebedor•• (3).

~9. F. OS Juizes e Véreadores e Procu
rador do Concelho, no mez de Novernbro
alé I"inte dias dene, se juntarão om Camera,
e todos jUJltamonle elegerão á mais vozes
quatro pe soa' abast.adas, para serem lte
cehetl.ores das Sisas o :umo seguinte, cada
huma das pessoas seu quartel, e que sejam
(aes, em que no sa Fazenda slê segma;
poJ'(fIle não e achando per seusr ben o
qlle receberem, e de que não derem conta
com cnlrega, ou que por sua culpa deixarem
dc rcceber, se recadará peJa fazenda dos
dilos Juizc', Véreauores e Proclll'adôr (l~).
E tan.to que a dita eleição for feita, enes
a nolillcarão ás ilita pessoas, e lhes man
darão, que confórme a enas sirvam os
ditos carregos. E quando algum tirar ins
tl'Umento de aggravo do o elegcrem, e for
escuso, e pre entar disso sentença, eJles
dcnlro de quatro (lias pela maneira acima
dita elegerão outro, que iJ'Va em seu lugar.
1\ pam se aber qual ha de servir o pri
meiro quarlel, farão quatro pelouro, em
qU? melterão os nomes das di tas pessoas
clCltas, e o .deitarão em hum vaso, e hum
menll10 de ulade alé sele annos o tirará
dellc, primeiro hum, e depois outro, até
sa[r~n: lodo quatro, e aSSI como sairem,
sermao. O que os dito Juizos e Vél'ea
(lores cumNirão, soh pena de cincoenta
cruzados, e de pa"<trem todas a.s perdas e
dano, que a nossa Fazenda por ISSO re
ceber.

S.-p.5L4pr.§$ I, 2e3.

Sc(I) Vide AI•. de 24 de Fevereiro do 10S0, do 20 do
lemhro ,Ie 1691, Reg. do 17 do illaio de 1612 c

orl. G6 § 12 da L. do 10 do Oulubro do IS2S. '
li> A ed'ção Vicentina diz-para qU8m o oeeusar.

§l 'y.de sobre o. Roeebedores de Sisas a nola (I)
ao 18 da Ord. do.le liv I 6/,.('l O AI. do 3 de Juuh; d~ I '09 § 3 respousobilisou
~'b( ai as Camaras pela ralloueifl dos Doposila"ios o lIo
cc c! Orc5, qu elegessem.

TITULO LXVII

Em que modo se rm'á a eleição dos Jlli
.::es, Véreadores, A~molacés e out?·os ar
{Iciaes (1).

Antes 'Tuo os afficiaes uo derradeiro
anno da eleição passada acabem de -ervir,

(1) A eleição dos Verea,lore.. das Camaras ~runie.i

pac!; hoje se fal de confurmidade com u lei oJ'gnnica
das mCSIlHlS C l'pOt'tLÇÜC!-t, a do I u de OutubJ'o 1I~ 1828,
l. 1 rle al'ls. t á ~3, c a "e eleições n. 3 ; - de 19 de
Agoslo de lSi6 I. I, de a,-Is. 9~ á 100. Esla Ord. não
está. portanto, cm ,·igor.

Poucos anuos depois da promulgação dcslas Ordena
ções, fi eleição dos Vereadores, Jnizcs Ordioflrios e
antros fnnccionurios das Uunicipn!idadcs 10\'C uma pe
fJllcnR reforma com o AI. ele t2 de NOVCl"llbl'o de 1GII,
leudo o Legislador por fim e"ilar as i,...cguluridudcs
que se pralicavão.

Posteriormente promnlgon-sc n P. de 8 de Janeiro
de 16iO eslabele"e",lo um Re!,!imenlo para essas elei
çõe.s, cujo processo pouco ddTere do desla Ord. c
dílql1clle Ah'nl'á.· Nes~iU Pro"isáo se exige, como no
Alvanl, que scjão el ilos pessoa!s naturncs da terra,
c sem as incompatibilidades legaes.

Cumpre no lar que sómenlc se empregava n provi
dent.:.ia dos pcllouros nos lugares onde não hn via Juiz
de Fóra, pO"quanlo sommadas as Iislas (ró••) dos sei.
cleilor s, a apuração (pauta) era remeltida ao Des
embargo do Paço, e nlli se escolhião para cada ao no
o i'lIllccionario que tinJlão de servir. Q. de t I de Se
lemb,'o de 1817, ePP. de I .. de Dezembro de de 1815
u de 19 do Oulubro de 1820.

Os subslilulos do Juiz de Fóro nu.' CaOlaras a,sim
organisadas erão os Vereadores, graduados, não pela
\'otaçfto, Olas pela id:Jdc, e crão chamarlos Júi:es pela
OrdellOrdol e não Ordinarios. Trazião por isso "aras
brancas, r. não ,'ermclbas como os Juizes Ordinnrios,
tendo a mesma alçada, e percobendo os nlesmos emolu
mentos como os Jui7.es d~ l"órn. r. de Fe"ereiro de
1:03 no lI.pertorio das Ol'l/ellações t. I pago 9i uola (a)
e l. 3 pllg. 20S nola (a), C Vauguerve - Pratiea ludicial
t. ; cap. 46 n. 5S.

Os Vereadores quc por qualquer molivo deixavão
de senil', linitão substitutos que não erüo eleitos lj(~la

mcsma rórUla, mas por outra dcnomi.ondn clciciío de
JJa'I"rClr, não explicando os commentrlfiorcs a razüo desta
denominação, e tão ponco as formalidmlcs com que se
executava. Parece que era uma eleição muisimples,sclll
o apIlarato (]~S outras.

As grandes fralldcs, que se praticnvão na ID(lia ror
tnsncza, rcsolyêrão o Go"erno a expedir o AI. de 1j llO
~larço de 1088, excluiudo alli a formalidado dos pel
lonro~, c encnrregando o Vice-n you Go\'crnador ria
cscolha dOR membros ,Ins Camara~, Esla Legislação
foi depois allel'ada por AI. de 15 dc Juneiro de li;4.

Por illeulico moti,·o, expellio-se O AI. de 6 de De
zembro de 165! eonlra a Camara da villa de Pias,
cujas eleições erão dominadas pelo respecli,'o E cri vão.
Os parentes desse funccionario J alp. o segundo grao,
farão cxcluidos e expcllidos dos empregos da CamarA;
assim como os plebêos que não soubessem ler c escrever.

l)nrecc que as llnicns Cnm:u'ns do Brasil que linhão
a QI'aduação de SelladIJ, erão as da cidade do Rio de Ja
UOITO, Dahia, S. Luiz do i\1arlluhão c S. Paulo.

A do Rio de Janeiro, nor D. de 9 de Janeiro de !S23,
teve o tratamento de nlustrissima, o que foi de no"o
coufirmado pelo D. n. S6 - de 18 do J olho de 184-1.
E por AI. de 6 de Fevereiro rle 1818 ja so lhe havia
concedido o tratamento de Scn!lO)'ia; o {Jue se negou ó.
da cidade de S. Lu;z por P. do 26 do Juneiro des80
nnllO.

A Camara da eidade de S. Luiz do ~{aranhão_ foi a
primeira do Brasil que obleve os privilegios da Camara
do Porlo (C. li. de 3 do Março de 1702), favor que
posleriormente roi eoucedido a da Bahia por AI•. de
22 de Março de 1646, rio 2. de NovelUbro de 1656 e
rio 20 de Abril de Iioi, c Ass. de 28 de No\'eu.hro
de 1651.
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nas oi l.:\\'a3 do Katal tlo mesm anno e
jam junto. em Call1era com os homens
bons e povo, chamado a Concelho, e o
Juiz maLS "elbo lhe requerera, que no
mllem seis homen para Eleitores; os
quacs lhe erão nomeados ecretamente,
nomeantlo-Ih cada hum sei homens para
i 'so ma.is aplos, os quaes tomara em
serirto °Scrivão da Call1e\'a, andando per
todo com ° dilo Juiz, sem outrem ouvir
ü \olo L1e cada hum. E l1mlo qne todo
fpl'e1l1 pel'guÍllallo', o os 'ot s pelo ctil
Serivào scriplos, os Juizes com os Vé
rendore. 'crã o 1'01, e esrolherão pal'a
EI ilore os 'Tue mnis ,ato:; li,verem; aos
qua s ser;l 10"0 Ilado j1ll'amenlo dos ban
'lo E\'angl'lhos, qne lJ m e venllldeira
Inente e'colbam para o' L'arreg do Con
eel ho n' pessoas, que mai' ]leLtencentcs
lh " ]1al'eeerem, e que tenham segredo (I), e
lÜO digam os qna assi nomearem a olllra
p ssoa al~uma, E estes seis fnrá o Juiz
'lJ1artal' de tlous em Ilons, não sendo pa
rente,;, nem cunhad " tlenlr do qua,rlo
~rilo (2), conlamlo segumlo o Direilo Cano
nico (3. E cm oatTa Casn, onde stüm sós,
slarão aparlados dou a dons, de maneira
rru não faliam huns com. os outros. E
manr]em-Ules, que cada dOlLS dêlll pe!'
scripto aparlad per si, C{Uae. lhe' pare
cem perlen ente pam Jtuze : e em oulro
litlllo rr"a s "para. Véreadores: e em on tI'O
para Pr euradol'cs: e em outro lJara The-
ollreiro. , onde os llouver: e em outro

11nra ri"ães L1:\ Camera: e nssi Jtúz e
Scrivão dos Orphãos, onde se costama
11avel-os per leigão. E a' i ]Jara 3uizes
dos bo. pitaes, no IUl{ares, onde homer
Juize per si, aparlados dos Ordinarios:

TOllos os cidadãos dessas cidades crão considerados
nobres, podendo passnl' procuraçõeR de seu punho;
pri\'ilcgios qne ainda nüo fOl'ão abolidos, mas estão cm
C!C!-\l1S0.

Tinha" Cam"ra rIo Porlo, por C. R. de 21 de Nu
"cmhro de i G8G( o llireilo de sontar-se cm cndeinl fIe
f'~tl:lllarJ não estando o Sacramcnlo exposto; e por AI.
de 13 de ~laio de 1. O. obLeTe o Lilulo de IlIustrissima
C () tratamenlo de Senhoria. .

Um dos privilegias das anliga~ Camnras rIo Brnflil
(}I'a lião poder m os rcspcclh'os Officiacs ser execulados
ons fabricas de seus engenhos. 1'). de 4 de Dezembro
de 16D...

Vide GaIoso - Compcndio 11islorico-politico dos lJtin
cip':o, da lavoura do Muranhão de ~§ 10D á118, c llo
tiista do Instituto lo S passo 512 li 520.

Consulte-se P('ga~ DO rc~pccli,"o Com.. , l\orges Car
neiro-Direi/o Ci.il tomo 3 li v, 1 t. 3i, Phrobo- /)e
cisões, rlee. 65, e Jcronytno da Silva Pereira - Rcpcl,to
rio das Ordcllac:jjcs~ arl igo l'ct'cadorcs.

(1) Virle Cal'la d'E1- Rey de D do Novemhl'o rle
1629, c DD. de ~5 d~ Janeiro c lD de Selembro rle
16..1,1 .. deF "er iro de 161,2,18 de Arrosto det6~D,
3 do OuLuhro do 166D c L2 de lIlaio de I~Oi.

(2) Consulle· c a nola l2) ao § 1,
(3) S gundo lIlonsenhor Gordo, O ,'ersieulo-cOlt

lrmdo segu'ndo o Direifo Canonico foi aqui posto por se
guardar analogia COI/1 a Ord. do li", ~ l. 26 § 22
liv. 3 t. 21 § 10, c L. Sg ~ Gna!, e li,'. S t. ii pr. ~
t. 12~ § 9, nas (Iuaes lodas se maOlla fnzer a compnla
l~ão dos gr:ios de parOnlescO, segnndo as regt'as: csla~

helecidas no DiI'rilo Canonico.

c para qllaesqner OlliCfOS, que p I' eleiçã()
se ' stumall1 fazer. E quando o lu"are"
forem tão p quenos, c[ue na pov3ar:ã~
d'elles não achem os Elei tores loelas· a
pessoas, que hão de dar no rol para Jui
z~s, elegerão hum tlo termo e outro da
vllla, (\m modo cruc sempre sej:J. hum da
villa.

:II.-li\'. 1 t. 45 pI'.

l. Porém os Eleitores cada dons cm
seu rol não nomeara l1?ais ,p ssoa , que

'as nete Sal'lflS para serVlL'om o clitos or
ficios tres ann : e c:l.ua clou Elailorn'
üu'ão bum rol, per eIles ambos assinado,
em modo cruo se.l:l.m tres roes. E se acer
tarellL uous Eleitores, que não saibam
cre\'er (I), oull'o Juiz, ou Imm Vereador

mais antigo, sereva com eUe. E nào a
]) nua serever, 'er-lhes-ha dado hum ho
~llem bom, que com elles screva, com
.1 Uramenlo, que n:1 descubra o segredo
ela. eleição. Os qu~es Elei lares, tanto que
o 3m'amento lhe for dauo, não fallarão
huns com os outros, salvo os dons, que
forem apartados, E não deixem ele con
tilllIar, nem se vão d'alü, até crue sejam
aca haLlos os fI i lo roe '. E como forem
aCalJallos, os elêm ao .ltlÍz mni, antigo, o
qual perante todo .lur3r:'l de nTl dim a
J?essoa a!"uma 9s OlTIciae , que na elciç.'io
ltcam fptlos. E verá per St só os l'Oe5,
e concertarit huns com os outros, e pcr
elles escolherá as pessoa, que mai vozes
tiver m. E lanlo que o assi tiver apu
rados" srl'LJva per sua mào em huma
folha, que chama pauta, os que ficam
eleitos pal':J. Juizes, e em oub'o litnlo o
Véreadore' e ProclU'adores, e a si de cada
Olicio. E para senirem lmns com os
oulros, juntará os mais conveIbienl.es, assi
por .não serem parentes (2), como os mais
prallcos com os que o não furem tauto,
havendo respeilo ás conelicões e costumes
cle cada bum, para qrte a' tena seja mo
11101' governada. E esta pauk'l. sera a Sl
nada pelo 3lliz, cerrada e senada, E tanlo
que for feita, fariL lres pelouro para Jui
zes e tre para Véreadore , e aS i pam
ada Officio. E- nos pelom'os dos ruízes

e Véreadores não ajunta.rá parenles, ou

(I) Rerogado pelo. AI•. de 13 d81 Novembro do
lG~·2, c 6 de Dezembro de 1651.

(2) Vide D. de 23 de Julho de 1698, P. de 3 de 10
Dho do mesmo anoo, c Avs. rle 21 c 2i de Agosto do
1iDS, no h,C/ice Ch"ollologico do João P~dro Ililíeiroj e
Pereira de Caslro - Decisães, dec, 80 n. 2; Gabcd,
idem dcc. 8/. D, 33; c l'bmbo idem dcc, 65.

Em hl'°.,.:tl'cs pouco povoados Dão se obscr"a,n esta
Ord. Pegas Com. l, I~ add. D, 5D.

A lei organiea do Iode ODLDbro de I 28 filOlI, '!'
a.l'L. 23 cm que ca!:lOS havcda lugar essa.l incompnt!bl·
hdade do parentesco ellja disposiçãO foi poslero'"
mente explicada \le\o~ Av., de 16 lle- Dezembro de
182D, 6 de Norembro de L833, n. V.3- de I de
l\larço, c n. 386 - de 6 de Setembro de I 61.

Consnlte-se lambem o A~. do LO de Selelllbr<l
de I 28.
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cunhados uentro n uito I[Ual'to gl'áo, para
CI11 hum anno haverel1l de servil'. Os
quaespelouJ'o' se pOL':lo em hum sacco
aparlado, com t:t1:t?S repal'tJlnen tos, qual~

tos forem os OffiCIOS, e em cada repartl
mento se porá o titulo de cada Omeio, e
ne meLLerão os pelouros daquelle Of-
fici • em outro reparLimento se porá a
pauta com os tres roes, e se verá no fim
dos tres anJlOS, para se saber per elles, se
saíram os OlHciaes, que nella foram postos,
ou se foi ne11a feita alguma falsidade, para
se dar o castigo a quem o merecer.

M.- Iiv.I l. ·15 pr.

2. E esta eleicão farão os Juizes, quando
o Corregedor nrro for p"esente na cidade,
ou villa, em que se houver de ülzel'; por
que sendo presente, a elle pertence fazeI-a,
e apw'ar os Juizes e Officiaes per si só.
A (lUa! eleiç:lo o Corregedor poderá fazer
em qualquer tempo do derradeiro anno da
eleição passada.

M.-liv. Il. 45 § 1.

3. E o saceo dos pelouros se metterá em
hum coITe de tres fechaduras, das quaes
terão as chaves os Véreadores do anno
passado, cada hum sua, e não darão a chave
a outro, em modo qtle nunca hum tenha
dua chaves, E cada hum irá, quando cum
prir, abrir a fechadura, de que tiver a
chave; e o que dér a chave a outro, que
ouh'a tenha, e o que a receber, será de
gradado hum anno para fóra da i11a e seu
termo, e pagará quatro mil réi , ametade
para Captivos, e a outra para quem accusar.,

M.-Iiv. 1 l. 45 § 2.

4. E fallecendo algum dos que tiverem
as chaves, ou indo fóra do lugar per tanto
tem.po, que pareça que . erá neces ario
ahl'll'-se o CoIre, dar-se-ha a chave per
ordem dos OJIiciaes desse an no a outra
pessoa das que nos pelouros do l!.itos Of
CicJOs costumam andar.

M,-Iiv.l t. 45g 3.

5, E no tempo que houver m de tirar
os pelo_uros, segundo seu foro e llostume,
mandamo pregoar que venham a Concelho;
e perante todos hum moco de idade até
s~te annos metterá a mão" em cada repar
t~mento, e revolvera bem os pelouros, e
ttr.ará hum de cada repartimenlo, e os que
salrem 1I0S pelouros, serão om iaes esse
anno, e não outTOS (i).

_bL-liv. I t. 45 § 4.

,.6: E se, a p~~soá, que em algum pel 011 1'0
san, for faUéCl(la, ou aJ)sente, de maneira
dUo. se nã~ spere vir cedo, ou for impedido
(e lmpedlmento prolongado, juntar-se-hão

(I) Vide Ord. Alronsina h,'. ') l. 23 § \6.

os OfTiciae Ja amera com os hom ns
'bons (i), (lue nos pelouros della soem anJal',
e ás mais vozes escolherão quem sirva o
OfTieio em lugar do morto, ah ente, ou
impediuo, emquanto durar a abseneia (2),
ou impedjmento. E esta me ma maneira se
teril, (ruando uepois de comecar a servil'
o OlHeial, fallecer, ou se ab. elltar, ou [01'
impedido. E a e~te, que assi elegerem,
darão em Camera juramento, que Lem e
verdadeiramente sirva o tal omcio.

M.-Iiv. 1 L. 45 § 5,

7. E se este, que as~i for eleito em lu
gar tle oulro, sair em outro allno por 01'
Jicial de algum Omcio dos ditos pelouros,
servirá todavia o Onho em que sair, E
não se escu ará (3), por assi ter já servido
o OfTieio, para que foi eleito, por morte,
absencia OtL impedimento do outro.

bI.-liv.l L. 45,§ 6.

8. E os Juizes, que sa1rem per pelouros,
mandarão requerer as Cartas para usarem (4,)
de seu omcios aos Desembargadores do
Paço, ou ao Corregedor da Comarca, ou
ao Senhorio da terra, se para isso per
sua doacão, ou privilegio lhe for daelo
poder. E até que hajam as dita Cartas,
não usarão dos ditos OJIicios. E fazendo
o contrario, haverão' a pena, que houver
mos por bem.

M.-Iiv. 1 t. 45§7.

(I) Vide nola (3) ao ~ 28 do L. 66 des!e liv.
ConsulLando a um Magistrado illlelligeote e ios

lruido, c que servira por algum tempo os cargos de
.Juiz de Fóra e Ou"idor, sobre a inLelligencia da ex- '.
pressão -homens bons, C dO numoro CCL'lo dos que
concorrião a eleição das Camaras, disse-nos que não
h:n'in numerO certo, C que crão considerados faes os
cidadãos qoe Ii"'ião occupado 05 cargos das Munici
palidades, ou govcrnlnça da terra. on c:ostll'rnavão an
d(l.r na governança, como se cxp rime o § 33 do lo 66
deste liv.; não nos podendo explicar como se recorria
a Laes homens, no começo ou crcação de uma ViUa
DU J nlgado, havendo delles falia absolula.

(2) Esla auseocia he diITerenLe da do § ""
A eleição de que aqui se traLa he a denominada de

Barl'.te, á que já DOS referimos 00 nota (1) li rubrica
desle tiLulo.

Consullando ao mesmo Magistrado, á que já nos re
ferimos na precedente nota, dissc·nos que tambem ig·
nora"a a razão de Lal deoominação, e que a formali
dade dessa elClção era a mais simples possi"el,
conforme o preceiLuado oa Ordenação respecli va.

A.cLnalmeoLe he escusada essa eleição, por isso qne
servem 05 snppleoLes dos Vereadorcs, oa conformidade
do art. 20 da L. do 10 de OuLubro de 1828.

Vide PP. de 24 de .Julho de 1811., de 1/. de Dezem
bro de 1815 e de 21 de Outubro de 18t9, e O. de 11
de Setembro de 1817.

(3) Vide art. 18 da L. do lo de Outubro de \828,
e Av•. de 15 de Dezembro de 1832,22 de Fe"ereiro
e 4 de lI[arço de 1S33.

(I..) Carla lJara ttsarc-rn, ou carla de usança, i. C., o
titulo da confirmação da eleição.

I) gas no respectivo Com.. chama cartas de ouvir.
mas a Ord. dcste li". l. 3 § 4. e'a do li". 2 l. /.5 § 2
dcsignão esses tilulos, cartas ele confirmação.

Vidc Cabedo Decisões p, 2 dee. 8'., Regimenlo do
Desembargo do Paço § 106, e Borges Carneiro-~i
reilo Civil Lom, 3 liv. 1 l. 31 o. '3, e Ord. AITonslUa
iiI', I l. 23 § 41.

ORD. 31

/

. .
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!l. E manJamos, que o que cm hum :\11110
for Juiz, Véreador, Procurador, ou The
soureiro, não possa haver cm esse Con
celho nenhum (los ditos Omcios, que já
houve e servio, até tres allllos, conta.dos
do dia, que deixou de servir (I). Porém IstO
não haverá lugar nos lng:ues pequenos,
onde se não po~érem achar t~tas e ~aes

pessoas, que sejam para servir os ditos
Omcios: porque neste ca o poderão ser
OfTiciaes hum anno, e ouh'o não.

nr.-liv. 1 t.4.5§§8c9.

10. E havemos por hem, que dos Omcios
de Juizes, Véreadores, Procuradores, Al
motacés e Depositaria do Cofre dos 01'
Hlos, ninguem seja escuso (2), postoque de
Nó' tenha privilegio para er escuso. dos
Olicios do Concelho, porque destes cmco
não he nos a tenl1ão ser pessoa alguma
escusa por privilegio; por quanto os taes
ÜlIi ias, os melhores dos lugares os devem
servir, salvo se no privilegio se clisser
expressamente, que destes proprios om
cios os escusamos.

~f.-li,'. I t. '15 § 10.
S. - p. I. l. 19 I. 2 § 1·1.

II. E qualquer Senhor de terras! _ou
pessoa, que poder t~ver ~e faz~r. elClçao,
ou confirmação dos sohred I tos OJTlclaes, que
depois de assi serem ordenados, tornar a
abril' os pelouros, ou tirar hum e metter
outl'OS, ou os rtlu(1a,r de hUIl1 anno pal:a
outTO, Oll escusar algnm, flue saír na elei
ção, e melter outro em seu lugar, ou mu
daI' o modo de fazer a eleição, que acima
temos orJenauo, ou mandar fazer cada huma
das obreditas cousas, seja privado da ju
Tisdicção, que na eleição, ou conIirmação
tinha, e nunca mais a Ilossa fazer. E man
damos aos Juizes e Officiaes, que fOl'em
feitos contra fõrma eTe ta Ordenação, nâo
sirvam os ditos Olicios; e servindo-os,
sejam delles privados, e nunca mais hajam
OJJ:icio do Concelho, e sejam degradados
dous aUJlOS para Africa. E esta mesma
pena hayerá -o Ouvidor do Senbor das
tenas, que a dila eleição quebrar, ou mu-

(I) A reeleiçiio, eomo se y('" era prohibida nas an
tigas Camaras. Aotualmente U I'celciçiio he motivo Ict!,.i
limo pal'a escusar do scniç.o) cm "isLn do nrt.1S da L.
de 182S.

Vide l'hrelJo Dee. R6. .
(2) Vicie Ais. de 27 do Agoslo do t :;~~. (lia ediçüo

Vicentina), de 20 de Feyereiro de f 625 e de 6 de
Maio de 16~~.

O art. 19 cla L. do lo de Oulubro de 182S lambem
estnbelece a mesma doutrino, designando Os casos de
elcepção.

Borges Carneiro, no § 3t3 do t. 37 da obra já 01
toda, com pendia todos os casos de escusa c inconlpllli
biliflnde de eleição tIas antigos Caulflrns.

O Ai. cle 12 de Noyembl'o cle 1611 exigia a lIatura
lirlade tio individuo como condi~ão para. n elcif)io. 'l'()_
flavia existem nclos do Go\'erno rc\'ogando esta dil'po
siç:io, !'ohrcllldo nas Colonias c Con'llli~las. AI. tio 15
de Jalleiro de I";;, e 1'. de 17 de Julbo de ISI3.

elar os omciaes della pC!' calla hum elos
dito modos.

M.-lil'. I t. ·15 §'u.

12. E quando se fizerem as eleições, não
starrio presen tes o. Alcaides Móres lO 
soas poderosas, nem Senhores de . e
seus Ouvidore , salvo os a que pe suas
doações, ou privilegias for outorgatlo, ~omo
Lemos dito no Titulo 66: Dos Vél'eadol'es.
no paragrapho 30: E ao (a:::el',

M.-liv. I L 4.0 §§ 10, 29 e 32.

,llmolaeés (I).

13. E os Almotacé se hrio de fazer no
começo do anno per est~l maneira. Opri
meiro mez hão de ser Almotacé' o JUIzes
do anno passado: o segundo dou Vérea
dores mais anLigos: e o terceiro bum Vê
reador e o Procurador. E no lugar, onde
houver quatro Véreadores, servirào RO
terceiro mez os outros dous Véreadores,
e no quarto mez servirá o Procurador
com ouli'a pessoa, que seri eleita.

M.-Iiv. I t. ·19 pr. e § I.

II. ,E para o outros mezes, os OfIiciaes
do Concelho com o Alcaide 1\1ór, onde
per Foral, ou pri ilegio rlle ha de ser
presente ao fazer dos Allllotacés, tomando
:l. todos o primeiro juramento de fazerem
os que para isso mais idoneos forem, ele
ger[LQ ás mais vozes nove pares de homens
bons (2) dos melhores, que houver no ~on
celha, (rue esse anno não forem OfIicIaes
delles, que sejam pertencentes para o ser;
e . erão scriptos em huma pauta, as lI1ada
pelos di tos Officiaes, e e cerrará e ellará,
e mctterá no Cofre da eleição, para se
saber no fim do anno, se saíram aquclles
que foram ordenados, E serão lJoslosem
nove P!3lolll'OS, e como forem feilos, tl1'~

rão cada mez hum pelouro perante ~s

ditos Officiaes e Alcaide Mór, e o SCl'cyerao
no livro da Vércacrio. E tanto que o mcz
vier, os obriguem éflíe venham jurar, como
stiverem scriptos, sendo chamado o Alcaide
1\1ór, se ahi houver de star, que .venha,
ou envie alguem, para. ver como JW'am;
e se não vier, nem mandar outrem por SI,
dêm-1he juramento na Camera. E se algum
destes, que elegidos forem, fallecer, ou por
outra causa não podér sel'vir seu mez, os
Officiaes do Concelho e Alcaide Mór ele
gerào onllro, que sirva em. eu lugar. Porém
e o filho de allTum homem 110nra(10 casar

novamente no I~lgar, e for tal, que de,:a
havcl' os omcios do Concelho, esle seja

(I) Vide AI. de 15 de Abril (Ie 1618, dnnllo no,o
Regulamento á elci ~ãn destes Juizes, que o D. de ~6
de A[!nslo de 1830 abolio. 6

(2) ViLie nola. (3) ao § 2S do l. 66, c (I) no §
desla Oru.
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Almolark com hum dos que forem scriptos
em esse mez seguinte, chamando ambos os
que sào scri plos. E se alglll11 delles (l'ü
zer deixar de o ser por lhe fazer honra,
entre em seu lugar o que assi novamente
casar. E se nenlmm destes o qUlzer dei
xar, enlão lancem entre. ambos sorte.s, qual
ficará, e .com eJle o sep o que a SI nova
mente casar.

~r.-lil'. I l.4.0 § 2.

lã. E a todos os Olliciaes, antes de eo
meC:lrem servil' os Omcios, será dado jura
mento sobre os anctos Evangelhos ('1), que
. irvam bem e verdadeiramenle, guardando
nosso serl'iço, e ás partes seu direito.

M.-lil'. I t. 4!í§ 11.

TITULO LXVIII

Dos Almolacés (2).

Os Almotacés terão euidado, que o pri
meiro alé o segwldo dia, a m::us tardar,
como entrarem, mandem logo pregoar, que
os Carniceiros, Padeiras, Regateiras, Al
mocreves, A)faiates, Çapaleíros e todos os
outros Officlaes mem de seus Omcios e
dêm o mantimentos em abastança, guar
dando as Véreaçôes eposturas do Concelho.
E dado este pregão, saberão (perguntando
algumas testemunbas per palavra (3), sem
f~zerem sobre isso scriptura) se esses om
Ctae guardam as posturas do Concelho:
e se as não guardam, se as demandam os
llendeiros e .Turados: e se a não deman
darem, sabendo que caíram neJlas, digam-no
ao Procurador do Concelho, que as de
mande. E eJles julguem as coimas (q,) ao

(I) Vide arl. li da L. do lo de Oulubro de 1828.
(2) Vide nola (2) á rubrica do 1. 18 desle li".
O cargo dos .IUI,es Almolacés, cuja jurisdicção era

men.al, loi abolido pelo D. de 26 de Agoslo de 1830.
llor _c~le ~~crc~o todas aR nltl'ibuiçües desses .Tuizes

que DilO h8"lllO SIdo lransrel'idns expressamente para
38 ~~maras A~unicipaes, ou outras autoridades, pcr
tenclao a?s JUIZes de Pal.. As suas sentenças só erão
ar.peU.ve,s para a Relnção do dislriclo excedendo a
açada esla~elec.ida no arl. 5 § 2 da L. d~ lã ,Ie Outu
bro de 1621, cUJa alçada não nessava de 16$000.

iIIas pelo arl. I \I. § 3 da I•. n. 261- de 3 lle De
,embro de 1841. aque"a disposição r"i reformada,
conhecendo Os JUizes ufunicipaes, e julgando dcfiniti
lamente de todas ng causas de nlmotoçaria qne cxce
~oeSrem a alçada dos Jui,es de Paz, hoje elr."ada a
"N OOOb em "isla do ar!.: do D:n. 1285-de 30 de

ovem ro de 1853.
Esle cargo correspondia ao Edil Romano.
(~)) VP?r palaara, i. e.. verbal e summarissimamenle.
( ,.de nota (I) ao § 22 do !. 21 desle li".
AS COimas. o~ multas, como hoje são conhecidas as

~cn3S P~CUlllarHlS cobradas pelos Camaras l\lunicipnes
m ,rnzao da conLrnvcução das suos Posluras crão

o~tr oro processadas ci\'illJicntc perante os Almà'tacés.
mas presentemenle csse processo he lodo criminnl'
como se ,.~ do Codigo do Processo Criminal arls. 206
h~~ue 211. E em "irlude da I•. n. 261-de 3 do De
n de 181.1 ar\. 4 § I, e arls. 5 e \l § 2, bem como o
6;~§' r 12~-de. 31 de Janeiro de 1~'02 arls.:; § 6.

.. I 63 ~ J, (H" 128, "50 §§ t e 5, c "5~, fi attri·

Concelho, pagando-as os que acharem em
culpa, e o Uendeiro outro tanto, quando
se provar, que sabendo parle dellas, as não
demandou.

~[.-liv. 1 t. ·10 §§ 3 e4.

I. E farão as audiencias nos dias cos
tumados: e antes da derradeira audiencia
do seu mez, farão dn.r pregão, que todos
os que tem feito coimas, e são penhora
dos e não clespachados, vão naqueJle dia
desembargar seus penh<lres e fallar a seus
feitos. E aos que lá J;lão forem, á sua re
velia, julrruem as coimas (1), e dêm des
pacho a tudo.

M.-liv. 1 t. 4.0 § 17.

2. E despacharão os feitos com breYi
dade, sem fazerem grandes processos, nem
scriptm·as. E de qualquer despacho, que
derem, poderá-a parte appellar, ou aqgravar
para os Juizes, fazendo-l hes relação ao feito
per palavra. E lo~o seja a appeJlaçào, ou
aggra\10 per elles ViSto, e julgado segundo
enlenderem ser direito, nos feitos, que não
Qassarem da quantia de seiscentos réis (2).
E como passarem da dita quantia, despa
chem os Juizes esses ag"ravos e appellações
com os Véreadores em Camera, segundo
dissemos no Titulo 65: Dos hlizes Ol'di
?twrios.

~l.-lir. 1 t. '19 § 17.

3. E os Almotacés não julgarão coima
alglllna ao Meirinho da Corte, nem ao da
Comarca, nem :lo seu, homens, que encoi
marem sem hum homem bom juramen
tado (3).

M.-lil',1 L 40§23.

4.. E consh'angerão 'JS Carniceiros, qlle
dêm carneiro, vaccas, porcos e as outras
cames: e assi as que venderem o meudos,
segundo lhes for mandado nas Véreaçàes.
E starão como for ma.nhã, no açougue até
hora de terca (q,), não se indo dahi, e fa
zendo dar a 'carne, e repa.rtil-a pelos ricos e
pobres, poloque seja came dos iseiros,
ou Rendeiros das cames; havendo cada
bum como merecer. E não vindo, ou ÍLl-

buiçiio de julga-Ias, que compelia aos Juizes de Paz
pelo D. de 26 ae Agoslo de 1830 e art. ~8 da L. do
ln de Oulubro de 1828, passou cumulali\'amenle pa"a
os Cheles de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes
Municipaes. . .

Vide Pegas !la respecttvo Com., rnaxlme no lomo 1~

acld. pago 154.
(I) Vide Ord. do li\'. 1 1. 65 ~ 23, li". 2 L. I § 20, e

liv. 3 L. 5 § 9; e Ais. de 23 ife Outubro de 160.\', rio
18 dr. Selembro de 1610, de 21 do mesmo mez de 1613,
de 21 de ,laneiro de 16100, de 6 de Agosto de 1642, e
de 9 de Março de 1618.

(2) O Ass. de 13 de Janeiro de 1103 explicando esla
Ord. repro,a o proceditnenlo dos Ahoolacés, couhe
cendo rle causas, que excedião sua alçada.

(3) Hoje, além do Fi. cal, exige a lei (Codigo do
l'roc05'o Criminal arls. 206 e 208) duas leslemunhas.

(I) /lora d. terça, i. e., ás Ohoras da manbã .

•
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do-se cada hum dos Almotacés antes desse
tempo, pague pal'a as obras da cidade, ou
villa cem réis por cada vez, e os Scrivães
as screyam, sob a dilas penas. E os
Almolacés levarão por eu trabalho do re
partir a carne aquiHo, (rue de tempo an
tigo na tal cidade, ou villa os Carniceiros
lhe costumaram dar: e isto sómente nos
lugares, onde hou\rer o tal costume. E de
nenbuma outra cousa, que repartam, ou
almalacem, ou se vender, não levarão cousa
algllma, . em embargo de qualquer costume,
Oll sentenca, que hi haja em contrario,
ob pena ele incorrerem nas p nas postas

aos OlIiciaes, que levam mais do conteúdo
em seus Regimentos ('l).

M.-liv. 1 t. 49 §§ B 09.
S. - p. (j l. 1 I. U.

5. E para saherem se os Carn iceiros pesam
bem a carne, ponha-se a balança e pesos
do ConceU1O, em que se pese, e vejam se
he bem pesada e o pesos fieis (2), e o pe
sador slê ahi sempre residente, sob pena de
pag-;),r rara o CO!lce~ho qual'enla réis por
cad;), dia, qlLe h1 nao stlVer.

M.-liv.l t. 49§ lO.

G. E o Ca1'lliceiro, ou pessoa, que gado
malal', lanto elue decepar a rez, a mate e
esfole logo, e alimpe dos debulhas, de
modo que não sLC Lempo ;),lgulll decepada,
sem ser de Lodo limpa. E a pessoa, que
o assi não fizer, perdcri[ ;), dila rez, ou
reze, e ]Jagaril por ada 1111111;), dous mil
róis, ameLade do dilo dinheiro e rezes
para O' Cap li vos, e a oull'a para qll lU o
accusar (3).

M.-Iiv. 5 t. 100 § l.

7. Oulrosi ;), rez, que houverem de ma
lar para ender, não a corram sem nc
cessidarle no curral, nem fôra delle, por
que do lal correr e :lpO tema a came, e
o fazem 11;),ra pesa l' mais, sob 3.~ dilas
pnar., a: qua '. serão dcmandatbs denlro
em qllaLro mezes sÚlllente, elepoi: glLe uellas
iu orr rem.

M.-liv. 5 1. 100 § t.

S. f: quand não liverem Carniceiros,
Pádrira, Hegaleira" e ,qlle \' ndCIn os
11l03IlUOS, 1\ioslanlei ra, e Almocreves, qlIe
ll<\jão de servil' ao Concelho, rerJllOirão aos
VórC'arloms, qlle lhos dêl11: e ;),s:i Jllr;tlos,
qllando os não houver, ou na terra ILOurer
dano por f<L1la da guarda.

JII.- liv. I t. 49 § 11.

(I) llo"0l'.do pela logisl.çiio vigcole.
Vido L. du lo do OuLubru ,lo 1828 §§ 8, 9 o 10 do

.rL. (iG.
(2) IIc csla bojc uma das nLLribui/;üe' das Camaras

l\lullicipac5 J quo por meio de SCll~ Ji'iscncs a. (' Ct'uta.
Virle url. (i(i § \0 du L. do I" dc OuLubro do I 2~.

(3) no (amb~nt da compclcnria rI.IS Cantaras ~tl1nj·

ripacs, n~<;im rnmo a do § 1. L. do 1(\ de Outubro de
182 urL. 6G § 9.

•

9. E constrangerão aos Camiceiro e Pá
deiras, depois que se obrigarem ao Con
celho, que sirvam até bum anno, e que
se não siliam da obl'igação, até que o al1ll0

seja cumprido, para o que os poilerão
obrigar pelas pessoas e fazendas (I).

nr.-liv. I t. 49 § 21.

10. E como en trarem, dêm pe o ás Pá
deiras e aos que fazem, ou vendem can
deas (2), e depois saiballl se vendem l)elo
peso, que lhes foi dado. E se acharem
menos, pala primeira vez paguem para o
Concelho ccm réis: e pala segunda du
zentos, e pala terceira quinbentos. E
além destas pena perderão para os pre-
os todo o pão e candeas, em que lhes

for achado menos pe o elo que lhes foi
dado. E esta pena haverá o Carniceiro,
se pesar mal a came, e a llegaleira, que
não guardar a taxa, que lhe for posta, e
os que mal pe arem, ou medirem. Ese
o Cam iceij'o pesar per falso peso, ou a
lVIeelieleira ou Medidor medirem per falsa
111~(1i(h, . se.i~111 .2l'e-os, e .út\;a-se CIelles di
rello e Justlca. E alêm dls o os sobredltos
hajam as r'ónas, que sào contcúdas no
Titulo i8: Do AlmolUcé jJlóT.

M.-liv. I t. 49 § 6.

li. Outrosi os Capateiros, Alfaiale ,Fer
mi ros, Fel'l'adore; e todos os outros Offi
ciaes, a que for posta laxa so])re SLk1S
obras, se nào guardarem as posluras, pa
guem pam o Concelho pala. primeira vez
c m réis; e pala sC'gunda duzenlos; e pala
terceira quinhenlos. E se mais forem acha
tios em culpa, seja-Ibes defeso. que nâo
Ll 'em mais desse mester (3); e se mais usa
rem, sejam pres9s, e proceda-so conlra
elles, COI110 parecer justiça.

lIL-liv. 1 t. 49 §7.

12. Item, os j\lmolacés serão diligenles
em seus OfTicio , e os dias que o pescaria
I'i r, ir:Io iL praya, e ponham nelle a AI
1110 I.aceria , segundo seu costume, pondo o
maior, e o meflO, e o mais pequeno, e
gundo sua valia, e pondo as mostras em
lugar onde a vejam os que comprarem.
E se o pescado for pouco, stêm ahi ambos,
ou hum delles, CJlle o reparta, seg~ndo o
Jlcscado for, de maneira que os I'ICOS_ c
pobres hajam todos mantimento. E .n:lo
se vão dahi, até CJ:lle seja todo repartido:
e não vindo ahi, ou Jlulo-se qualqllcr eleIles,
antes que o acahe ele repartir, pagu~ para
as obras ela cidar1e, ou villa, cem réls .por
cada I'ez. E o crivão da AllUol.acena o

(I) 11 c/lição Viccnlina diz-c (asanda. . d
ERla dispo!iição está hoje seIO vigor, em \'15(a /

COll5liluiç;io do lmpcrio, e arl. 6G § lO da L. do 10 e
OuLllh..o de 1828.

(2) Vido .1. I'. Hihoiro - Disscrla~/Jes. l. 4 .p~g. 1:.
(a) .uesler, i. c .. omeio, arte meounica. DJilcrc ,

ml~lcr .
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'screva laCTo, e dal-o-ha scriplo ao Scrivão
da Call1c~a, que o bllce ~n receila sobre
o Procurador do Concelho, sob pena. de
priv:lç:l0 do Olicio, c de o pa.gm·cm el."
dobro. E se o pescado for DuutO, depoIs
que for almetaçatlo, e pOS~'1S l~as moslras,
mio seril obngado star bl D1:lLS (I).

M.-lir. 1 t. 4n § 8.

Relldeiros (2).

13. E os Rendeiros serão obrigados de
assenlarem as coima, e as screverem den lro
de lres tlia.,;, e as demandarem denlTO de
IlUm mez do lempo, que foram fei Las; e
depois de julgadas, as executarão denlro
de hum mez do dia, que for uada a sen
[enca. E não as demandando, ou não as
execulando no ditos tempos, fLquem de
volutas ao Concelho. E o Scrivuo da 1\1
motaceria, tanlo e[LLe o mez for acah:ldo,
sem as sentencas erem ex.ecutadas, a dariL
ao Procuradol: do Concelho, para a exe
cular dentro de outro mez do dia, que llle
assi forem dada. E, quando lhas dér, as
fará assentar sobI'C elle ao Scrivão da Ca
mera: e nâo as recadanclo, o Procurador
no dilo tempo, as pagará de sua casa ao
Concel ho, e não a" poelerá nunca mais
arrecadar das partes couLlenadas, elle, nem
oulra pe soa alg-urna; sal\'o o Chanceller,
ou Recebedor da Cllancellaria, crue as po
del'ão demandar denlro de hum anno do
dia, cm que nellas incorreram as pes oas
que hão ser demandadas.

M.-Iiv. 1 t. 4n§ 18, c t. .13 § 11.

11. Outrosi os Almot..1.cés, t[~e forem no
mez?s_ de Junho e. Dezemlll'o, brem in
qull'l ao sobre os Rendeiros e Jurado, que
enlào servirem, e dos que já serviram
naq~elle anno, e liverem acabado seu lempo,
se flZeram avença com as partes, e com
os qLle fizeram os danos, antes de lhe serem
as coimas julgadas. E se acharem, e[ue
a fazem,. prendam-os logo, e remetl.am
os ~os.~LUzes, para procederem coutTa elles
oJ'(llnal'lamenLc.

M.-Iiv. 1 t. 4n § 5.

15, ~ se os Almotacé~ forem negligen
~es, nao rLzeren~ cumpl'lr cada hUll1a das
wu as aCllna dlla~, paguem as coimas e
pcna~, que pag,U'iam os que são obrigar
jl.os fazCl'. as ditas cousa, e as não fazem.
'. O" JUizes os conslrangerão J:lCL' suas

pessoas e fazenda, caua vez que VIrem que

(I) TB~lo eRle raragrol,ho, C0ll10 os precellenles 10rli, C>tão revoga(iOR pe o § 10 110 arL. 66 da L. 110
o de Oulubro de 18~8.

(2) Ucndeiros, i. ., Os cobradores das eoimas, 011 de
'1uacs~uer oulros imp()slos.
et HOJe as multou, dns Camaras l\Iuniripncs ~ão cobra
I~; por seus Procurallore', L. do 10 de Outubru de

BIL. 1.

cumpre. E ,e os Juizes soure isso nüo
],rOVerem, paguem-as ell s: e o cri vão
da AlmoLaceria scrcva tudo, e o dí'J ao
Scri vão da Camera,para as lançar cm livro
sobre o Procuratlor, ob pena de o diLo
Scrivão da Almolaceria pagar em dobro
para o Concel ho as penas,· que assi nâo
screver, ou não uér ao crivão da: Camera.

M.-li\', 1 t. 49 § 20,

Medidas e pesos (I).

lG. E os Almotacés, que forem nos me
zes de Janeiro e Julho de cada anno, man
darão apregoar, que em cada. hum dos dilo
mezes os que tiverem medidas, ou pesos
qne são obl'igados a. alilar, a vão arrUar
sob as penas conteúdas no Titulo '18: ])0
Almolacé-mó7·. Porém quando o trouxerem
a. affilar nos ditos tempo, po loque sejam
acharIa não concordantes com o padrão,
não lhes sera por isso le ada pena alguma.

~r.-lil'. 1 t. 4n § 3.

17. Cada hum em seu mez proverá com
o Scrivuo da Almotaceria os '\)eso e me
didas das })essoas, que são o Jrigadas de
os Ler, segundo se contém no Tilulo 18:
Do Almola.cé Mór: e a..quelle , a que se
não acharem justos e concordantes, serão
castigados, 'como no diLo tiLulo he de
clarado.

i\I.- li v. 1 t. 4n § 12.'

Limpesa (2).

18. E andarão pela cidade, Oll vitla, em
modo quc se não façam netla stcrqueiras,
n m lancem ao redor do 111111'0 sterco, nem
ouLro lixo, nem se enlupam os canos da
itla, nem a servidão das agoas.

M.-lil'. 1l. 'la§ 13.

19. Cada mez fatão alimpar a cidade, ou
villa, a cada hum ante as suas parlas das
ruas, dos stercos e mitOs cheiros. E 'farào
Lirar cada mez as sterqueira do lugar, c
lancal-as fõra. nas parte, onde for orde
nae1'o pelos Vél'Cadorf1s, em que serão postas
staea ; e lirar-se-hão á cus'La do visinhos
e J1Ioraelores, que per tesLemunhas, qlw
summariamente per palavra perguntarão,
lhes conslar, que as Jizeram ou mandaram
fazer, sem privi.legiado algum. er e cuso
tia dila paga. E o Almolacé, que não fizer
li mI' as stel'queiras no seLl mQz, pagará qui
nhenlos réis por cada bllma, c os Juizes

(I) Ue nllribni~ão lia compeleneia das Camoras ~ru

niciraes, paI' virLulle 110 orl. 66 § lO lia L. 110 lo de
Oulubro de I ~S.

(2) Taro bem Ite sLa allrihui~iio (ia compeleneia lia
Camaras [unicipaes, pelo arl. 71 lia L. 110 lo de Ou
Lubro lIe 1828.
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o. ex.ecutarão; e não os executando, in
correrâo na dita pena.

M.-Jiv. 1 t. 4!l § 14..

20. E não consentirão, que se lancem
hestas, cães, gatos, nem outras cousas çu
jas e de mao cheiro na villa. E os donos
dellas as soterrarão fóra de povoado, cm
modo 9,lle sejam bem cuJ)ertas, e não chei
rem. h quem assi os não soterrar, pagarã
para o Concelho, ou para quem o accusar,
duzenlos r6is pela besta, cento pelo cão,
eineoenla pelo gato.

M.- li\'. 1 t. '19 § lo.

21. Outro i mandarão pregoar em cada
mez, q:ue cada hum alirnpe as testadas de
snas vmhas e herelades, que vierem ter aos
caminhos publicos, sob certa pena. E dos
flue as não alimparem, se os Bendeiros as
não arrecada.rem, façam-as arrecada.r c lallÇ<1,r
cm livro sobre o Procuraelor do Coneelho.

M.-lil'.lt.49§10.

Edi{lcios e servidões (j l.

22. Item, conhecerão das demandas, que
. e llzerem sob('e o fazer, ou não fazer
de paredes de casas, ele quintaes, portas,
janellas, frestas e eirados (~), ou tomar, ou
não tomar de agoas de casas, ou sobre
metter h-aves, ou qnalquer outra madeira
nas pareeles, ou sobre stercos e imlTIun
tlicias, ou aguas, que se lançam, como
não devem, e sobre canos e enxllrros, e
sobre fazer ele calçaela e ruas.

1\f.-]i\'. 1 t. 4.9 § 21.

23. E aos Ahnotaeés pertence embargar
a reqnerimento de parte (3) qualquer o1)ra
ele eelificio, que se li.zer dentro ela viIJa,
ou seus arrabaldes, pondo .a pena, que

(I) Esln atlrib1li iio dos anligos Almolacés passou
para os Juizes àlunicipaes, cm Yisla do disposto na L.
n. 261-dc 3 de Dezembro de 18/,1 arl. 111,·, e Reg.
n. 1~2.- de 15 de 1\[arço de 18"2 arl. 2 § 3.

Vide Ord. do li,.. 3 I. 5 § 9, e AI. de 26 de Oulubro
de tjl,.5.

Consulte-se sobre csla mal.eria Pcp-os no respectivo
Com. e ar/do do tomo tt..; bem como Ferreirn-T·racta
lus de 'lovorum Ope'~tlm adificat'ü>nibus; Almeida e
SOUZll- T·ratod" !Iistorico, cr'itico e prat'ico sobre todos
ns direitos relativos á casas. quanto á 'mofarias civis c
cdm·inacs .. 1\1ourn -.Jl[anual do }{d-ificante, do Proprie·
tario e do Inquilino; e Teixeira de Freitas- COllsolida
ção das Leis, dç arl. 932 a 958.

(2) Eirados. i. e., lcrrado~ ou terraços. como geral
mente hoje se diz, irnilnndo os Frnncezes.

(3) Vide Ord. do liv. 3 I. i8 § ".
.Esla Ordenaçiio eonsagra. onlro embargo eXlraju

fIlem}, lançando n. parte preJudicada certas pedras 'la
obra .. embargo hOJe cm de~uso.

Pegas no rcspeclh'o Com. eleva 3 ires o numero
dessas pedl'fifl. ,Almeida e Souza nos [ncerdicCo, § 136
diz que esse embargo extrajudicial so hc praticavel
nas nJdêas, quando não ha prompto e breve reC1lrso
aO i\lngistradfJ, e lJa perigo na mÓI'a.

Convem consultar O mesmo Almeida c Souza, obra
cilado, "')S ~§ 126 á 135 sobre o intelligencia desla
Ord., quanto á jllrisdicção dos Almolacés nos edifi·
cios e servidões rustil:as.

I

lhes bem parecer, ;ttl: se ueterminar a
causa per Direito. E a 'pessoa, que de
pois elo di to embargo fizer mais obra. selll
manda(~o de Justiça, que para el10 t~nlJa
poder, Incorrerá na c;lita pena (1), e desfar
se-ha toda a obra, que assi depois fez
postoque mostre, que de direito a podi~
fazer.

M.-liy. 1 1. '19 § 20.

2-1. QualquCl' pessoa, que tiver casas,
póde nelJas bzer eirado com peitoril, ja
nelJas, frest;ts e portaes, quanto lhe aprou
ver, c ;tlçar-se Illlanto quizér, e tolher o
lume a qualquer outro visinho elante si.
Porém não poderá fazer frestas, nem ja
nellas, nem eirado r.om peitoril, sobre
casa, ou quintal alheio, per que o descu
bra, que stê junto it p;trede, onde quer
f;tzer a janell;t, fresta, ou eimdo, sem
cousa alguma se melter em meio. liras
bem poderá fazer eirado com parede tão
alta que se· não possa encostar sobre ella,
para ver a casa, ou quin tal de outrem.
E assi poderá fazer na sua parede, sobre
o telhado, ou quintal de outrem, séleira,
IJela qual sómenle possa ter claridade.
E quando o outro, sobre cujo quintal, ou
telhado se faz, se quizer levantar, poder
Iha-ha fazer tapar, postoque seja passado
anno e dia, ou OutTO qualquer mais tempo,
que stiver feita (2).

ilL-li\'. ). t. 49 § 20.

25. E tendo alguem feito janella., fresla,
ou eirado com peitoril, em caso, que a
não pod ia fazer, depois de ser passado
anno e elia (3), se a parte era presente a.o
lugar onde se fez, já o não pode~a obrI
gar a desfazeI-a, postoque se qumra ale
vantar.

1\i.-li\'. 1 t. 4.9 § '27.

20. Item, em bêco (lJ,) não poderá alguem

(I) Desla pena liberlava-se o edificanle, se passada.
tres meles nüo se uchavrl a causa terminada, prestando
caução de opere dl:molicndo, ou mesmo nntes., medianto
a dila canc;ão com autorignção do Desembargo do
Paço, que hoje clá o Juiz Municipal por força do AI.
de 24 de Julho de lil3, e arl. 2 § I da L. de 22 de
Sctembro de \S28.

Para II concessão dessa canção paga-se de imp~sto

50,Y060, em vistu do ~ 1,·5 da 'rabella aonexa a L.
II. 45-de30 de Novembro de 18"1.

Vide Si.1va Pereira - Repertor-io das Ordenações
10mo I pago 138 nota (b). .

(2) Em viHla do D. de l2 de .T unbo de Ii58, e!ph.
c"do pelo Ass. n. 2- de 2 de Morço de 1786, ""0 se
pcrmille a nunciação para embargo de obra ~O\'a.

cm peedias fronteiros, com O fundamento de impedlre~l
a luz Ou "isto. para o mar, como aulorisa,'a fi Consh~
tniçiio Zenaniana; o que melhor se póde ,·er em pegas
no respectivo Com. e add. no tomo t Ip.

(3) Vide Pegas no respectivo Cam. e atld. no lomo H..
Essa prescripção entende-se, qUU1Jto ao interdIC10 til •
et clam. podendo~se int.enlar a acção ordinnria. .

(I.. ) Beco. i. e., estreita communicação de umR rua.3
oot,·a. He sl'non)'mo de calhe (quelha), travessa e OZl'

nhaga, segundo Pegas no respectivo Com.
Vide Plirebo -Decisões p. 1 doe. n. i3.
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fazer jallella, lIem. portal, s~m lic.ença dos
Almotacés e Omclaes da Camera, a qual
lhe darão, se virem que tem nece idade,
~ não faz mui to prejuizo.

l\l.-Iiv. I l. ·10 § 28.

21. E· quando alguma pessoa liver j:1
nella aberla em sua parede obre azinha)!a
mo streila, que não passe de qualTo p:1l
mo , na qual não haja portas, ómente
sirva de per eIla COl'!" rem as :li(oas do
telhados, não se poderá ouh'o visillho al
çar tanto, que lhe tolha o lume (I) d~ d.ita
janella, ma' poder-se-ha alçar ate dtrelto
della, em modo que lhe não tolha o lume,
e mais não.

M.-liv. I l. ·10 § 20.

28. E se alguma pessoa tiver janella, ou
beiras de telhado em alguma parede, que
seja sobre c,1sa de outrem, e desJ1zer a
parede, ou lhe cair, e a quizer refazer,
ou fazer de novo, nâo poderá fazer mais
janeIlas, nem maiores, nem beira , nem
cm outro lugar, senâo como dantes linha.

~r.-liv. I t. 49 § 30.

29. Item, se alguma pessoa tiver ca.~a
de huma parte da rua, e outro seu vi i
Ilho quizer fazer casa da. oulra parte, ou
se j:'1 dantes a casa era feita, e quer nella
abrir portal de novo, ou (luer ahi fazer
janella, Oll fresta, não a poderá abri r,
nem fazer direilo do portal, ou da janella,
ou da fresta de outro seu visinho, (rUe
mór::t da outl'a parte da rua: salvo se
dantes ahi houve jft o dito portal, ja
nella, ou fl'Csta, onde a ora quer abril',
porque então a. poderão fazer no proprio
modo e maneira, que dantes stava. Po
rém desviado do outro o poclerá fazer.

~r.-liv. i l. ·10 § 31.

30. E bem assi não porler;'l. pc. soa al
p'ulTIa pÔr escada na rua direito do portal
de seu visinho, porque lhe impida a en
tmda de seu porlal.

M.-liv. I t. 40 § 32.

aI. E não se poderá fazer na rua es
cada, nem ramada (3), nem alpendre, nem
?Ulra c.ou~a alguma, (JUe faça impedimenlo
.1 seI' I' 111!la da dita, rua. E se o fizerem, não
lhe será consentido: e os Almotacés lho
mandarão derribar.

~I.-lil'. I t. ~ !ii 33.

32. Oulrosi, se alguma pcs oa tiver duas

(I) Lume, i. c... ": luz. a claridade Que permille vêr
o eco. IIe o direito chomodo -l'llminis im'm,illlmdi ce
~~ luminibus officiatur. O que não embarga topar II
'Ista, norquanlo a scr"idão he sómcnte de luz
I' (2) Vide 1'hrubn Deúrõrs p. I dee. 73. lie' esle o
(Irelto denominado _ stillicidii
n (3)r8almdada, i. c., cobel'la á ~,odo de ramada. ainda.,ue CI a e taboas. .

casas, que sejam hllm:! de I um:L parle, e
outra de outra parle da rua, e hi liver
lançadas lraves per cima da (lita rua de
hUrJla parte para a outra, e liver hi feilo
balcão com sobrado, ou abobada, e depoi .
acontecer, qne huma casa da parte da rua
"enha ser de hum senllorio, e a outra.
casa da oulra. parte he de oulro senho
rio, com o balcão, ou alJohada, ou ametade
della, e ambos, ou carla hum delles .e
quizer alçar, podel-o-hão fazer. E hU1l1

~ O1ltro, e cada hum per si poderiio fazer
Janellas e ÍJ'estas sobre aquelle balcão;
porquanto posloque o tal bakão, ou abo
llada stll nas paredes, sempre as i o de
baixo do ]Jalcão como o ar de cima, fica
do Concelho. E portanto cada vez que
o Concelho quizer (sobrevindo causa para.
i sol, o póde fazer derribar; porque per
tempo algum nunca poderá acrrllÍnr pos e
em o dito balcão o senhorio da dita casa,
ou balcão.

M.-liv. I 1. ·10 § 31.

33. E se alguem tiver janella sobre quin
tal, OH campo de oulTern, e o senlJorio
do quintal, ou campo quizer alli fazer
casa, não poderá fazer parede tão alta,
que tape a Janella, que antes ahi era fei ta,
se pa sal' de anno e dja, Cflle era feila :
porém, se o que quizer fazer a dita ca 'a,
quizer deixar azinhaga de largura de ITllma
vara e quarta de medú (1), bem poderá fazer
a ca a, e alçar-se quanto quizer.

M.-li~·. I t. ,10 §;J5.

31. F. se huma Gasa for de dous senho
rios, de maneira que de hum delles seja
o sotão, e de oulro o sobrado, não po
dCl'á aquelle, cujo for o sobrado, fazer
janella sobre o portal darjuellr, r,ujo f r
o sotão, ou logea, nem outro edificio algunl.

M.-liv. I t. ·19 !ii 3G.

35. E ninguem poderá melter trave em
parede, em que não tiver parte: porém
se quizer pagar ametade do que a dita
parede custou ao senhor della, poderá
nella madeirar, sendo a parede para iS30 (2).

M.-lil'. Il.40§ 37.

36. E se em alguma parede clantre dons
visinhos tiverem menidas traves, e não
consl:a.r qlW este, que as I:aes traves lem
mettidas, tenha parte na di ta parede, e

(i) Va,"a e quarta de 'nleclir, i. c., 50 pollegadas;.
",'ide J'egas no re~I)Cctivo Com.., e Sih·u Pereira

nepel'lorio das Ordenações t. ~ pago 2 nolu ib).
Cumpre notar que, pela L. ,Ie U de Julho de 1:;3

~ t2, não constituem Jicrvidãu os caminhos c utravessa.
douros particulares, fcitos nas rC.!l.pCcliwlS proprieda
des, não se dil'igindo fi fonlc:i 1)11 POIIl('S com vi:;ivel
utilidade publica, 011 li lugarcs para onde não 'c po
deria ir por outro caminho.

(2) E,I' direito ou servidão he designada -li9>1;
immiuclI,di.
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o oulro visinllú livur madeirado na mesma
JI~rede lI1ai' allo que o 'eu madeiranlenlo,
este, que mai. baixo liver madeirado, po
derá Illeller quant..-u outras tl'aves quizer,
donde tiver metlidas a" primeiras, pa ra
baixo'. E dabi pam ima nâo poderá melter
outras mais traves, nem madeir:lr, salvo se
comprar ao dito seu visinho, qne tá ma
tleirado mai alto, amelade da dila pal'ede,
ou Sé concertar com elle.

. M,-Iiv,l I.. d9 § 38,

37. E se dons liverem huma casa com
lllua, e hllm delle' quizer parlir, e OUlTO
não, partir-se-ha, postoqne bUlll delles
não queil'a (1). E ambos daI'ão o lugar na
c:tsa, para e fazer a parede de reparti
mento, e o alicerce della, E se enl.re
elles for iliJIerença, que hum eflleira que
se faca de taboatlo, e ouh'o de taipa, ou
(le pedra, os Almotacés vejam a ca a e
lugar; e eglmdo o que acharem, quese deve
fazer mais proveitosamenle para as parte',
a, si o mandem fazer, Porém, se ambos
não forem concordes de se fazer a di ta
parede ils suas custas, aquelle, cfue re
qnerN' a partilha, a faça á sua custa, e o
oull'o não se poderá nelJa madeirar, nem
lograI' della em ousa alguma, senão quando
lhe pagar ametade do que CII l.ou,

~r.-Iiv, 1l. 49 S39.

38. E e algnem ti ver casa, que 1a.nce
agoa de seu telhado obre a ca~a de seu
visinho, o qual visinho qnizer fazer pa
rede no seu, pód -lhe quebrar a' beim e
cimalhas e encámenlos (2), e alçar-se quanto
quizm:. E se o seu visinho ahi não tiver
fre ta, ou janella, qll:mdoseassi aI çar, tomar
lhe-ha a aguas, e dará servinlia para ellas
em tal maneira, que o dito seu visinho
não receba dano.

~I.-Iiv. 1 t. 49 § <lO.

39. E tendo alguem parede de permeio
com antro seu vi inbo, e a casa de bum
for mais aHa, que a do outro e tiver a
call (3), fler que lança a agoa do seu te
lhado, na dita parede, e o que tem a casa mais
bai.xa, e quizer levantar pelaparede mais-al to
que o outro, poder-se-ha alçar per toda apa
r de, em tal maneira, que lhe deixe ta
manho It!gar. de parede, per que colha a
agoa do telbado daquelle, que antes ahi

(I) Silva rereira 00 Repertm';O das Ordenações I. 1
png. ::\fiO nota (e) diz que esta disposição vigora) ainda
qne haja pacto, ou \'crbn testamentaria.

Se a parlilha não ho possivel, o recurso cslã. na
Ord. do liv. 4 l. 96 § 5, para esles casos applie""e!.

(~) Encan~nto, i. c., encannmento. A cdiç.ão Vicen
tina usa da ultima cIprnss.i.IJ.

Esl3 scrvidfio (jus stilliciclii) rio receber nguas dos
(elhnolos, lambem se acha regulada por posturas das
Camari1s 1\lunicipacs.

(:I) Cal/c, i. e., calha ou cano por onde pnssdn as
agllas. 'l'ambclll si~nificn n I'lIa, ou al~a nos jardins j
c Ilc::-.lc scnliLl lan1bclIl se pronuncia calhe (} quclll...1.

l.inha a call(', per qlle recehia a ilg a. em
modo que IIII:! não venha por isso d~llo,

M.-liv. 1 t. 49 § 11.

'10. E q lerendo algum lançar todas as
agoas de sua casa a hum lugar da rua
póde-o fazer per calle, per onde :ts ago~
ven! am pela sua p~rede. Porém n~o po
dera fazer a calle lao longa, que siua fõra
á 1'lla, ponrue faça dano a seu visinho,
ou aos c[ue lJassarem pela rua. E se ahlern
ti ver já fei la f:,alle longa, não a p3L!Cl'á
mudar para. pOr ahi outra maior, nem ue
outra feição da cfIle C1':\ dan.les em aquelle
mesmo lugar. Porém a tal callc a si "Ioll"a
não ,e poderá prescrever per tempo ;1
gwn ('l) 'e fizer dano ao YisillUO, ou aos
que passarem pela rua.

M.-liv. 1 L. 4~ § 4.2.

·11. E toda a pessoa, que liver campo,
ou partlieiro a par tio muro da vill'a, pó
de- e acos tal' a el1e, e fazer casa: sobro
ene. Porém fica sempre obrigado,. se vier
guerra, ou CeJ:co, de a derribar, e dar per
ella cOl'l'edoura (2) e servintia. E se o muro,
'obre que a si tlver a casa, ou a que se
acostar, cair, aqueJle, cJue assi tiver a casa,
será obrigado a fazer o muro á: sua custa.

M.-liv. 1 t. 49 § 43.

12. E mandamos, que se algmna pessoa
se queixal' de outrem, ou o demandar pe
rante os Almotacés, per razão de alguma
servintia de casa, ou qualquer outra
cous~ de servintia, que pertença á Almo
tacel'la, e depoi pas arem Ires mezes, sem
seguir a demanda, ou sem se tornar a quei
xar, nào possa jámais segllÍr a di ta causa,
nem tornar-se a queixar disso. E se se
guindo a demanda, deixar de fallar a ella
h'es mezes inteil'Os, não será mais ouvido
sobre eJla, não havendo algum justo e le
gitimo impetlimento (3).

M.-Iiv. 1 L. 49 § 4:J/.

TITULO LXIX

Do P1'OCtt7'ado1' do Cancelho (fie).

Depois que as rendas do Concelho forell~

(I) Eslas servidões, em que inleressa o publico, es·
Ião reguladas pelas Posturas das Gamaras MlInieipac"
e lIunca prescrevem. L. de 9 de Julho de 17:3 § t!,
confirmada por D. de 11 de Julho d'e 1118.

Consu(le·se a DOia (I) ao arl. 1332 da Consol>dação,
de Teixeira fie Freitas.

(2) Corredoura, i. e., corredouro ou passagem.
(3) Confronle·se esla Ord. com as desle liv. l. I

§ ~4, l. ;;2 § 15, e. l. 9, § 2.
'ViM Pegas uo respectiVo Com.; Pereira de Caslro

-Demões, dee. 61 II. 9; CorrIJa Telles- DoutTllIa d...
Acções, de § 201 â 2t 3; Commclltario á L. ele 1,8 dt
Agosto de 1160 n. 15',; c Almeida c Sooza - ["t"dllIOS,
de § 12', <i 136.

(4) O PI'oellrador da Camara ~Iunieipal de oulr'ora
era um mcmbro tia mesma CorpornÇil0, eleito como os
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·,r,

a1'l'êcmlauas, saberil o Pl'ocurauol'(10 cl'i ão'
da Almolaceria, e assi dO$ oulros affieiaes
do Concelho, se algU!l1aS pessoas caíram
em penas, ol,l coimas, que? '[lendeiro não
demandasse em ·tempo dendo, e demall-.
dal-as-ba para o Concelho, porque a eUe
pertencem, quando as o Rendeiro llão de
mandar no dito tempo; e tanto que forem
julgadas ~ara o Concelho, as fará carregar
sobre o 'lhesoureiro, e assi lhe fará carre
gar as que 'forem j ulgada~ e não executa
das em tempo devido, sob 'pena de pagar
de sua casa as ditas coima e penas. E
as demandas e custas, que se neUas fize
rem, se pagarão pelas ditas penas e coimas.

~L-Iil'. 1 1. 50,pr.

1. E requererá bem todos os adubios (1) .
e concerlos, que cumprirem ás casas, fOll
les,. ponte., cbafarize, poços, calçadas,
cammho , '8 lodos os ou tros ben do Con
celho; e as. i procurará todos eus feitos,
em tal maneira, crue se não percam, nem
danificJUem por sua faHa. E o crue mn.l
concertado for, requeira aos Véren.dores
e Officiaes, a que perteneer, que o man
dem concert~r, e este requerimento lhes
fará peran te o Scri I'ão da Camera ; o qual
screverá o dito requerimento, p'arn. que nào
se fazendo como deve, se saiba por cuja
culpa se deixou de fazer, e se pague a
perda per quem direito for.

M.-liv. 1 t. 50 § 1.

2. E quando o Procurador acabar seu
Omcio, clará razão aos Véreadores peranle
o Scrivão da Camera, como ficam a cou
sas do .Concelho, e em cujo poder, para
os Oillctaes, que novamente entrarem, sa
berem como as cousas slão, e o qne sobre
ellas deITem fazer.

M.-Iiv. 1 t. 50 § 2.

3. E mandamos ao Procurador do Con
celho, que quando os danos dos fogos to
carem ~o Concelho, requeira e,arrecade a
e limaçao delJes pelas certidões, crue dolles
terá, e a enlregue ao Thesoureiro, carre
gando-se sobre elIe em receita pelo crivão
da Camera. E onde não. houver Thesou-

Vcreadores. Ilojc. pcla L. do t'o dc Oulubro dc 1828êrls . 80 c 81, c.se funccionario he um suballemo da
Ilmnrn, nomearlo c demiltido por elln ad nutwn.
Ile UIU eobrndor das rendas da Comara, pelo quc

presla nonça, aecumulando o onus de d fcnder Jlor si
On Jlor adrogado perantc as jusliços ordluarias os di
rCllos de sua conshtuinle.

Entre um c outro funccionario ho. enOrme dirrercnça.
0
1

de quc lrala esta Ordenação lambem era desig
n." o pelo nomc de SI/udico.
11':10 D. dc 29. de ~larço dc 1810 connrmondo a P.

'Ve 8 dc Fcrerelro de iiI I. que "onfnrira aos Juir,es"-
oreadores da Comura de 1\[ul'janna em 1\[jnas-Gcl'nes

a moreI! do privilegio de Carall~iro, ampliou-se ~âraça Econ~c~endo-se o mesmo privilegio ao Procura,
Dr e scrl."ao da mesma Camara.
g> ~~"blO', i. c., reparos, concerlo.

eo ) I brc as contas que dcvia o Procurador preslar.
asu lc·se a P. de " dc Maio de 181 '•.

reil'O seja c.rregaLla obre o lal Procu
rador, 'do qual dinheiro e não faca cou a
alguma sem nosso mandado. E'quando
por culpa d.o dito Procurador Ocar alaI
estimação, ou parle della por arrecadar,
elle per si e per seus ben seja obrigado
a pagar ao Concelho o que assi por sua

.cuTpa não for arrecadauo.
~I.- Jiv. 5 t. 83 § 3.

TITULO LXX

Do Thcsoureiro do Concelho (1).

a Thesoureiro ha de receber todas as
rendas elo Concelho, e ha 'de fazer as des
pesas, que pelos Véreadores forem man
dad~s fazer .. E não r~ceberá, nem despel~
dera couso. alguma, senão perante o SCI'l
vão da Camera, o qual logo a entará em
o livro, que para is o ha de fazer; em o
qual serão a senlados os mandados das
desJ)esa~, crue elle houver de fazer, e serão
assll1ados no di lo. livro pelos Véreadores,
que os mandarem. E de outra maneira
não despenderá cousa alguma das despesas
grossas, sob pena de lhe não ser levada
em conta., e as despesas miudas fal-as-ha
perante o Scrivão da Camera; o qual della
terá canhenho (2), e mostrará aos Véreado
re ,. segundo no Regimento 'de seu Officio
he conteüdo.

M.- Jiv. 1 t. 51 pr. e§ 1.

1. E quando as rendas do Concelho não
forem arrendada, as arrecadará de maneira
que se não percam, sob pena de as pa
gar de eus bens, e eompor todo o dano,
que o Concelho por isso receber. ,

M.-Iiv.l t. 51 § \l.

2. E nos lugares, onde não houver The
som'eiro, o Procurador do Concelho ser
"irá o dito afficio, e guardará e cumprirá
em todo este Regimento.

M,~liv. 1 t. 51 §3.

3. E mandamos ao Thesoureiros e Pro
cUl'adores do Concelho, que recebem as
rendas deUe, que arr~cadem a terça (3), que
a I ós pertence, aSSl como arrecadam as
que ao Concelho ficam. E postoque ao
tempo, que são obrigados a enlregar (que

(I) A L. elo 10 de Oulubro ele 1828 não creou nas
Camaras funccionarias desta ordem, O Procurador ho
quem desempenha suas funcções, ~mo lambem fazia
anligamente DOS lugares onde não havia Thesonrci~

ros (~ 2).
O D. n." -ele 2 de Junho de 1836 autorisou a Ca

mara ~Iunicipn1 da Côrle a orgauisar a sua Secrelaria,
Conla(loria e Thcsourat'ia.

(2) Caa/lCllho, i. c., Iivrele de memoria, ou de lançar
emenlas.

(3) Vide nola (3) ao § 6; do I. 62.
Pela C. de L. de 22 de Dezembro ele fi61 t. 2 § 21

eõ"ãl) as Camaras rc~ponsa"eis pela arrecadação dM
terras, do mesmo modo e com os mesmos proccdimen
los, que a rC~Jlcito uas sizas.

Oao. :H
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he no segwldo terço uo anno), não
peçam, nem os Contadorc lhe lomcm a
conta., a terão sempre guaruada, sem a des
penderem em cousa alguma, postoque pelo
Corregedores, Juizes, ou Véreadores lhe:
seja mandado, sob pena de a pagarem dc
suas casas.

Reg. (\e 2i (\e Setembro (\e lGl·l t. 58.

TITULO LXXI

Do Scri'vâo da CU/1lem (i).

O ScriYão da Camera faril em cada hum
anno livro da receita de lotlo o que as
rendas do Concelho renderem, pondo cada
huma renda sobre si, e a quem be arren
dada, e por quanto preço, e os tempo,
em que se hào de fazer a5 pagas, e quaes
são o fiadore; e em outra parle deste
livro porá todas as despesas, que fizer o
Thesolll'eiro, ou quem alaI cal'go·serl'ir.
As quaes despesas assental'!t pelo miudo,
bem decl:1raclas, em m:1neil'a, que sempl'e
se possa tomar a conta dellas.

M.-lil'. 1 t. 52 pr. e § 1.

\. E não se farão despe as algumas, senão
com acoruo dos Véreadores e Officiaes do
Concelho; 0_ qual acordo screvel'á o Scri
yão no Iivl'o em titulo apnrtado, e será
assinado pelos Vereadores e Officiaes, quc
no dilo acordo forem. E em outra ma
neira não screvel'á o Scrivão de pesa al
gumn no dilo jil'ro,

_~I.-Jil·. 1 t. 52§ 2.

(t) O Escrivão da Camara da ao liga lcgislação era
rle nom~:tção da prollria r.Qrporaç;.10 J direito que o
Poder Real foi conflnunml"nte usurpando, como se pórlc
"I\r em reg~s no rCsl1l1clivo CC,In., c CIll Cabcclo -llc
cisões, p. ~ rlcc. 33 n. 4.

]~stc Jul'isconsnlLo, nn!o~ dn 7\10110 Frcirn, foi O
maior propugnallor do absolutismo ncnl~ c n~ razões
'1ne da nn'lnclle docllmento melhor csclarccom sla
questão.

Posas no Com. ao t. ~ I cita. 010 abono da'l"ollo
rlircilo, n r.ap. 89 lIas Córlcs cclehrndfls no lempo (10
n. JO"O TIT, em '1no o mosmo Sobornno, respondendo
;1 reclamnçfio (los povos, declara nunca mais mandar
[l:lssar pro,'i~ões oe lars E~crh'ã,.s J e quantio por
engano !õlC passas.o:;em, dcl 'rminava que não se cllIllpri:i
~CI1l, C qnc se lhe representasse.

Es-tas rcclamaçõm. aeilharão por ser de~prr.7.nllas ln
tnlmonto, expodindo o Rey as provisões I ara tllOS Of
fiejos.

Com n nova orgnnisac;.:10 das Camaras, pela T-<I. (10
tO de Onlllbro do 1828, osso cargo qno oompr honrlia
funcçõcs nrlministrntivn~ r. jndicracR. lornOI1-~e simples·
mente ac1mini~tralj\,o e lle nommu:fio pT'ivntivH dcsl'ins
corpornçi')cs, em "ista do nrl. ;9 da lei reftH'hla, sob n
dcnnmillação de Secretario.

Mas n demis.são do funccionarin ncpl'nflr. mllilas
T(lZCS do placet do Go'crnn, que póne r...z: vi do ar!. 73
frtzer reiutcg-rar o rlomillido, Tal a lati tudo quo se
10m darlo ao cilado artigo.

J\5 ohrigações r. vrnr.itnel1tos do Secretario actnal
fllrfto I'cgldalltentnflns na Lei :wimn cit.ada.

Vido snbl'o o.lo Orrioio o D. do 29 rio Mnl'ço rio
IRIO, 1'1'. rio 12 (lo Juuho r'o 1812, (lo 21; rio Outubro
11e. J 826, do ao rle Agosto (lo 1827, o rio 7 du ['evo
I'eira fIe 1X~8.

,
2. Outro"i toda as despesas miuuas, qllC

se fizerem, se farão perante o crivão da
Camera ; o qual fará canhenho (1) apartado
em que ponha as ditas despesas mindas'
e o levará á Véreaçiio, e o mostTaril ao~
Vél'eatlores. E as despesas, qne os Vê
readores houverem por boa enem feitas
assentará no livro da Camera, e per quem;
e por cujo mandado foram feitas, e os
ditos Véreadores as assinarão.

M.-li\'.1 L 52§ 3.

3. E tod<?s os mandado e acordos, per
(fUe se hajam de fazer algumas cousas,
sereverá em hum livro para isso ordenado;
os (ruaes acordos serão assinatlos per
aque les, que os acordarem e manLlarem.

M.-lil·. 1 t. 52 § 4.

4. Ao Scrivão da Camera pertence scre
ver nos feitos das injurias verbaes, que em
Camera fo['em despachados, se depois que
os fei los forem concl usos em final, for no
cessario per m:lIlc1ado dos J ui zes e Vlirea
dores screver alguma cansa nelles. Poróm,
emql1anto se o feilo processarperante oJttiz,
aos Tabelliães dante elle pertence screl'er no
dito feilo; e depois que a senlenca for
dada e publicada na Camera, torne o· feito
ao Tabellião, qlle o processou. E e o

crivão da Camera não tiver scripto nelle
mai,;, que a pu))licaçâo, leva['iI quatorze róis
uella, sem ir o feito ao Contador.

M.- IiI'. 1 t. 52 § 5.
ReI'. (Ie 27 cle Julho de 1582 § 32.

5. E ou tl'Osi (2) a elle perlence screrer
todas a,; Carla,; lestemunhaveis de quaes
quer rccfUerimento~, que se fizerem aos Vé
readores e Officiaes ela Camera,que houverem
dn pa%ar sob sinal dos ditos Vére:H]ores,
e serão selladas com o sel10 do Concelho.
Outro i screverá nas eleicões dos Vérca
dores e OfTiciaes da Camêra, (Iue se fize
rem pelos Corregedores prr ])I)m de nossas
Ordenações, ou per nosso l1l:l.nd:],(]o.

M.-li\'. I L 52 §6.

r.. Item, terá hum:l. das chaves da :l.rc.1 do
Concelho, em que hão de ta.r a~ scriplu
ras delle, como (Iissemos no Titulo 66:
Dos r él'eadares, § I5: ftem farão.

~r.- Iii'. I t. 52 § 7.

7: E em principio de r,acln mez na pr!
mClra Vél'rnção, qne se fizer, lerá c publi
cará nos Officine, da Véreacão e aos Almo
tacé.) seus Regimentos. E" todas as clita5

(I) Virl" nnln (2) ao l. 70 pr. .
(2) ~loosonhor Garria diz que o "orsiculo - OlllrO!'

lhe parece 'Or filho rio ca.o Ju[gado, porque AntOniO
ela Gnmn nas R1Ja~- /)eâsões pr. parte, (/pr.. 184-, diZ
""110 havendo CJllcfllão enl.rc o Escrh'ão dn Camnl'n e ()
fIo CllrI'cgccior, sempre na nclnção se jl1lgára n rnvor
11nqllcllp., ur srupr. S""(rl".~ rr/lSI,;t, ('orno o mesmo Garoa
se explica.
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~ulJlicações serão assinadas pelos ditos
Officiae, sob pena de pagar duzentos réis
para as despesas da Camera, cada vez que o
a,si nflO fizer; os quaes o Pro~urado~' do
Concelho fará screver sobre o dilo Scnvào
da Camer:!, ao Scrivflo da Almotaceria.

M -liv. 1 t. 5.2 § 8.

8. Terá hum livro, em que screyerá em
titulo apartado os assentos do~ gados (pela
maneira, que se dirá no Livro qUll1to,
Titulo H5: Da pa sagem dos gados, para
grapho g: Mandamos), contas e descar
gas deHes fazendo em eada pagina hum
assento. Edo gado, que screver, ora seja
Jllllito, ora pouco, levará sõmente oito réis.

S.-p. 4 t. GI.12 §§ 2-1 e 25.
Ber. de 27 de Julho cle 1582 3.2.

n. E de todos os assen tos, que fizer em
seus livros per mandado dos Officiaes, a re
querimento de partes, assi como obrigações,
fiancas e outros semelhantes, levará de cada
huni seis réis.

~L-liI'. 1 t. 52 §!l.
ReI'. ele 21 ele Jull10 ele 1582 § 32.

10. E levará oito réis de cada Alvará,
que fizel', ~e houver de ser assinado pelos
Officiaes ria Camera, ou per cada hum deHes.
Porém, se em alf\'uns lugares stào em cos
tume ue le\Tar inenos; do que aqui he
conteúdo, ou ue não levar cousa alguma,
não a levarão. E no mais, que não for
provido expressamente per este Regimento
do ([ue hão de levar, levarão ás regras,
como os Serivães do Judicial.

~l.-li,·. 1 t. 52 § 10.
HeI'. ele 27 ele Julho de 1582 § 32.

TITULO LXXII

Do SCl'iviio da Almolacel'ia (1).

O Scrivão da Almotaceria screverá todas
as achada, assi de gados e bestas (2), como
os '. sentas de Cal'lliceiros, Pádeiras, Re
gatem1:s e outras cruaesquer pessoa, que
em cOimas caírem, que pelos Rendeiros e
Jurados lhe for notificado. E a 'si screverá
to(las as outras pessoas, que el1e souber,

(I) O D. de 26 de Agosto de 1830 abolindo o Juizo
da AI~otu.çaria, havia determinado no nrl. 5 que os
I'~Spccli"os Escrivãcs, providos vitalicjamcntc C não
t1vc~scm outro Dmeio, serião indcmnisnllos COl~l outro
de Igual 10lação.

Como as cnusas pertencentes áquelle Juizo pn:5sárüo
para o de llaz) os Escri\'ães respectivos subslituirão os
d~s. ~I~lotacég j c posteriormente como essas cnDsna se
~IY'~traO Coorormc as alçadas, ficárão á cargo dos Es
crl~aos tle cada J.U!ZO os I'espectivos processos.
~aolo este Orl1clo como O de Escrivão da CamarÍl

c ~a5 D.q)h~as, não 'competia ao Re~' nomear, porque
Caa ~rtvala\'o.s _das mesmas Camaras, como confessa

abc. O-!,)"lSOCS]l. ~ dcc. 12. Em Lisboa esses tros
or~)clo, cr~o_chn~ados - ~o Regim.nto da cidade.

(.) A cdlçao Ylccnltna dIZ - e de bestas.

que vão contra as posturas do Concelho.
E cada mez mostrará n,s ditas achadas aos
AJmotacés. E se o Almotacés nào pro
cederem contra os culpados, mosh'e-as aos
Juizes e Véreadores, para saberem quaes
sào os daninhos, e se executarem nelle: as
Ordenações e posturas do Concelho, feitas
sobre os daninhos'. E não o fazendo assi
o dito Scrivão, pagará em dobro para o
Concelho todas a coimas e pena, que assi
não mostrar aos Almotacés, ou aos Juizes
e Véreadores.

~I.-li". 1 t. ~3 pr. c § 1 e 1. 4.n § 22.

I. E lTabalhará de saber, se os Rendei
ros, ou Jurados, tem feito avencas com
aquelles, que podem cair em coimás, an les
de as terem feitas, ou lhes serem julgadas (i).
E se achar que taes ayencas tazem, antes
de as coimas lhes serem fulgadas per sen
tença, o notifique' aos Juizes para o pu
nirem, se~undo fõrma de nossas Ordena
ções. E Isto cumprirá assi, sob pena de
ser suspenso do OJIicio pelo tempo, que
ao Julgador parecer.

l\I.-liL 1 1. ~3 § 2.

2. Item, scre\'erá todas as penas, em que
incorrerem os Almotaeés por não cumpri
rem as cou as, que em seu Regimento JllllS
são mandadas, sob pena de pagar em dobro
para o Concelho as penas, que assi não
screver. E emfim de cada mez levará á
Camera estas penas, em que a si os Al
motacés tiverem incorrido, e as mo'lTará
aos Juizes, para as mandarem executar nos
Almotacé , que nellas incorreram.

M.-liv. 1 t. 53 § 3.

3. E no lugar em que assi tiver o dilo
Olicio, e em seu lermo, não poderá trazer,
nem criar gado algum, mais que o que lhe
for neces ario para sua lavoura (2); o qual lhe
será ordenado pelo Corregedor da Comarca,
informando-se de -pessoas, que razão te
nham de o saber. E do que assí lhe orde
nar, se fará as euto no livro da Camera,
assinado pelo dito Corregedor. E se em
outra maneira troQ,"<er gado, perdel-o-ha,
ametade para quem o aceusar, e outra para
os Captivos, e perderá o Olicio.

S. - p. 4 t. G I. 4..

Solaria (3).

.1. E levará de seu salario de huma aução
e contestação, e mandado para e pergun
tarem testemunhas seis réis; e não havendo

(I) Vide Ais. <1c 2 de Outubrn de 1607, e de ~4 de
Maio do 160S.

(2) Vide Ais. de 2 de ~lar,o de t613, e de 12 de
Maio de 1615.

(3) A edição _Vicentina diz - Salarios.
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mandado para se pergwltarcm testemunh;lS,
levará sórnente quati'o róis.

1\f.-liv.l t. 53 §§.1 e 5.
Rer. de 27 de JUlllO de 1582 § 32.

5. Item, de hUl11a absolvição de instan
cia do Juizo, assentada no caderno, cruatro
réis.

1\l.-IiV. 1 t. 53 §G.
Rer. de 27 lle JullJo de 1582 § 32.

6. Item, de huma appellação ealre partes
para o Jltiz, ou Camera, seis réis.

1\f.-liv.l t'. 53§7.
ReI'. de 21 de Julho de 1582 § 32.,

7. Item, de huma testemunha seis róis.
~f.-liv. 1 t. 53 !ii 8.
ReI'. de 27 de Julho de 15 ~ 3.2.

8. Item, de huma sentença oito róis.
1\1.-liv. 1 t. 53 § 9.
Rer. de 27 de JUUIO de 1582 32.

!l. Item, de huma pena posta entre partes
oito róis.

1\I.-liv. 1 t. 53 § 10.
ReI'. ele 21 de Julho de 1582 § 32.

10. Item, do provimento pela vilJa, ou
cidade aos l\farceiros, Bolicarios, l\Ierca
dores de panno de lãa e de linho, e Re
gateil'a (I), quatro réis de cada casa, quando
os acharem em culpa. E elos que não
acharem em culpa, não levará cousa al
guma.

M.-liv. 1 I. 53 !ii 11.
Ref.. ele 21 de Julbo de 15Ü2 § 32.

11. E se houver causas, em que- e hou
ver ele ordenar feito al"ul1l, e guardai' a
ordem do Juizo, levarão o que he orde
n~do aos outros 8cri vãe', segundo se con
tém no Titulo 8fJ,: Do que 1Iüo de leLa?' os
T(~beltiães e Serivàcs de seus Oflieios.

M.-IiV.l 1. 53§ 12.

TITULO LXXIJ [

Dos QIladril1leiros (2).

Em touas as cidades, villas, luga-

(I) Regaleiras, i. c., mulheres quc comp"ão pcscndo,
hortuliça, frutos, e outros "j\lCI'CS para revonderem.

Vide §§ 8 e 10 do l. 68 dosle liv.
(2) Ouadriliteil"O. i. c., Offieia! inferior dc Jusliçn

nomeado pejas Cumlu'as pura servir durante Lres
anno~.

J. Esta palavra. qne hoje se lomn cm máo selltido cm
outro 1 mpo, diz i\[oracs, tlcsignu\'a uma pessou g;u\'c,
de confiança C mui pri\'itcgiad:t , como a latina-Ire
?!ardla.

Ao Rel' n. Fernando I se deve a creação desses Of
ficiacs, que dislribuio nos pares por cada l)at'ocl1in de
LiRbon, TI':lziào paI' insignia uma. vara pintada ile
vereie com as armas nenes.

Vide Regimentos de 12 rio Mnr,)o do 1603 c cio 13 de
Setembro ae 1625, mandados de 110"0 Oht!Cl.v81'Jwr AI.
do 31 do lUal'ço 110 1102, LL. de II de Ago,to o J,;;1

res (1.) e eus lermos, haverá Quadrilheiros
para que melhor se prendam os malJeitores~
Pam o C{ue se aj untarão em Camera os
Juizes e Véreadores, e terão em hum rol
todos os moradores do lugar e seu terlllO,
e a cada vin te moradores, que bn:ia.1l1 de
ser ir em quadrilha, que tlJais visinhos
tiverem, orclenarão hum Quadrilheiro, que
para isso mai perlencente lhes parecer. E
feitos assi os Quallrilheiros, ficarão 'criplos
no li 1'0 da Camera pejo 8cri vão delia, para
servirem tres anno' COlO as quadrilha,
que lhes forem ordenadas. E ser-Ihes-ha

. dado juramento em Camera, qlle bem e
verdadeiramente cumpram e te l\.egimenlo.
E acabados os tres annos, ordenarão ou
tros. E se durall(lo os ditos lres annos
faliecer algum, ou se ah entar ue ab encia
prolongada, os Juizes e Véreadores farão
outro em seu lugar, que a abe de servir
os tl'es aonos, ou até o oulro vil', quando
for feito por sua ahsencia prolongada.

1\L-liv. 1 t. 51 1'1'. ~ 1 e2.

1. E cada Quadrilheiro teriL vinte ho
mens de sua quadrilha, os ql1aes lhe serão
dados em rol ao tempo, que receLer ju
ramento. E o traslado do dilo rol fi al'á
na Camera, para se saber os que lhe forào
ordenados; e serào o:bri"ados toda a
dita inte pes oas a terem continuada
mente lança de dezoito palmos para cima,
ou ao menos meia lanca. E as me mas
armas lerão O' rnorailo'i'e dos termos 6

terras chãs, para tanto que buns e outros
ouvirem algum appellido (2), ou chamar o
Quadrilheiro, pouêl'em logo ir onde lhes
for mandado, ou cumprir por nosso ser
viço e bem de justiça. E o qne não tiver
em casa a dilas anna , pague por c.1da
vez cincoenta réis para o l\Ieirinho, que
o acc;u ar.

M.-liv.l t. 51§§ 8e ·1.

2. E será cada Quadrilheiro muito di
ligente em saber para sua informação (sem
sobre isso lirar inquirição), se cm SU:1

quadrilha se fazem fW'tos, ou oull' s ,cn
mes: e quae são a pessoas, q~e I1JS o
tem culpa, para quando por LI VIC!' o
Corregedor ,lho fazer saber. E assl o
fará saber aos J tlizes, para fazerem tudo
o que per bem de no sas Ordenaç.ões po
dem e develll ['azer.

M.-liv. I t.' 5J § 5.

c de 20 de Outubro de I i63, c D. de 1\ do Fevereiro
de IfiOO.

Esta policia foi cahinno em desuso, de modo, que 05
Quaurilhciros forITo subsliluidos por Pedestres, ~u..ardns,
~runicipaes, Policincs, ele, E por tal fórma call1rao cm
olvido, que, u despuilo do.AI. dI! 31 de Março d.e
1142, quasi que fi Legislação poslerior nunca nUlIS
delles so occupnu. . . _

(I) Vidc el~l ]'cgas no respcclivo Com. n 'loOlll,a?
do .fIuO lia CHinelo, villa e lUS'aI', o suas (lI[cronças,
aS81m como Cnhcdo-J)ccist5es p. 2 doe, i6.

(2) ,11'1'<11110, i. o., 'hamamento, rebato, ele.
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3. Outrosi serão muito dpigentes em
s~berem se em suas qu~dnlhas anuam
homen vadios, ou de ma fama, ou es
trangeiros, e logo lIlCs tomem conh cio
qne ahi fazem. E nã~ lhes ..dando elles
algnma ju ta e ver~adeIra razao, por que
tenham cau a de a!l! anelarem, os pren~all1

c levem ao Juiz, antes de serem lIlettIdos
na caelea. O qual lhes tomar[t conta de
quem são, e do que bi fazem. E achar~elo
03 em culpa,' os prenda, e fa:;a delles JUs
tica com appellação e ag"ravo. E dando
o' t~1 homem razão, por que pareça clara
men le que tem necessidade de star na
terra, 'o Ju-iz lhe mande, que em certo
tempo, cru.e lhe parecer qu~ bastará, acabe
o clue ahI tiver para fazCl, sob pena de
ser preso. E sendo depois aC~lado, pas
sado o termo, q'lC lhe o Jmz der, .os
Quadrilheiros o prendam, e levem ~o JUIZ,
como dito he. E qualquer Ql1adnlhClro,
que em sua quadrilha consentir a~darem

as semelhantes pessoa, sem cnmpnrem o
rrllfl lhes aClui be mandado, incol'l'~r~t em
pena de trezentos ré1s .p'ara o lVIe1l'lnho,
ou Alcaide. E além dISSO, se a tal pes
soa vadia, OLL estrangeim fizel' algum fm'to,
ou dano, o Quadrilheiro com os da sua
quadrilh3, que con entirem en lro si ~l1tlar
a t:\1 pessoa, pagarão á parto elanIÍlcacla
o d3110, que receher.

M,-lil'. 1 t. 31 § G. I

.1. E saberão se em suas quadrilha-lia
casa- de alcouce, ou cle tabolagem, ou em
que se recolham furto , barreguell'os ca
sados, alcoviteirao, feitice4'a" para o que
visik'lrão as stalagens e vendas ele .sua
rrn3drilhas; ou mulheres, que stêm lllfa
mada de fazerem mover outr:t , ou se :tn
clando alguma prenhe, se su peite mal do
)131' to , não dando delle conta. E havendo :J.I
~LUna das di tas cousas, o farão saber ás
Justiças, a que pertencer: e na cidade de
Li'h a ao Corregedor e Juiz do seu bail'J'o ;
os quae se informarão, e achando prova
bastanle para prender os culpados, os
prenderào, e proC'.ederào, como for justiça.

nego de 15 de Julho cle 1570.
AI. de 2 de Junho cle 1510.

5. E o Juizes, tánto qne os Tabelliães
lhes derem os roe8 dos CIllpados, darão
perante hum Tal)ellião a cada Quadrilheiro
hum. rol dos qne .devem ser presos .. E
os dtLos Quadl'llhelros farão de man 1I'a,
que se cada hum dos culpados, que lhes
os Jujzes derem em rol, andar em sua
quadrilha, o prendam, lançando 10/l:0, onele
q ler que o "ir m, a.ppellido, dizendo:
PI'Plldet (UelO da parle del Rei nosso c
Ilhal': it qual voz sairão 10"0 todos o de
slta qua~rilha, e de quadrilha em quadri
lha o slRan), até ser preso, sob pena cla
l)u~lIe Quadrilheir , ou C]uad ril lIa, por
CUj cul pa, u falta o lal homiziado deixar

de ser preso, pagar. á parle .dauili1.;ada o
cJue lhe pa~ára o dilo hOIl1IZl3do,. se fôra
preso. E além dISSO o Quadnlbell'o, que
em sua quaurilha deixar' andar algLuna
pessoa das que lhe fore.m darias ~!ll rol,
incorrerá em pena de .qwnhentos reIS para
o Meirinho, ou AlcaIde, que o accusar.

~l.-lii'. I t. 51 § 1.

G. E serào os Quadrilheiros e homens
de suas quad.rilha diligentes em acudir
:i.s volta (L) e arroido com suas armas, e
farão de maneira, que prendam os cltlpa
dos. E se logo nos arroidos. os não po
déremprender, corram de.pols elle' com
appeUido de huma quadrilha em ouU'a,
alé erem presos. E deixando. os culp_a
cios de ser presos por sua falta, sentO·
obrigados pagar á parte danificada o dano,
qLte receberam, e poderam ha~'er do mal
feitor, se fóra preso. E. alem dISlo o
Quadrilheiro, que nâo acudIr ao arrolllos,
pagará cem réis, e .cada pe soa ~e. sua
cruadriJha ciucoenta rÓIs para o l\IeIrInho,
ou Alcaide, que os accusar,

M.-liv.ll.úl§8.

7. E sendo \laso, clue seguindo algum
Quadrilheiro algum homiziado p:J.r:J. o
prenüer, elle se acolher para ca'a de al
!rum poderoso, Duque, lHarqLlez, Conde,
Arcebispo, Bispo, Prelado, Senhor de
terra, OlL Fidalgo principal, poder:i. entrar,
e ent;'e livremente na tal casa a buscar
e prender o dito llOmiziado, sem da párte
das ditas pessoa, parente', OLl cJ'1a~os
lhe ser posto impedimento, nem dU;I~a
al"ull1a n:J. entrada da casa, bn. ca e prIsao
d; dilo homiziado. E pela dit:J. maneira
entrarão em quae quer lu"are e lerr:J.·,
incla que sejam cle 'enhorios, ou Coutos,
ou de oulm jurisdição (2)., e.1U embargo de
quae3qner doaçi:\es, pnvtlrglOs e. posses,
que em contrario haja, alé o d Il11clneilte
com en'eito ser pr soo E C(u:J.lquer c!as
dilas pes 'oas, que o co~lrano fizer '. JJl
correrit na' pena., que diremos no Livro
CJuinlo, TituJo i0!],: Que os p'1'clado p..

Fidalgos ?leio acoulem mal[e~lorcs. E
leu lo o Quadrilheiro Tahel1Ião, faça de
ludo a.uto. E não o tendo, tome ele tudo
lestemunha , e a.nte que vá a sua casa,
se vá ao Juiz da terra, o qual far[l aLLlo,
e procederá per eUe, para lhe 'er entre
gue o lTI:lJfeitor, ou enYle o auto ao COI'
renedor ela Comarc:J., para proeeder. E
no~, tae casos as Jusliças farão de tudo
autos puJ1Ji os, que nos enviarão, el!lpra
zando a' dilas pe, soas gl'alldes, que túrem
culpadas, que em cerlo termo pareçam
pessoalmente em nossa Corte.

ul.-liv. 1l. 51 § n.
Ref.de2ide Julhocle15S2 §§53051.

(I) Vicio no la (2) ao § n cio l. 58 cleste li\'.
PJ Hcfcrc-sc á Ecclcsia,tica.
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8. E o que dissemos dos homiziado~,

que potlem e devem ser presos nas casas
dos Arcebispos, Ri pos, Dom-Abbades e
Priores ue l\1osteiros, se entendeni, nào
sendo as casas laes, que per Direito, ou
costume devam gozar da immunidade da
Igreja nos casos, em que ella vaI (I).

S.-p.2l.21.2.

o. E queremos, que tanto que os J lli
ze , ou Qlladrilheiros souberem, 9,1lC algum
malfeitor se acolhe em casa dos ditos Prio
res e Dom-Abbades, lhes cligam e requei
ram, que os lancem fóra, notificando-lhes
como são homiziados. E tendo-os elies
mais, ou trazendo-os comsigo, façam disso
au to, e o enviem ao Corregedor, o qual
procederá contra enes a suspensão da ju
risdição, que li rerem.

~r.-lil'. 1 t. 51 §§ 10e ll.

10. 'E quando o tal hom.iziado tiver com
mellido crime, porque lhe não valha o
Couto do dito Mosteiro (pela obrigação,
em que os Dom-Abbades e Priores stão, de
o~ não acolherem, nem ampararem), não se
lhes fará requerimento, que os lancem fór<1.,
mas prendeI-as-hão em· suas casas, se o
poclérem fazer, sem se seguir cou 'a contra
nosso serviço. E em outra maneira, façam
auto, e o enviem ao dito Corregedor.

~I.-li\'. 1 t. 51 § 12.

ll. E os Corregedores pelos lugares, onde
andarem, ou stiverem, saberão com dili
gencia se os Quadrilheiros cumprem este
Hegimento. E procedam contra os que
acharem em eulpa.

M.-IiI'.l t. 51 § 13.

12. E em quanto os Quadrilheiros da c.i
dade de Lisboa usarem o dito OlIicio, ha
verão para si as armas, que tomarem aos
ladrões, que prenderem: e as que tomarem
nas lJl'igas (2), que confórme as Ordenaçàes
se perderem. E podel:ão protestar por as
penas dos arrancamentos, e demandaI-as ás
pessoas, que prenderem, e lhes serão jul
gadas, como aos Alcaides. E os visinhos,
que stiverem ordenados ás suas quadri
lhas, que lhes não acudirem, chamando
eUes por eUa, pagarà cada hum quinhentos
réis, ametade para o Quadrilheiro, dando
disso duas testemunha, e a outTa para
Captivos.

Reg. ele 15 ele Julho lIe 15'70.

13. E sendo os Quadrilheiros da di ta ci
dade achados de noite com suas varas, a
quaesquer horas, nos bairros,- que lhes são

(I) Vide Ord. do li". 2 I. 5.
(_) Vid~ D. de II ,Ie Fo"ereiro do 1609,

ordenados, ora venham de fazer alguma
cljljgencÍ<.L, ora não, nfto lhes levem p nas,
nem percam as armas, salvo sendo achados
commettendo algum delicto.

Reg. cle 27 ele Julho ele 1:;70.

H. E bem assi, apenando-se alguma genle
para ir em armadas, elles não serão a isso.
constrangidos.

Reg. de 1:; ele Julho ele 1570.

15. E as resistencias, que lhes forem fei
tas, sejam castigadas, Gomo se fossem feilas
aos Alt:aide'.

Reg. ele 15 ele Julho tle 1570.

TITULO LXXIV

Dos Alcct'Ídes lllól'cS ('I).

Como a gllarda de hum Castello deI
Rei, ou de outro Senhor he cousa lão
imporlante e perigosa, que o que o perde
por sua culpa, ou neglig'encia, càe cm
crime de traIção, que be o mais grave e
feIO caso, que hum homem póde cOllllUel
ter: o clue CasteHo alleitat deve ter as
partes, que para cousa dé tanta impol'
tanc.ia e conJianca se requere. Primei
ramente, deve ser de boa linhagem da
l)arte de seu pai e mãi, porque assi se
sperarit, que não faça cousa, por que e1le,
e os q~le delle descenderem, se possam
affron tal'. lIem, deve, ser esforçado para
resistir ás forcas dos contrarias e sol\'l'er
os trabalhos de fome, sede, frio e todos
os ma.is, que, sendo cercado, lhe podem
acontecer, e não desamparar o Castello no
tempo do perigo, nem o entregar por
ameaças, ou medo algum de prisão, fe
ridas, tormentos, ou morte de sua pessoa,
ou de mulher, ou filhos, ou pessoas, que
muito ame, nem por interesse de cladivas,
ou promessn.s clenas. Deve outrosi o Al
caide Mór elo Castello ter abastança de
homens, mantimentos, armas e provisões,
com que se possa bem defender. E sobre

(1) O Alcaide mÓr era o Offieial mililar encarregado
do governo c defesa de alguma Praça ou Castello.

E"'l antigo Offieio, inlroduzido cm Portugal dJ'Sdo
O tempo cm que foi conquistndo aos ~louroso de guem
recebêrão iI denominação. O termo Alcaide oumpoe-se
d.o artigo alo, e de caydwt} derivado do verbo cade,
que significa capital1ca1'. .

Hoje não se usa mais dessa expressão. _
l)arecc que como toes Alcaides representR"a.o de

grandes Carcereiros do Ueino, se contemplou n9~1 este
tilulo, que melhor caberia cm Orden~ções milItares.

O cargo de Alcaide-mór era repulado-O{ficlO. o
flol' isso pcrccbião, os que o uccupavão, certos emolu·
mentos, que se achüo notados DOS dilfcJ'cntes pnrngrn
phos fies te tilulu.

O de Lisboa foi extineto por AI. de Gde NO"elllbro
de 1i69.

Vide Portarias de 12 de No,'omhro de 18'13 c de 8 de
Abril de 1814'0 Apost. do 5 de Setembro de 1814, ~
DU. de 22 do Ahril do 1816, de jI. de Junho de 18\'
c de _2 de Janeiro de 1820, c n. de II de Julho (o
llIesmo anuo.



TITULO LXXIV ofG9

lurJo del'e ser leal, para que com mais
vontade e vigilancia proveja. a guarda do
Ca teno, que a seu cargo lemo

~L-Iiv. Il. 55 pr. c § 8.

I. E não devem ser postos Alcaides
Móre~, senão nos lugares, qne tiverem
Ca~tello de homenagem, ou onde já houve
os ditos Castellos, Oll em oulro lngares,
nos quaes em tempo antirro sempre houve
os ditos Alcaides i\fóre~, postoque nelle
nunca houvesse Casteno.

~L-lil'. 1 l. 55 § 22.

2. E o Alcaide Mór do Castello será
obrigatlo a fazer homenagem, ante que
lome pos e delle, na fórma que se contém
no livro da~ homenagens, que para isso
tem o nosso Scrivão da Puridade ('l). E pos-'
toqne qualquer Alcaide Mór não faca a
dita homenagem, ~erá obrigado, tanto"que
tomar posse do Castello, a toda as cousas
conleúda~ nella, a si como se solemne
mente a lil'e"se feito. E não :J, cumprindo,
incorrerá no caso de traição, que incor
reria, se em nos as mi'los "solemnrmente a
houvesse feito.

M.-liv. 1 t. 5~ §§ 3, 4 c 5.

a. E tlcpois de o Alcaide Mór ter feila
a homenagem sohreclita, hnm Porteiro da
Ma a (2) lhe irá. dar a po se da Fortaleza, e
lh~ entregará perante hum Tabellião pn
hhco, e trará instrumento publico, feito
pelo dito TabelliTlo, de como lhe :ni entre
gon a po~se. O qual imtrnmento enb'e
r:ará ao Scrivão da Puri Jade, que guar
dará os (ülos insb'um~llos. E o Alcaide
Múr fará. graça ao dito Porteiro da l\1aça
que lhe a :~i for dar posse, daquillo, que
por bem tiver, com tanto que não desca
de dez cruzados. E tomando algum Al
caide Mór posse do Castello e Fortaleza,
sem Ih.a dat' o Porteiro da Maça, postof{Ue
lhe seja dada per auctoridade de Justica
se!';~ nenhuma a tal po se, e de nenhu~
el1C1to. E n~o vencer;l rendas algumas
d~ (itla AI'CaHlaria; c se as tiver rece
bldo, a~ perderá, amelade para qnem o
accl~sar, e a outra para no sa Camera.
Porem per qual(pler maneira que houvel'
a posse da dita Alcaidaria, será obrigado

(I) Scrivâ.o lia Purida(/c, i. c., o Escrivão dill; cartas
cleríada•• nitO patenlcs, ,ciladas com O .cllo da puri
ca{ c: .~rn. o S cretnrio elo Rer.

PUTllladc significa segredo. Dn ordinnrio quem oc
CUPi\\'1\ .este cargo era (l primeiro mini!\lro

J
O valido.

C°l';:lllno que hOlll"c em POI'lllgal foi o Conrle de
I~~"o. o-Melhor, el'carlo por n. dc 21 dc .rulh~ rIo
I ~l' CXpedllldo-se pnro e'"e lim O Ilegimcnlo de I"
(e 2 a;,ço <I~ troG3, reinnndo n. Alfonso VI. 
rlo~ ISo ort"ro da Maça, i. e., empregado nos Paços
rcspc l~cranosl .enc~rrcgado de gnardar a cnll'nc!a Ilas
COm Cr~~~ al1fhcnCla~. ~em por jn~igllia um bnstão
nl-çn ri lnl~ na cxtrcmtdndc !'lIpr.rinr sC'llwlhntltf" ;\

". f: lI'IR"!'
ri.le OrrJ. r'; te I. § 13.

ao conteúdo na dila homen~"cm sob as
pena, solJredi tas.

~L-Iiv. I t. 55 § 7.

·1. E por(fuanto não póde o Alcaidc
i\íÓI' escusar ir algumas' vezes fóra do Ca 
tello, (pie tem, a ouh'a parte por cousas,
~Ille são neçessarias, não deITe porém fazer
1 to em tempo, que entenda, quc o Cas
tello se póde perder por sua ida. E
quando as i hOl(ver de ir a algum lugar,
deve ir segun(lo foro de nossos Beinos,
convém a saber, deixando hi outro em
seu lugar por Alcaide, que seja Fidalgo
direitamcnle de pai e mãi, e que não
h~j~ feito traição, nem aleive, nem venha
de bomen , que a houvessem feito; e
que seja tal, com quem haja divido (i)
de parentesco e de amor grande, de ma
neira que tenha razão de fiar o Ca 
tello delle, como de si mesmo, po
dendo-. e bem hayer. E tal como este
deve deixar em ~cu lugar, e dar-lhe as
chal'es do Castello, e fazer que lhe fa
çam homenagem quantos hi forem, as i
I;omo a elJe mesmo baviam fei lo, pam
guardar o dito Castello bem e lealmente
em todas 'as cousas, até qne elle venha.
E não podendo hayel' homem Fidalgo, a
que o deixe, deixará por si ta! pessoa,
que seja Scudeiro, ~a ado, e de idade ao
meno de trinta annos, o qual empre
yiyirá no Ca 'tello. E deixando outro,
que. não seja da maneira sobredita, per
dera as r mIas do (1Jto Castello. Por"m
sempre o dito Alcaide ficará obrigado á
homenagem, na fÓl'ma e maneira que a
dCll, ou era ohriaado dar, postoque a não
dti se.

~L-Jil". 1 t. 55 § 1. C lil'. 2 1.. ·J·i §.1.

5. E qn~ndo o Alcaide Mór houyer de
deixar al~lIlTra pessoa por Alcaitle e Guarda
do Castello, e lhe houver de lomar a
homenarrem, o far:l p l' aulo, feito per
Tabellião publico com testemunhas, que
ao menos sejam tres (2), e a sinado pela
(üta pessoa, a que o assi deixar.

i\L- Iii'. 1 t. 55 § G.

G. E tando o Alcaide Mór no Caslello,
se acontece se, que morres e sem falla,
de maneira que não lJodes e deixar oul~'o
de sua mão, deve ficar ao mais propin
quo parente, qllC em o Castello houver,
se for de idade, e tal homem, que eja
para isto. F. se l~1 homem hi não a ha
rem, devem fazer os qne sti"erem no Ca 
tello, Alcaide, o melhor homem, que no
Cast(,llo for p~ra o t 1'; e nos devem
logo crever, qne provejamos de Alcaide,
como for nos a mercê; e todayia o deH'Jl1

(I) Divido, i, c., parenlesco por sangue ou am
oi/lnfle.

(~) Viole Ord, dr.te li,., I. G~ § ~I.
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_ buscar muilu 10;\1 e mui lo amigo lIa Senhor
do Cast 110. E lal AIcaíde, como esle, 11e
ohrigado fazer e guardar e cumprir toda
as cousas em guarda do Casle1l0, assi como
acima são ditas.

M.-liv. 1 t. 55 § 2.

7. TI toda a pe'3S0a, que for encarre
gada da guarda do Castello, ou hou~er
delle po e, p r qnalquer modo qae seja,
será obrirrado fazer homenagem na fórma,
em que a faz _o Alcaide Mór.

IIL-lil·. 1 t. 55 § 3.

B. l ellhum Alcaide ]\'[úr tome sohre si
preso, que stê (:1) na cadea do Castello, ou
na cadea da vl11a, postoque fóra do Ca 
lello lê; nem o tome da mão de qual
cluer pe soa, que tenba poder. de prender,
ora seja de pouca suhstan. la, ora de
Jl1ldta, sob pena de pagar Clll oenla Cl'U
zfl.do. para a parte, que accusar, ou rle
manrlar o pre o, ou pam as despesas da
Relação, se nflo tiver parle: ~ pelo mesmo
feito perderá lodos os dn'ellos e poder,
qne lh'e~' na cade.a, e não poderá pãr
ne11a mal Carcereiro, nem haver caI'Ce
ragens, nem outra cousa, que na dila
cadea lhe pertencer. E por o mesmo
feito fazemo mercê per esta Ordenação
da tal cadea á cidade, ou villa, para cm
v:ida do dito Alcaide Mór o Juizes e Of
ficiaes pôrem nella Carcereiro, e levarem
para o Concelbo as carcerarrens, como o
tal Alcaide 1\1ór fazia. E lhes mandamos,
que loao tirem o Carcereiro, que stiver
po to pelo tal Alcaide 1\1ór. E ponham
em seu lugar outro, qne seja fiel e se
guro, e arrecade para o. Concelho. as ditas
ca.rceral(ens, e não con mtam maIs o _~I

caide Mór entender em cousa da dIla
cadea.

M.-liv. 5 t. 53 pr.

9. E post.oque 0_ Juize , ou.outras Jus
liças requeiram, que os Alcaide l\'Ióres
lhe tomem algum preso, não o poderão
tomar, salyo e o Juiz vir, que he pessoa
poderosa, e que correrá risco tal' na
cadea da villa. E se o Alcaicle Mór tiver
no Ca te110 Torre, em que o possa ter
seguramente, ne te caso vendo tlue he
assi como o Juiz diz, e requerendo-lhe
el1e, o poderá tomar, para o ter preso
em ferros na dita Torre; e lnzenc1o-o
fóra rla Torre com ferros, ou sem eUes incor
rerá na pena acima declaradas. E as pe 
soas, que ficarem em lugar do Alcaide iVJór,
que: tomarem os preso nos ditos casos, in
correrão em pen3. do cincoellta cruzados.
E bem as i os AJcaide Jllóres, cflle o d i
xarem em eu lugar, incorrerão nas mais do
paragrapho acima.

III.-lil·. 5 t. 53 pr. e \.

(I) A e!lição Vicentina diz- •.<{rja

10. E em arfllelles lugal'cs, em cfUe os Al
caide i\1óres sào obrigados pôr Carcereiro',
quantIa fugir o Carcereiro, ou per oull'O
qualquer modo ficar o dilo Omcio vago, os
Juizes requeiram logo ao Alcaide Mór, que
dê outro. E não o dando do clia, que l!lo re
quererem, a dez dias, os Jwzes e Officiaes
ponbam então outro á cusla do dilo Al
caide Mór.

~L-liv. 1 t. 55 li 23.

Ropairos dos Costollos.

1\. E O Alcaides Jl1óres, que tiverem
Caste1l0s de jnl'o (-I), serão obrigados fazer
e repairar nelles lodo o aposen to neces
sario para a vivenrla do Alcaide JlIór, e
a si II'ebal'ias, atafonas, fornos, ca a de
Armazens e de mantimento., leUJados de
Torres, portas de Fortaleza, tmuca, fer
rolhas, fechadura, barreiras, baluartes,
repaíro de ci terna- e poços, e quae quer
daniflcamenlos de muros, harreiras e Tor
res, e assi de amêas (2) e peitoris. E caindo
Torre, ou lanço de mw'o, baluarte, ou
harreira., o povo lhe dar[t serrinLia, e o
mais fará o Alcaide Mór á sua cu ta.

IIL-liv. 21. 44 pr.

12. E os que não' tiverem os Ca tellos
de juro, serão ohrigados a repairar Iodas
as cousas sobreditas, e as entregar no
stac1o, em que lhe foram entregues, ti
rando muro , barreira, baluartes e Tor
res: e quando assi repairarem as sobre
ditas cousas, que são obrigados, o povo
lhes dará a servintia.

IIL-lir. 2 t. 44 § 1.

13. E o nosso Porteiro de Maça (3), quando
der posse de Castello ao Alcaide Jltór, reque
rerá ao Juizes, que com hum Tabe11ião vão
ver o Castello, e sere ám como as ditas
cousas stão ao tempo, que lhe enLrega a
posse. E do in lrumenlo, que o PorLwo
ha de trazer, ficará o h'asIado no lJ~r~
da Camera. E no clito in trumento \'lf3
certidão de como o traslado d'elle fica
nella. E hem as i virá no dilo iuslru- ,
menta o traslado do assento, que na Ca
merá sta.va, de como o Ca te110 e cousa
sobredi [as stavam ao tempo, que se fez. a
derradeÍ1'~ enh'ega d'ene, e como entao
stã, para se ver, se o Alcaide Jl1ór pas-

(I) Castollos do jura, i. e., os que o Rel" dara em
perpetuo á uma família, com a jurisdicção das terl~as
C os respeclivos rendimentos. DiIreria dos casle 05
dados em lcnça, ou por certas "idas, como pura falho ~
neto. Os primeiros lambem se ehamavão de Juro
"01'(/0,10.

Vide Ord. do li\'. 2 I. 35 c I. 38 § I. s
(2) Améas, i. c., pequenos parapeitos sob~e os lJIuro~

castcllos c torres com inter"allos entre Sl. Tambe
sjgnilicão o proprio inlcrvallo.

(3) Vide 110ln (2f no § 3 dcsl.c li11110.
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~aJo cumpria com o que era obrigado.
E acltando-se que ni'i.o deixou o Caslello
como devia, se pagarú e concertar!L t.llllo
ii sua custa.

~1.-1i\·.2t.H §2.

1.[, E os Juizes denlro de quinze dias
do dia, que tomarem po se de sen.s J lll
gallo', ,"1[0 ver as Fortalezas da cidade,
Yilla, ou lugar; e achando que não stão
concertadas e repairaelas, como o Alcai
des Móres são obrigaclos, assi as de juro,
como as que o não forem, não lhe dei
xarão arrecadar as rendas da Alcaidaria,
nem correr aos seus Alcaides, até satis
fazerem com suas obrigacões: e a rendas
se arrecadarão para mpaíro elos dito Ca
lel1os. E a villa proverá de Alcaide pe
queno, que h~ja de coner a terra, em
quanla o Alcaide 1\1ÓI' não cumprir com
ua obrigação. E o Corregedor da Co

marca e o Provedor dos Orfãos e Resi
duo, quando enlrarem nos djLos lU f1ares
anles <{ue se d'elles vão, irão aos é'astel~
los, e larfLO em loelo Cllmprir esta Ol'(le
naçãó. E os Juizes, Corregedores e Pro
vedares, que llela di ta manei ra não
proverem os Castellos, ou que provendo-os
e achando que ni'io slão como devem nã~
llerem ii execução esla Ordenação, ;ejam
condenados cada hum em vinte cruzados
amelaJe para os Caplivos, e a oulra par~
qnem accu ar, e em doI\' annos de degredo
para África.

M.-liv. 2 t. ~4 § 3.

Di",itos dos Alcaides Mó"s.

15. Ao Alcaide Mór pertence haver to
das as carceragens dos· presos, e lodas as
armas, que á Alcaidaria forem jul"adas
e as penas d'ellas, que sã.o duzento~ réis ~
dos quae~ amelade be pai'a oAlcaide Mór;
e a oulra para quem as coufar ('1), salvo se
em alguns casos speciaes forem ordenadas
oulras penas, .

M.-liv. 1 t. 55 § 9.

~ IG. Item', levará o Alcaide Mór am~lade
das armas e das pelias,' que com .ellas
houv~l'em .de pa'gar, sendo ac; ditas penas

.d.e ~u~entos r~ls. E sendo de mór quan-
lia, !iao. levará.. mais de cem réis, como

-se· (ln'à no Livro quinlo,' no TituJo 80:
D((.~ ((nllaS, qu·e são defesas. E isto quando
forem coutadas pelo Alcaide pequeno, ou
~.erl seus hou)ens, e bem as i pelos l\1ei,ln lOS da Corle, ou da Comarca ou pelos
lOmen de cada hum d'elles, q'llando se
~~ularem no lugar, onue Nós não sliver-

os, nem a Casa da Supplicação: e a

~) A edição Vicentina diz-acoutar
:t l1ist~ "~~bo loma~ge em difTcrcntcs 'ncce çucs' mas
h?bid~~gn'hctl: tll'p"ehcnl!nr ti cOllsa 011 obJccl~ pro·

oull'a nmelauc erá dos di los Meirinho
e seus h mens. E no lugnr onde Nós
slivermos, ou a Casa da . upplicação, as
armas, qne as~i coul:ll'em, e as penas
della ser1ío dos dilas 1\Ieirinhos c seus
homen .

M.-lir.lI.5;'~ lO, 1.5i§3.

li. ~tem, haverá pal'a si lodas as penas
pecUl1Jal'las dos barregueiros (i) ca ados e
de suas barregãs, (1l1e são mil réis de c.ada
quarenta n~il, que o bal'regueiro tiver de
fazenda, tIrada a parte de sua mulher e·
a este respeito do mais e do mellos: 'ou
tres mil réis, quando a quarentena não
chegar a elles. E a sua barre"ã pa"ará
amelade ue 9uan.lo a elle montar "de pagaI',
~u rlous mil rélS quando amelade da qlla
lentena do barregão a elles não chegar.
E assl haverá todas as penas, que hão ele
pagar as harregãs do~ .C1erigos e Frades,
e .oulra pessoas RelIgIOsas, que são dous
mil réis. E isto haveJ'á lu"ar, quando
o Alcaiue l\JÓl' accusar e demandar as
dilas pessoas, e houver conlra ellas S011

tenças per si, ou per outrem. E sendo
ella uemandadas pelo Alcaide pequeno,
ou per cada hum do seus homens, ou
pe.!' qualquer oulra pe soa, haverá o Al
caIde Mór sómente a terça parle das dilas
penas, e as duas phrles serão para o ac
cusador.

M.-liv.ll.ü5§11.

18. Item, ha de ha~el' para si a lerça
J?arle da pena, que hao de pagar os que
torem excommungados, sendo por jsso
presos, segundo a fõrma de nossa Orde
nação.

M.-Iiv. 1 t. 55§ 12.

.lq. E bem as'si ha (le haver cenlo e oilo
réis de cada força (2), que for julgáda, e
que elle resli tuir per mandado elo Juiz, ou
de outra pessoa, que poder lenha de o
mandar.

M.~ iiI'. 1 t.55 § 13.

.20. Item, ue todo o ouro, oa prala, e
dinheiro, que for achado nos jogos de
fesas, haVerá amelade.. E mais as coimas
de todas as lavernas que forem achadas
abertas depois do sino de recolher até
manhã clara. E haver[L mais das pena,
que forem posta pelos homens da Alcai7

daria per mandado da Jusliça ás mulhe-

(1) Bal"rcgucil'o, ban'cgão c barrcgã, i. c.) laomem e
Dlulflcr amancebados.

Na IJcspanha antigamente barregão designa, a o
moço soltClro e elegante. A barregã, a mulher legi·
lima mas de condiçi1o inferior a do marido j o que cm
outras parles da Europa corresponde ã Inlllhe,' que
casou, dando o mal'ido a mão csqucrdl1.

(2) Vide ·Ord. deste Iiv. I. 21 pr.
OnD. 33
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res, que são meiras tle bradar (1), cento e
oito réis de coima por cada vez, que
nella caírem.

~r.-liv. 1 t. 55 li 11.

21. Outro i ha de haver a coimas, que
lio postas aos que sâo acballos .Iomantl.o

a"oa, ou laslro em barcas e bateis depoIs
do ino de recolher, que silo, por ca~a
vez qllC forem achado~, cento e Oito réls,
o maJs porderiio toda a louça, que trou
verem (2) para tomar a dila agoa. E haverá
mais lodas as arma~, que forem achad~s,
levando-as algum Mouro em algum navIO,
que vá para além mar, afóra l1uma, que
levar para defou âo de sou corp~, e se
obrig'uo tornar o ta arma, e dó a ISSO fia
dores. E não a tornando, pagarão por
ella tre armas, ou tres veze aql1illo,
que valer. .

~l.-liv. 1 1. ú5 li 15.

22. Item, ha do haver todo o pescado,
que se ma.tar aos Domingos (3) e FesLas de
Nosso Sonhor, e de No~sa Senhora e dos
Apo lolos, e nas noiLe . entre as vesperas (,~)

o os dia.s dos sobreditos Santos. E islo
se não entenderá. nos pescados, de que
o pescadores tiverem lieença (5) do Santo
Padre, Oll do' Pl'Clados, qllo os po sam
matar nos ditos dias.

~I.-Ii\'. 1 t. ú5§ lO.

2~. E lodo o 1\fourn, que se forrar para
.e ir fóra da terra, e pagar a dizima, pa
gará ao Alcaide-1\'fór a redizima (6).

M.- IiI'. 1 t. ú5 li 17.

2J. E de qualquer navio que for achado
depois do sino de recolher, tomando carrega,
ou descarregaurlo, ou-m ltendo homens,
mulhores, pes 'ado, ou ontraqnalr[1lür cOllsa,
haverá cento e' oilo réis por cada vez, que
àssi fOI~ acbado.

~r.- iiI'. I t. ú:; li 18.

%. E poderá o Alcaide Mór pôr bum

(I) .!Tu/h ...es us":ras <le brada.', i. e., mulherr' rilO
sns c ,'ocifcradorns, que se não devem confundi!' COIll

as dn 'lue trala o §,!,. do 1. 22 dc!'le Ii".; P0l' is o
e,la O"denaçiio, eOl1lo bem nola Pesa" lrala indislinc
lamente de quacsqucl' IllUl1Jcl'cs, c a uu t. 2:! refere-se
ás IllCI'Cll'izes.

llu\'ia antigamcnto um Jnizo denominado das Bra
bati, presidido pelo Almolacó cm sua casa, (IUO conhe
cia rIas brign5 das r ;raleiras.

(2) l\ edição "Viccnlllla diz - trouxerem.
(3) Soure a obsel'\'ancia dos domingos C rlias fpsti

YM, Q..llsullc-sc, além (Ie PPg3s nO I'~spccth'o Com,.,
auedo - Decisões p. I tlee. 81, c Ord. do li\'. 3 l. t..
(lt) Entre IJcsperas. Uiz Pegas qne fi razão dcslrl dis

posi üo hc por quo Os dia"S fcsli\'os cantão-se dn lunJc
d dia precedente â seguinte. .

r) Da pala\'ra liccnça ,·n-.e qne o Lrgislarlor civil
póliu r gnlamcntar Acerca dos dias re~ti\'os, não como
j:;npeJ'lur, ma'\ como aUIiliar elo Erclcsinslico. Cabodo
dee. 81 n. n.

(H) llctli:.ima, i. C., segunda dizima, além da pri·
nJ('ira qu se pagava ('ar qunlquer '-curla.

SCllLleil'o, fIliO conlinn:lLbm nLe andc com
o Alcaide ]lequeno, assi de Iloite amo de
dia: E crue requeira ao diLo Alcaide, !]Ile
seja diligenle em requer l' Lodo o direitos,
que pertencem á AIcaidaria: e que se al
"uns lireitos so perderem por sua falta,
ou negligencia, elle seja obrigado a os pa
gaI' ao Alcaide. l\Iór. E podora mais pôr
per- suas· Cartas c10us crivlies, hum na
A Icaidaria da villa, e outro na dos mon
tes, onde a hou\'er, cfue anrlem conlinua
da:nenLe com os dilas Alcaides das "illa
e dos montes.

M.- IiI'. I t. ú:' § 19.

:la. E quem quer que procurar em cousa,
qU() toque á Alcaidaria, se nào liI'er auclo
ridade nossa para llJ;ocurar el\1 Juizo,
procuracão· da parle, a que perlencer, pague
noreceritos réis, além de illcOlTcr nas pcnas
postas aos que procuram sem nos as carta~,

quo ão declaradas no Tillllo (18: Dos Advo
gados e Pl'oc'tUl'aclol'e ,

1II.-JiV.11.55§20.

21. E mandamos, quo todo o conLeúdo
neste Litulo se cumpra e guarde, como nelle
he declarado: sallro se per cartas ou pl'i
Yilegios nos os, ou dos Reis nos.os anle
ces ores stivel' em costume de se fazer
cOllll'ario: porqua.nt.o em tal caso quere
mos que se guardem a.- dilas Carla:;, ou
pririlegio·.

~I.-li\-. I I. 55 li 21.

TJTULO LXXV

Dos Alca'ides pequenos das cidades
e rilLas (1).

o Alcaides pequeno. e1'ão fcito PCI'
e-ta maneira. O Senhores dos lu"are,

(I) O Alcaide pequcno era o Omeial rle Jusliço que
USa\'R rle vara, in~ignia de 3u(ol'iJadc publica. Dc:~
cmpcnlla";;l o seu cargo Da.') diligencia cm que se razul
preciso defender a aulol'idarlc judicial, c rebater f\
,'iolcncia de algllcm, como nos actos de penhorn~l
elllbargos, prisões, ele.

I( Nos' primriros tempos, diz Cncct)'lls na l/iúa ds
D. l:'l'ci Bartholonum dos 1llarty)'cs, o Alcaidü pequeno
C!I'a como substituto Ou Tt.mcnle e Capitão do C:lS
lel\o, pai' nomcaç.ão c provim 'lIlo do Alcaide-mór paro.
scn'ii' cm snn :lllscncia: e, correndo o tempo, ficou
cm gcncrD dc Orrieio da ReJlublica, d: usa cle "arn e
tcm IlIgar cllllllllítas CDU ali como 1llC::lUbl'o da Justiça,'

A~sill1 como o Alcai!I~-lllór guardara o C:lstello, O
Alcaide pequeno defendia a cadl~n.

Seguudo DamiilO dc Góes na C"l'OlIiea rle D. Mall"l
p. I cnp. (i3. no t('mpn desse !\lonarcha 8Ó hl1vill 1110
AIrai de pequeno cm J.ishoa, Iue rra nob...,. fia.l~o.

~('poi!; .e1a nO\'1l or~allisação jndiciat'ia .do Itr.Jl~flo
forao abohdo, o. Alc""I". pllquenos.• Cod'Go do J 1'0

ce!'õ~n Criminal :lI·l~. 5.11, ,~~ C 1\3.
Yid) cm jJ.~rcira c , 0117.[1 _ Diccioual'io J",.idico. ar..

ligo - Alcaide, toda a Ip.~is.lnção I'clntivn ~i estes fUDe
dOIl:.ri"Jõ;, qilc ',lU se ~l'!.a rr,mprl!lli1.f1
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ou AI'aides MÓI'es presentarào aos Juize e
Véreadores em Camera lres homen bon' (1),
c. 'ado na cidade, villa, ou Iusar, que sejam
abonados, naluraes (2) de nossos ltei nos; e
os JltlZeS e Véreadores escolherão bum
daqueJles que pam ~1I0 seja pertencenle.
E não sendo os huzes e Vél'cadores COIl-·
lentes de nenhum delles, o Senhor da lerra,

"Oll Alcaide Mór lhes apl'Csentará olltros
lres, que sejam mais idoneos, que os qlie
jfl presentou, e lhe nã,o foram recel)J(los.
E não sendo os Juizf\s e Vél'Cadores conten
les cle nenhum do, tres, que á segunda vez
lhes foram apresentados, então seja o Se
nhor do lugar, ou Alcaide Mór obrigado
a apresentar oub'os lre. E destes nove
serào os JIlizes obrigados lomar bum, o mais
idoneo delles, o q,ual servirá o dilo om
cio per ttes annos (3), e mais não; os quaes
ac.,bado" se fará outro na maneira sobre
dila. E servindo mais que os ditos lres
annos, ou servindo sem sei' presentado e
recebido na: sofiredit11, maneira, mandamos
qlle seja degradado dous annos para Africª,
e que nunca mlüs possa servil' de Alcaide.
E nas mesm11,S penas incorrerão os Juizes,
fIlie deixarem ervir o dito Almü le, passa
(OS os tl'e.s annos, ou não sendo presen
lado, como dilo he. E não tolhemos, (lepois
ti ue passarºm outros tres annos, acaJ)11,Llos
o .an.nos que eJle servio, que possa ser
elegido para. oulros tres annos.

M.-.iv. 1 t. 56 pr.

1. Porém os Alcaides MÓ1'es erão avi
sados, que nas dilàs apresentações não
usem de algum engano, ou ii1á cautela,
apresentando pe soas não idone11,s para tal
Omeio, para lhes ser recebido aquelle, que

• qUlzerem favorecer, porcJue fazemlo nisso
~. gue não devem, Nós daremos lal P['O
\15aO, que se faça como deve.

1\I.~liv. 11. 56 §2.

2. Outrosi, nos lugares onde o Alcaide
per Nós ha de ser posto, os Ju.izes e Vé
readores e homens bons escolherão hum
homCl~ bom para isso pertencente, enol-o
el1l'larao Com sua Carta para o confirmar
mo, ou pormos oulro, qual virmos que
c~mpre, o qual sel"l'i ra 1,1'08 anno" e mais
na?, sob as penas sobroditas. E e antes
qUlzerem mandar pela confirmacão ao Cor-. .

~I.l Vide nola (l) ao § G do l. 6i deste li".
Da 3.. se v~ que ll;qni n cxyressão homens bons se Loma

T~~el~)çao d<:. simples wladãos.
t"ln ~ edlçao Vlcenlma como as outras que consol.

Os usao dos rerbos lJresentar e nprCSe,lln,. n~ mesmo
pn~)g~~Jlho, tendo a mesma significaÇtlo.
os(õm :.dc A". de ~O de Julho de 1831 que "eda, que

'?Jncs de JustIça sCJão estrangeiros.
tu~~) Este prazo era em geral o de todas as Magistra.
da uso', menos as de eleição .POl)ulu~1 que lião rassaya

Tal anno. sal"o sendo de IIlfima Imporlaneia.
era o cIume da Realeza.

regedor da Comarca, elle. llies podera ila!'
Carta de confirmação (1).

M.-liv. ) t. 56 li 3.

3. E no lugn:res, onde per Foral o Al
caide se ha de pãr pelo Concelho, sem o
apresenlarem ao Alcaide Mór, u'em do
dilo Foral, como sempre usaram, servindo
porém lres anuos, e mais não, so])"as pemis
sobreditas. Porém não \le nossa lencào
de 1)01' isto tolber aos Concelhos seu 'di
reito, onLle a eleicão dos Alcaides a elLes
perlence, e o Alcaiele Mór recebe o per
eHes presentado; porque onde os Conce-

.lhos slão em posse de assi o fazer, man
damos que assi se faça (2). E antes de o Al
caide servir, lhe será em Camera dado
juramento' sobre os anctos Evangelhos,
que bem e verdadeiramente sirva seu om
cio, e guarde todas a cou as nesta Oi'de
nação conleúdas, e que tenha segredo nas
cousa, que lhe forem encarregada' ner
bem de Ju. tiça, guardando em todo a Nós,
nosso serviço, e ao povo seu (lireilo. E
antes que Ibe dêm o juramento, dará fianca,
para qlie se algum dano fizer com o oln
cio, se haver pela dita fiança até a cJuanlia
delia ; a qual sera nas cidades ü'in ta mil
róis, e nas villas vinle, e nos Concelhos
de lerras chãs (3) dez mil. E os Ju.izes e
Officiaes da Camera, que lhe deixarem servir
o Offic~o sem. a ~la fiança, pagará cada
hum' OIlo mil réls, amelade para quem
accusar, e a outra para a nossa Camera.

M.- liv. 1 t. 56 §li 1 e 4..

4.. E tendo necessidade de infirmidade,
ou oulra semelhante, porrrue per si não
possa servir, o. nolifilJUe aos Juizes e Offi
ciaes da C,ll11el'a, e com seu acordo e apra
ZUne}lto do Alcaide Mór, 1)onham oulro
para ello pe,rteucente, q';le seu lug~r lenha,
até que seja fóra da aI ta necessidade, e
mais não. E o Alcaide, que em oulra
maneira o poseI', perca o Olficio, e pague
dous mil réis. E quem o servir, pagará
oulro lauto para quem accusar: e mais
hll.Yerá aquella pena, que mereceria rrual
quer (lo povo, <;rue sem auctoridade al
guma servisse o dilo OIIicio. E esta mesma
pena haverá o que servir per mandado
do Alcaide 1\1ór sem auclol'iaade do Juiz
e OJIiciaes. E não respondam a esses,
que assi pozerem, em cousa algul1Ia, nem
façam per eus mandado , nem os hajam
por Alcaides. E se o Alcaide 1\1ór o
pozer, façalll-o aber a Nó" para lho es
lranharmos, como houvermos por bem.

~l.-ljv. i t. 56 § 17.

(I) Vide nola (1) ao § do t. 61 de.le li".
(2) Segundo regas no r ."eclivo CD'''., "ara .e fir

mar esse direito consueludillal'iu, uastaya que ror deI
anno~ se hOll vess pralic3(lo.

P) Tenas chã', i. e., não forlilicadas.
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5. E mandamos, que nenhum Alcaide,
nem l\1eirinho faça tronco (1), nem cad~a
onde nunca a houve. E fazendo o contrarIO
maliciosamente, seja degradado hum anno
para Africa, c pague ás partes toda a perda
e dano, qlle por isso rece)Jerem.

M.-liv.5 t. 5.• § n.
s. - p. 4 t. 2;l1. 3.

6. E nenhum Alcaide, nem Meirinho,
qualquer que seja, advogará, nem procu
rará por pessoa alguma no lugar, onde
servir o Olficio, nem aceitará procuraCfão
para por elle sobstabelecer, salvo nos seus
feitos, ou das pessoas, que vive)'em con
tinuallamente com elles em suas casas,
sob pena de perdimento uos alicias (2).

M.-liv.l t. 56§28.

7• .E no lugar, anue for Alcaide, não será
Rendeiro das armas, nem da renda da
Alcaidaria, nem de outra nossa (3), nem de
outra pessoa, sob pena de perder o Omcio
e ser pl'eso, em qlLanto o houvermos por
nosso serviCfo.

~I.-liv. 1 t. 56 § 29.

8. E mandamos aos Alcaides, que assi de
noite, como de llia, guardem bem as ci
dades, ou viIIas, com os homens jurados,
que lhes forem dados pelos OIliciaes do
Concelho, naturaes, Oll moradores, onde
per Foral forem obrigados a lhos dar. E
quando de noite andarem, tragam sempre
hu!n Tabellião, ~Iue .? Juiz lhes dará cada
noIte per dlstl'lhwgao, e o constrangerá
para is'o (onde não hOllver Scrivão para
1 to deputado); o qual dará fé e testemu
nho das cousas, que o Alcaide fizer e achar,
de maneira que por sua falta e negligencia
não se faca mal, furto, nem roubo algum;
porque fazendo-se o contrario (l~), pagal-o
hão pel' seus bens.

M.-liv. 1 t. 56 § 5.

9. E em cada noite, quando tangerem á
Ave Maria, sejam todos juntos em casa do
Alcaide, e elle e o Scrivão lhes assinem,
como hão de guardar a cidade, ou villa,
e as i os ditos homens a guardem de dia,
segundo for acordado pelo Alcaide e St:ri
vão. E nào se apartem a andar de noite,
até que cheguem a casa do Alcaide, e que
per elle e pelo Scrivão lhes seja dito a
maneÍl'a como hão de fazer. Os presos,
que prenderem, digam ao Carcereiro o por
que cada hum for pre o, para o guardar,
e saber a quem ha de requerer seu li vra-

(t) Tronco, i. c., prisão ou cadt::o, cmm fechada com
brar1p.: para sogul'm' pl'Psos. '?tI a~ gernIOlenlr., fiO me·
nos no Drasil, o lronco hc a prisão de madeiril com
olhaM, onde se prende o pé ou pescoço.

Vide O,·d. de,le liv. l. 33, e § 10 desle lilnlo.
(2) Viole Ord. desle liv. l. ,;8 § 2L
(3) Vide Ord. de liv. :, l. 25, e AI. de lO Janeiro

de 11\78.
(O) A edi.;iio Vicenlina diz - (a,,"do o 'oll!rario.

menta. E o homelll do Alcaide, que cada
hUllla das sobreditas cousas nào Jizer, ou
for negl~gente, por ~ pril~]eira vez perca
o mantullento ele alto dias, e por a se
gunda de hum mez, e pala terceira seja
preso trinta dias.

M.-lil'. 1 t. 56 §6.

Prisões.

10. E prender:L per mandado dos Julga
dores, e de outra maneira não, salvo achando
algum em fragante maJeficio (:1), ou sentio
lbe requerido per qualquer pessoa, ell1
algum arroido, ou sendo-lbe moslrada
querellJ, com swnmario obrigatorio, não
stando o Juiz no lugar ao tal tempo,
ou alguma pessoa suspeita de noite, ou
com armas defesas, ou sem ellas de
pois do sino de recolher; e os que elle
per si prender, leve-os perante o Juiz, anles
que vão á cadea. Porém, se for de noite,
ou a taes hora, que o não po sa achar,
ou não for na cidade, ou for tal pessoa
o preso, que seria perigosa cousa de o
trazer per a "illa, leve-o á pri. ão (2), que
tiver em sua casa, ou alguma outm que
para isso seja assinada per o Alcaille Alór.
.E venha logo ao Juiz pela manhã, se o :i
noi te prender; e se merecer de ser preso,
seja-o, e se não merecer, soltem-lia seUl
carceragem. POl'ém no caso, onde for
preso por ser achado depois do sino de
recolher, e não tiver outra pena senão de
dinheiro, se logo lJagar, o Juiz o mande
sol tal', sem ir á cadea, e sem pagar car
cCl'agem. .E se os nào trouxer perante os
Juizes, ou os não soltar per seus mandados,
os Juizes lhe faCfam tlldo pagar per seus
bens.

M.-Iil'. J. t. 56 §§ lil c 16.

11. E o mandado do Julgador, per que
o Alcaide ha de prender, será e,m sCl'l]llo,
e assllJudo per elle; porque depOIS, ne
gando o Juiz que o nào mandou prender,
não será recebida ao Alcaide pl'om de
testemwlhas. E isto não haverá lugar,
quando o Julgador mandar ao Alcaide, que
lhe prenda hum homem ou mulher, e que
o traga perante elle, porque neste caso
nào será ner.essario AI vará, mas sómente
quando o houver de meLter na cadêa.

!\l.-Iiv. I t. 56§ 11.

12. Item, mandamos que nenhlun Alcaide,
nem i\IeiJ'inho, nem seus homens soltem
pe soa, que pre a tiverem, ou prenderem

(I) Vide AI. do e5 de Setembro rle 1603 declarando
a IlHll.1cil'u pOI' que se lia de enlende!' aE prisões cm
nugl'untc.

(~) Confronle-se eoOl o § ~ desle Iillllo,
Pega!; diz 'lue c:,la prl~ão hc a que se chama-

CtHwciiCl. .
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'jJcr mandado da Justiç~, ou por o acharcm
COll1mellendo ali(um cnme, scm mandado
special da Justiça, ,que poder t nua para
o maudar soILar. E se o sol lar, c se per
der á Justica, ou alguma outra parte re
ceber J?or á dita soltura perua, ou dano,
o AlCaIde, lUeirinho, ou seus homens, ou
aquelle, que o soltar, seja obrigado á
emenda, se for feito de emenda, e os Jui
zes o faram emendar; e sendo feito crime,
seja logó pre o, e façam delle justiça, e
haverão aquellas pena, que são postas ao
Carcereiro, que solta preso sem mandado
da Justica. E sendo Alcaide J\lól~e Cas
tello, nãó o prendam, e.o emprazarão que
em certo tempo pareca em nossa Corte,
p~ra mandarmos o (rUe houvermos por bem.

M.-lil'. 1 t. 56§ 15, e fi v. 5t. 51 §8.

13. E o Alcaide, quando assi prendeI'
alguma pessoa, alI [01' na prisào delIa,
fará fazcr o auto do habi to e tonsura, se
gundo diremos no quinto Livro, no Ti
tulo i2i: Que ao tempo d(), priscio, etc.

M.-lil'. 1 t. 56 § 7.

1·1. Mandamo: aos Alcaides e Meirinhos,
que não tragam diante de si o Scri "fLO e
os homens, quando de noite correrem,
sob pena de suspensão do" OITicios alé
nossa mercê, e de pagarem por caila vez,
que o fizerem, vinte cl:uzados, ametaC1e
para quem os accu ar, c a olltra para os
Caplil'os.

S.-p. 1 t. 261.2.

15. E o Alcaides da cidade de Lisboa,
quando prenderem algumas pessoas de tlia,
ou de noite, por qualquer caso que seja,
a; poderão levar peran te. o Corregedo
res da Corte, ou os Corregedores, ou
Juizes do Crime da dila cidade, se~un
do lhes parecer que mais conveniente
e seguramente as podem lev:.1l, Cll1 os
dilos Corregedores lho poderem defender.'
E quando prenderem per mandado de
ljualqucr Julgador, as levarão pel'allle o
J~llgador, que o L.1.1 mandado passou. E
mo sendo o dito Jltlgador presente n:l ci
dade, as levarão perante o outro Jull.(ador
seu companheiro. E sendo ambos absen
I~', a huIU dos Correl{edores da Corte.
I!. tendo os ditos Aloaidcs mandaclos dos
Corregedores da Corte e dos da cidadc,
m lal caso os levarão Jlrimeiro ao Cor

resedor da Corte.
S.-p. 1 1.261.3.

16. E quando os Alcaitles, ali Mcirinhos
forem em se"uimento de algum delinqucnlt',
para o prenderem, c e lhe acolhcr a Cilsa
l~~. al~wlla pe soa de grallde yaclo, as i
Ec"'esl~sllco, como s 1~ltlar, t'rao a ordem,
qu. dlsselllOs no titulo T : Doo Qlwdri
lliww.

~[.-li\". 1 I. 5ti §::!l.

lIamells dos .l/caldos (1).

17. E os homens, que o Akaide hou
ver de trazer, sejam prc cnlados ao
Juizes e Oiliciaes, c lhes dêm juramento
na Camera, e scriptos no livro ua \ éreaçào,
para serem conhecidos por homens da
Juslica, e como taes os temercm. E a
estes· homens pagarib e dará o Alcaide J\!ór
seus mantimentos nos lugares, onde os
Alcaides J\fóres são ol)rigados tle o dar.
E nào o fazendo assi, os Juizes tomcm
tantas das suas rendas, per que logo ejalll
pagos.

M.-li\".It.56§§8e18.

18. Os Alcaides não trarão homens com
sigo, sa1\'o os que livercm juramcnto, c
forem scriplos no livro do COllcclllo. 'eul
trarii.o elles, nem os Alc,üd s J\fóres ho
mens daninho ; e trazcndo-os, mandanlOs
aos Juizcs quc saiballl rruaes islo fazcm,
c mandem logo requerer ao A Icaide, que·
emende o dano, c pague a coima em dobro
pelos seus homens, ou lllos entreguem,
para fazcr delles cumprimento de justiça.
E não os entreganllo, façam pagar pelos
bens do dito Alcaille em dobro o dano á
parte, é a coima ao Concelho c ao Ren
deiro, sob pena de a pagarem os ditos
Juizes per seus bens.

M.-liv. 1 t. 56 §§ 9 e 26.

Diligencias.

19. Oulrosi, todo OAlcaide será diligente
per si e per seus homens guardar as all
diencias, e trazer os presos perante 05
Juize, quando lhe mandarem, sem por
isso lhes lerar tlinheiro. E se os não
lrouxér ii audienci.a, ou os n~o sollar per
-seus. niàndádos,. os Juizcs lhe façam todo
pagar per seus bens. . .

111.- Jiv. 1 t. 56 §.§ lO, 16 c 25.

" E lJem assi será diligente em guar
daI' os Almotacés e açougu 's e praça de
tal maneira, que n:to elltrelll no' açougucs,
nem tomem a·came, nem o pcscado e outras
cousa.s, que á praça vem, per for~a, soh
pena de as pagarem a seus donos, c não
haverem o que clclles !lcvcm levar por o
foro da cidade.

M.-Jiv.ll. "6§12.

2[. E nào penhorarú, ncm constrangcrá
pessoa alguma por divida, nem por outra
cousa, salvo sc lhc for mandado pclos

(I) Vide DD. tio 20 de Dezembro de 1693, e de ID
de Janf'irn ue 1101.

SL'gmHlo o pdm 'iru .Derreto, OFt !lorncns tios Aleal.
des l'0diJ.:t ~Ct m'gros h\TC~ uU aplJros.
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J lIizes, OU per OAllli óril' , OU per outro
al"uIII, trUe 'para isso h:tja nossa auelori
dade, per se!.1 mantlado a 'sinatlo per o dito
Ollicial, DU levando a. sentenl;a. de con
llenação. E passando a. execu'çào tle mil
réls, não a fará. sem criYão. E fazendo
o contrario, pagar!t 'de pena quinhentos
l'éis, ametade para. quem o a 'cu 'ar, e a
outra para os Captiyos, e mais pagará ii
parte toda a emenda,

i\f:-liv, 1 t. 56 § 1·1,

22, Item, .se o Alcaide for mandarlo per
algum Julgador, que ponha seguTança entre
alguma" pessoa, entl'e quem hou\'er al
gllma inimizade, o far!!. com diligencia,
sem por is o levar cousa alguma, E se
o a 'SI nào fizer, e por isso se seguir al
gum mal, seja o dito Alcaide a isso ollri
gado, o qnal nunca porá. a dita seguranca
sem mandado da Justiga, •

~[.-Iív, 1 l. 56 § :10.

. Penas c dil'oitos.

23, O Alcaitle nào deixe tmzer a pessoa
a~gul1la as armas, qlle em t€ldo o tempo
SOlO defm,~~, nem as outras no tempo, flue
forem delesas, e as lome e coute ('I) ás pes
soas, qlle as trouxerem, eglllluo diremos
no Livro quinto, no Titlilo 80: Das CU'I1WS

que seio defesas. Nem dê licenl)a e lugar
a. pessoa alguma, postoque seja do Akaide
Mór, e com elle viva, qne as traga. Nem
falia avença IJor as coillJas e penas, que
h:t ,le haver tias pessoa', a que são de
fesas, antes da sentença, sob pena de pa
ga.r, se .for Alcaide 1\1ór, dou.' mil réis
para a Piedade (2): e se for o Alcaide pe
'Iueno, lJaga.rã mil l'éis por cada yez que
o conb'al:io fizer. E depois da sentença,
a podem qwtal' l1Iua vez ómente. E e
outra vez as qui lar á mesma l?essoa, pa
~ara a pena em tlobro, que haVia ue 11agar
a pe soa, a que as qLUtOU, e ser!l. a dita
pena applicacla aos Captivos. E manda
mos ao" Tabelliães, sob pena de perderem
os Om~ios, que serevam e dêm em stado (3)
aos JLUzes, .f[UaeS silo as pessoas, que as 'i
trazem as ditas armas pcr licen 'a do Al
c~ide, O~l sabendo-o elle, ou a" quem as
1'10, e nao as qlllZ co!.tlar, e os Juizes lhe
faç~m logo pa~al' a pena sobredila, e não
o, fazendo aSS1, o pafjal'ào })er seus bens.
l<. da obra, que os Juizes izerem, assi o
dêm ao Corregedor da COI11:ll'ca, para ver
como' se deu ii execução, ou a fazeI' elle
e~ecutal', oh pena de a pagar em dobro.
E as que em todo o tempo silo clefesa,

(I) Coutar, i. ~., multar, apprehender.
Vide nota (3) • O..d. desle li•. I. 8 § 7 e AI. de

31 rie Março de I H~ § I~. '
(2) Vide nola (~) ao § fi da O..d. de le li\', t. IS. e

,11<. de 2 de Outubro de 1607 e de 2\ de :\laio de 1608
(3) Dor '". estado, i. c' I informar. . .

ou as outra', t!'azemlo-as lle noite a de5110
ras, Olt de dia, fawIlllo com ellas o flue
nã~ tlevcm, as coutará, e as perderilo, e
,erao demandadas, sob as penas e clausu
las sobreclitas.

1\l.-liv. 1 t. 56 § ln.

21. Item, lotlas a coimas, ou penas, que
o Alcaide houver. de hay?r das pe soas,
([ue achar em COIma, assl como os 'lue
fazem forças, e .elle a for restituir per
manuatlo da Justlga, ou Jan~K'lm de noite
agoas, ou outras semelhantes a e la, de
n~ande-as do dia, que forem feita.~, a tres
dia, os quaes [lassados, as não lJoderã
mais uel11andar. E quanto ás armas, a'
potlerá demandar até oito dias, como di
remos no Lino quinto, Titulo 80: Das
anllCl que seio defesCls.

M.-1i1'.11.56§:n:

25. Hem, os tli mi to., que ha de haver
dos Carniceiro e ele outl'as pessoas, os
requereril 'no 111 Sl110 dia. E nrtO o fazendo
assi, os não poderá depois demanllar, n01l1
os Juizes o ouvirão sobre elles.

1\1.- IiI'. 1 t. D6 § 22,

26. Outro~i o Alcaiue e seu homens nfto
leval'ilo llinheiro, n m outra cou a de proso
a)gum, polo levar o~lele o hajam de ou\ir,
E o lue o contral'lO fizer, pala primoira
vez pagllO o tre dobro do que levar: e'
]lola segunda noveado ,para os Cap li I'OS :
e pola terceIra o Alcaide perca o Ofli 'io,
e seja preso, emquanto Nós o houvermo
por no~so ~ervigo. E se for algum elo seus
homens, seja logo açoutatlo pela yilla.

~I.-liv. 11.. 56§23.

27. ~ servindo de CaI'cereiro, guardará
o I\eglluento do Carcereiros das cidades
e villas, e o das carceragens da Corte (I),

1\[.-liv. 11. 56 § 23.

28. Se o AJcaide fizer per si, ou per
outrem, pedIdo de pão, ou de cevada,
ou de outras cou 'as, no lucrar e seu lermo,
donde he Alcaide, ou tgmar, ou levar
a.lguma cousa, 011 receber acostamento (2),
ou tenç,a de alguma pessoa do dito lugar, ou
de elt termo, incorra nas penas, t[ue di·
l'f:InOS .n~ LIVI'O quinto, no Titulo 71:
Dos ÇJfltcwes delJ1ei, que 1'ecebellt serviços.
E nao se escusará ti as dila' penas, P r
clizer e provar f[Ue lho deram por sua
vontades, sem lho elle pel[il'. Mas COlno
quer que se ach:\r, que levou alguma cousa,
sem por ella pagar o preço, que razoada
mente valer na tena, haverá as ditas penas.

M.-Ii\'. 1 t. 50 § 13.

(I) Vide AI. de 28 rle Abril de 1681 além ria. O,d"
desle Iiv.1. 33,3'. r, 77. .'

(2) Aco'tom.",n, i. e. lença ordenado moradia O'
auxilio pccuuiario. " I
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TITULO L\\ VI

Dos Alcaúlcs clas Sacas (1).

(Is Aleaicles (la Sacas hão de ser po los
per nos.a~ Cartas nos ]ul'al'es ,do cxlrelllo,
, não no oulros, qlle slao denllo do neJn~.
,\os I(uaes Ina!Hlamos, clue com mUita dtll
"encia e fidelidade cumjll"am o que se COII
í· m nas Ol'dcnaeães, fel tas con lra o: pas
sadores (2) dos· gados e cousa defesa-.

M.-li\'.5 t. SD pr.

I. E requeiram aos Juizes das "iHas e I
lurrare;; da;; uas Comarcas, qne mandem
ao~ Tauelliães, qlle lhes dêm em rol, per
elle as 'inado, lodos os pa-sadores de gado
e cOII;;as defesa;;, que acharem cu11 aLl~s
nas inquiriçães deyassas e a.ntos, rJu? 11
,"erem, para os accnsarem, segundo furma ,
de nossas Ordenacães, dos que passam (3)
as dita cousas defe.ns. E os culpndos irão
responder per as di tas nccusaçàes peran te
o Juizes dos lu):(ares, per onlle pa sarcm
as tlillls cousa defesas, postoque morem
em ou Iras yillas e lugares, por alongado>
rlue scjam. Peranle o C[lIaes Juizes erào
(cllIandxdos pelos dilos Alcaides das acas
judicialmenlr, tanlo que pre os forem. ~
li parte condenada poderá appellar, se (rtll

zer da sentença dos Juize:; o' (plae lhe
receberão ap]1ellacão. E nào qllerendo a
parle appel\ar, o's Juizcs app llal'ão por
110 sa parle: e yit'ão a appellações aos
Juizes de no sos feitos.

M.-lil'. 5 t. sn§§2, 3 é·l.

9. E não podendo os Alcaides das SMas
per i prendc'r e tomar ns cou as dofe as,
que all(ul1s pa sadores, ou outras p's oas
pas arcm conlra fórma de nos as Ordena
çà ~, rluaesqllel' J llstiças o pe soa ,- a crue
pel'lcnccr, e a que pelos di tos Alcaides
for l'ecfllcl'ido, mnndem com ellcs, c \'ào,
se cumprir, para a prisão dos laes, e loma-

. (I) :l1~aitlp. dns Saras, era nntignmentc o fnncciont\l'io
. rtl1C vlglm'n sobre os cOlltl'nbnnrlos c d('l~c::nllil1hos de

direitos nas rains n e:'\l,'clUos do lcrrilurio nncional
cm J'Ol'iugal. Um dos seus encargos el'a sobl'eludo
100pCtll1' a l'nssngcm dos gados pal'a a fronteira Cas
telhana.

O AI. de 3 de Agoslo de 1767 aholio esLes empre
godo" fazendo-os snbsLilllir pelos SuperintendenLes
~e:ne5 dn~ Alfandegas,. que já. occupa'Tão os cargos de

cIlot'es ~erncs da masma ncpnrti~.ln, os quacs equi
valem hO.1 ti ln.peclores das Alfande~as.

O AlcRlfle dtrs Sacas assim se denominava da pnlnvra
Saca 011 Sarca, qllQ cm n:-nbc significa direito cobrado
"_ali Alfílnflcgas elas fuzcndas ou gcneros que ec c'tpor
lll'j.. A Sata quer tam bem dizer: extracção, exportação.
d ,de Pereora de Caslro- de JIalll< Regia p. ~ cap. 3
c n. H 111 dianle
(~) V!de nota (2)' ao § 7 do I. 9 dosle li\'.

do(1Ir
V

,.<le § 7 do I. 9 "e.te Iiv., e I. 107 e srglliules
. J.

dia lia cril passarcm e levarem def' o, e
pn ra. ludo o que pal':\ c'\ecução ~o que
ncstc caso mallCl::tmos, c Ihcs os dllos Al
caides requere~'cl11 c!a nossa parlc, o que
farão COOI IllLula dliJgencla. E qualqucr
cios sobrcditos, que o a si não cUlllprir,
incorra cm pena de cincocnla eruz;ldos
para () Alcaidc das Sar·.as, ou O!UcJal della~,
que lhe o tal requenmcnto hzcr, e mais.
haverá outra pcna, que nos bem parecer.
E os dilosA1caidcsdasSacaslomaràoins
trumenlos publicos dos requcrimentos, que
ils ditas Justicas fizcr1tJll, c de como forall1
nerrligcnlos, úara pro\'ermos na :xecu.âo
elestas pcnas. E esla pcna e nao cnten
deril nos Alcaidc Móres, nem Concgeclo
res, porque qnanto a elles, prover mos,
corno houyermos 11 I' bem, quando forem
culpados, o que delles nào speramos. E
e)lcol11mendal11os-1 hc , que dêlJ1 aos Aleai
de- das Saeas lodo o favor e ajuda, fjUe
poclérem. E dc corno o olle fizerem, nol-o
lnrào os rlltos A.lcaldes saber, para Ca.stl
garmos, J:omo nos. bem ]lamccr, os qlle
nis o nos não SCI'\'u'ern bem.

I\I-;-Iiv. 5 l. SD § 13.

3· E damos podcr aos Alr.aidcs Móres das
acas (1), das Comarca., onde os hou\'er,

quo prol'ejam s01)re os Alcaides peqnenos
dcllas, e saibam sc cumprem as Ordcna
ções, que faflam nos passarlore de cou. ns
d resas (2). E nch,Uldo que algum o não faz,
eomo he obri!!ndo, o pos am su pendcr do
OffieiO' c prender, confórmc a qualidade
de slla pessoa e da culpa. :E nos farào
10fTo saber a eulpa e enos, em que os
a riam, para manllarmos enlender elll seu
casli~o e dcsi)acho. E .Ihes damos oull'Osi
podcr, para com o. Juizes e Officiac~ da
úlJa, ou lugar, de quc forcm o AIcaLCles
suspenso., clegerem pes 'oas aptas, que
sirvam por ellos, m quanlo forem sus
pensos, e nós o nã~ provcrmo : ás qllaes
pe soa seri! dado Juramento dos Evange
lhos, qlle sir\'am bem, e guardem cm lodo
nossas OrdeJla~ões.

M.-liv.5 t. SÚ § 21.

'I. E mandamo aos Alcaidcs das Saca
c a todas as Justiças, que lenhnm euidado
de saber, e se guardam as Ordenaçães
sobre os passadorcs do gado (3) e cousas
defesas, e façam dar á cx.ecução conlra os
culpados as penas n lias Qonlaúdn

M.-lil'. 5 t. S9 § 20.

(I) De les .4leaicles "'óres lamhel1l Irala a Ord. desle
liv. 1. 79 § 15, e exercião jurisdicção por lodo O dis
Iriclo da Alfandega, de que e la\'ão encarregados.

(2) Vide Ais. de 3 de Jnlho de 16!.7, 30 de Jn
nei,'o de 1671, lo de A.go Lo <le 169i, de Agosto de
1701, ~o de Sdembro ,le 1701 e 10 de Abril de lIlfi.

(3) Vide AI. de ~~ de ALril de IG\S, c O. de t I da
~Larço de tn:.;:!. -
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(I) Eslos penas forão occre.cenlo,las pela L, de 10
de Dezembro Ile 1602, ma, hoje niio vigo,.ão.

1I1.-Jiv. õ l. 51§2.

3. E porque muitas vezes os preso' fogem
dns cndeas e prisões e Caslellos, onde sião,
por culpa e má guarda dos Alcnides e
Carcereiros, de cuja confiança pende grande
parte da justiça, delel'minnmo, que .eo
preso fugir por malicia, ou manifesta culpa
do Cnrcereiro, esse Cnrcereiro morra por
isso, se aquelle, que lhe fugir, for acell·
sado por lal ma,leficio, que, se provado
fosse, deveria morrer. E sendo accus3do
por ou tro qualquer rnaleficio menor, sefá
esse Cnrcereiro açoulaLlo publicamente c
de~l'adado dous annos para Africn (1). E em
todo o caso emendará o dano ás Jlnl'les,
que pela dita fugida forem danifica as.

M.-lil'. 5 t. 51 § 3.
S. - p. 4 1. n I. 3.

'1. E posl que o Carcereiro tiyesse en·
commenrlalla a guarda da caden a nlguem,
que a guardasse de sua mão, e ne te tempo
fugi se o preso, não deixará por lanto de
haver a pena acima dita. E outra tal pena
hnverá aqnelle, a quem linha encommen·
dada a cadea, de maneira que ambos ha·
verão igual pena, e hum não será escuso
pelo outro.

receria penn d~ m~!'le, e o trouxer solto,
p, "11 Lle7. mil rei. Das qllaes penas
nmelade será pnra qnem o accu ar, e a
olltra para nossa Camera. E se for AI.
cnide Mór o que as i trouxer o pre os
soltos, pngnrá as dila penns em dobro.
E esta mesma pena haverão os CnreCl·ei.
1'0, ou AIcnilles, que nas villas chãs, 011
cercatla~ ti I'erem os pl"esos em nlgumas
casa:; fora das ordenndas parn as cndea"
011 fõra aos Cnslellos.

TlTULO LXX VIl

Dns Cal'crl'eil'lJs drts cidadrs r vil/as,
c das cal'crrag(1\ (1).

03 CarecI' iro, 01\ Alcai(le., qne cnr-.
rego til'emm de cndea" 01\ prisões pl1bli
ca', SBl'ão dili"enles elll levarelll os preso
!Is alldirn ia~, e os sollarem, qnando lhes
fi I' mnntln.do peb Jusliç~l.'; (~), que pal·:l.
i so pOller tenhnm. E nITo o fazendo assi,
os Juizes façam pagar aos dilos presos o
dano, que 101' i. so receberem, pelo' bens
dos ditos Icaides e Carcereiros.

~r.-lil'. I t. ~o § 16, C IiI'. 5 t. 51 pr.
1. E rlefendemos aos ditos Cal' reiros

e Alcaides, que n[w IC\'em serviço algum,
n m peita (3) ao. presos, nem ae ouU-em,
qne lhas dê por sru respeito, :ob p na
de perderem os Omcios, e mnis set'em Pll
nidos, segundo o serviço e peitn, que le
"arem.

~r.-Jil'. 11. 51 § I.

9. OlllTosi manllamos nos dilas Alcaides
e Cnrcereiro, que não tragam soltos os
l)I'e o~, nem dêm consentimento, rlue pe.
soa alguma, qne lhes for enlregue preso,
ande sollo. E o que o contrario fizer,
png-ue por carla vez ql1e lrouxer o preso
solto, ou o deix:l.r andar solto, tres mil
réis (~). E se for preso por caso, que me-

(I) O Cnrcereiro, cm Intim Commelltnricnsis, com a
nO":1 organis:lç;lo judicinrin do Impcrio, deixou (Ie ser
provido sl'glln'lo n antiga rÓI'ma; C suas obl'Íg:t~.líc~ c
emolulllentos forão rcgull\c1os por moderna lcgislnção.

Enl c aiuda he um Officio de .1 tlstiça; P. Oseu pro
"imonlo, que, !\cgnndo o D. ele 28 cle NovcnlQI'O de
I :)3 devê,.a ser feilo como todos os Orneios do Jus
ti " de "onformidode com n I•. de 1\ de Oulnbro de

'1 K21 c n. do Iode Julho de IS30, está hoje li cargo
dos Chefes de Policio, em "isto do orl. 1 § 4 do L.
n 261-de 3 de Dezembro de IS'.!", que os nomeião 5. E se por. fugida de alguns presos
e demitlem nd "ulum. Cumprindo ootor qne na COrte ,ficar na prisão nlguma roupa., !lu quaes·
e Capitoes de Provineias a sua oomeoção he di,.eelo, (nter, outras. cousas, não as,JlaJ'mn OS AI· ,o nos ontro.lngores ctepoOlle de proposla do. Delegados 1-
lle Poli"ia, segundo oarl. 1,6 do mesmo J,legulomenlo. caides, J\feirinhos, Cn'rcerei~o ,nem)lOmenS

As obricoções dos Coreel·eiro. eslão compeodiadas seus; mas pagqem-se e concertem-se pelas
no nrg, n,.'120-do 31 de Janeiro de IS/,2 secção, do d't . . - f Uefcop:5, do orl. I'.~ ~ IiO, onde tombem se ochão prenotu. I as cou~as- as prJ~;oes, eITos e ~[unes~_
dos os respectivos emolumentos,- i.lo he, os cntceragens. dano" (lue os preso~ fLzcram na dita pn ·ao.

Vide subro estes emnregados, n:ém da Orrl: dês-te Iiv. .J. • (, •

I. 33 e 3., o I•. de 10 -'lI'e Dezembro de .1 60~, P. o AI. M.-'iv. 1 1. 58 § <l, e iiI'. 5 t. 5J. § o'
do 2 de Abril de '16SI, que copiaremos,lIos odelito-, , "E d'f·1' .,' I AI' 'de
mentos :i rsle li vro. . O. ~ e ene emos, que .nen mm . cal

Consulle-se !.ambem o noto ('1) á rubHc" ,do t.. 33 " ncm Catcereiro solte preso. al.gum da pl'lsãOI
desle li,'.• e l'hrobo p, 2 ,\t. D6. ., l' " ~] do da Justica

\
2)' Vi do orts. b~I, 185, 186 e ISi do Codigo Cl'Ími· em trUe o n-er, se.m l11al,( a '. .' .

.no, onde estão pre"iniJos csles crimes, marcando,se E.o que o contrarIO fizer, se o dito pleso
peno. poro o. culpados, quando Corcel·e;rns. stava preso por feilo civel paaue á.s partes

P) A ediç.ão Vleentiuo diz-peitas. t d d . 'f I " ltura rece·Este crime se acho previnido no arl. 130 do Codigo 0.0 O .nno, qne pai a aso. '.
Criminal, carl. 156 do nego n. 120-de 31 de Janeiro berem. E sendo preso por feito enfie,
de IS\~. se for ollo sem peita prendam logo o

(» ViJe AIs. de 20 de Março de 161 , 13 de Julho C"rr,el'e'lro OU O Alca'lde' que o soltar e'Ie 16, P. de O/lc Julhn de l(i86, e D, de 13 de .'" ..' '
Abril Ilc 166 , e "e.pacho do negedo!' de I do me~mo laçam delle JU .bça, dando.-lhe a pena, ~ue
mez e o~no, ougmeutondo as penas dos CorcerCl!'os aCllna lemos dIlo que haJa o Carcereiro,
nCl'lC3 crimes. _ .

A Ic;;islaçiio modern:t lambrJ1l prC"'inio C te!! casos
no!' arlll. 12:!, 12S c 181 ~§ '~" !; c G do CoriigoCrimi~

na1, c art. liO du nego n. l~o-dc 31 .Ic Janeiro
tie IS.:!.
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~ qlla fo"c o preso pai' sua mal ici:t. PIlrém,
se o ql1~ o soltai' for Alcaide Mór uo Cas
lallo, não o pr ndam, mas façam-o logo
saber a Nós, para mandarlllo o qua nos
parecer justiça.

M.-liv. G f. ,>1 6·

1, E quando o Carcereiro, ou Alcai la
soltar algum preso por peita, saja pre o,
e h~ja a pena, gue haveria se furtasse
aquillo, que ue llmta levou, com toda as
qu.alidades, qLle os furtos tem, á cerca
rias pena, que por alles se devem dar,
E além disso, se a peita não ehegar a
quantidade, por que deva morrer, haverá
mai a pena, que hc' posta aos Carcerei
ros, a gue fogem os pl'e"os por malicia,
ou manifesta culpa,

M.-liv. G l. 51 § 7.

8. E todos os Alvarás ('l) per que se man
dam sollar os preso, sejam se.riptos pelo
Scrivão do feito, onde o houver, ou pelo
Scrivão da Alcaidaria., onde não houver
Scrivão do feito. E levará por fazer bum
Alvará quatorze rêis, e mais não. E em
fim de cada hum denes ponha o que o
preso ha de pagar de carceragem, para
I.(lIa_ as carceragens venlfam a boa reca
daçao.

M.-liv. I L.58 2.
nef. de 27 de Julho de 1582 § 32.

9. E levará de caL'eeragem (2) o que se
contêm no Titulo 3r~: Das Ca)'cemgens
da Corle.

M.-liv.l l. 58 pr. e § I.

10. E o Scrivão da Alcaidaria faça hum
livro apartado, erll que ponha todas as
carceragens, que os presos pagarem, se
gun.do as pagas, que ene pozer nos Al
varas (le soltura. Ii: cada semana huma
':ez concertará esse livro com oLllro, que
LIver ? CarcereiTo, em que são scripto os
~Ivaras com as pagas. Porque per este
lIvro será tomada conta das carceragens
·ao (rUe as receber.

M.-liv. 1 t. 58 §3.

11. E porque ao Officio dos Carcereiros
pertencem outras muitas cousas, que aqui
lião são declaradas, mandamo que guar
riem c cumEram o. Regimento do Carcerei 1'0
da Corte (3), emquanto se a el\e podêr

I (I) Por estes. J~I\'Orás de solLuI'o cobra o Jniz on De
jsnclo de ..1'ohCla 300 rs., na conformidade do art. 1,.5
~o D. n. 1069-dc 3 de Março de 1855' cnjo Decreto
a semelhante respeito, nnda cslaluc (IU~nlO ás propi~
nns dos Escrivãcs do feito. J

Ou~arece dne n~.le caso devera vigorar I) AI. de IOde
ubro e \lo!' arL. 3, mandado pór cm execnção

em
2
todo o Imperio pelo D. de 13 de Ontnbro de 1832.

\ ) As carcCl'alíeDs dos Carcereiros esLão reguladas
~~~8~;~' 1;;3 ao Reg. n. 120-de 31 d Janeiro

(3) Ref rc-se os Ords. deste Iiv. t. 33 r SI.

applic:ll', ~ub as p('nas n ·lk conl Lida', se
gundo :1 dill'erença uo' casos.

)[.-lil'. I l. :;8$:;.

TJTULO LXXVlll.

Do Tavel/iães das iVolas (J).

Em qualquCJ' cidade, villa, OLl lugnl',

(J) o omcio rle Tabellião, Tauelliae/n como lhe
chama a Ord. desLe liv. I. 58 § 3, Tauelliae/ega se
guurlo n Ord..\ITons;na liv. i l. 2 § 12, Tabelliouarlo
e TauelliollnlO, dolo cm PorLugal, como cm ouLro.
Paizes ria Europa. da inlroc1ncção do Direito 110m3110
no regimen do Paiz. A Europa fcurlRl não os conhecia.
porqnllnlo os contractos erão celebrados na presença do
Castcllão, e assignados por lres ou m:tis le lcmunbns, Re
gundo fi ilnpoliancia do negocio. Muitas "ezes cra pe
rante o Bi. (lo que se fazião esses 3Ctos l e poslcriol'mcnlc
peranLe o juiz territorial, "egulaudo quasi semprea boa
fé e equidade.

Os Romanos conhecião o TulJltlarius, O Notaria pro
priamente dilo. e o Tauellio que "cio subsLiluir aqnelle
no tempo do Imperio, c que reunia outras fUllcçties
anncxns ao Nutariado. Era tambem Escrivão.

O Taúlllarius derh'ava O seu nome de taúula, isto
he, n tnuoa coberta de côrn, cm qlle outr'ol':1 cm
Roma se escre"ião os contrllclos. lestamenlO!;, ctc.

O Tal,ellio provinha de lftuella, pequena Labott elll
qno os Juizes lm'ravão as suns Ecntenças e se lançava
qualquer aula publico.

O Tubellião do Notas corresponde ao Touula,·ir,. Ro
mauo, c o do Jurlicial ao TaueUio. E por isso eulr
nós O Tabellião não he simplesmente 'Nolario, mas he
cumulativamente Escrivão.

O Notaria Romano linha por missão Ja\'rur os con·
lI'aclos priyados, visto que os Romanos da primili"'l
Republica não sabião lêr; mas laes actos lião tinlJão
caracter algum publico, não rncrecião fé, como poslc
riol'mente aconteceu com a cl'cação do Tabclh'a. E paI'
isso o Tabularia era considerado vil. porquanlo nqllelles
aclos orfio feilul'3 elo escravos que sabião lê!' C C~CI"C
\'01" e bem que posteriormonte fossem laes omcios
ocm;pados por homens li\'l'cs, crão não obstanle cha
mados os que os CXCl'ci5o - SCJ"vos lJUblicos.

Pelo COllll'ario os Tabelliücs cl'cndos ruais larde para
aceital'em e appro\'arcm os lestamentos, c luvl'nl'elll
qunes(ll1cl' aclos, dilTcl'ião dos primeiros, não só qunnlo
á condição, porcIne ~ó scrvifio homens II HCS, mas flIJ3ntu
á naturcza das funcções, vislo COmo crão v rdatleirus
emJlI'eltad08 pnblicos.

Os ~rnbel1iãcs Romanos constiluião uma corpo ratão
com 11m chefe denominado - Primice)'lIlS, crue 1l0meanl
08 no\,Os Tabelliãos de aceôrdo cum os coU gos. E
nenhum cra admiLLido scm provança de probidade,
pratica ,le escrever c fal!ar, e além dislo conhecimento
da le!;islação.

ASSIm, enlre nós O TJbollião era, c ainda he, o
empregado publico encarregado de la\'rar os co!'Lrac
tos cntre particulares, c (Iilfercntes actos Jl1dtClUCS, á
que por utilidade publica a lei presta fé c considel'a
sua illtcrfcl'encia C01110 JHo'ln de taos aclos.

Anlib'n.meulc havia Tnbclliães gcraes que percorl'ião
o l)aiz, servindo cm cnda cidadc 011 povoação pOI"
espaço de dous mezes inteil'o~l o destros tl'3ta a 01"(1.
Mannelina do iiv. 1 l. 61, c ainda o llegimenLo uovo
do Desembargo do Paço no § 56. Mas depois da pl'O
mulgação do Codigo Philippiuo (orão abolidos. regas
sómenLe exceplua os do Arcebispado de Braga.

Daql1ella 'época em dial1Le subsistirão Ião sÓlIleule os
TabeJliiies territorincs, ou pri,'alivos de alguma IOI~a
lidade, cujo provimenLo perLencia ao Poder Real,
como um direilo de Soberania (Ord. do liv. 2 l. 26 § 1
c l. .15 § 15); quo á talaDLe os disLribuia pelos po
voados, impondo a obscrvancia de um Regimenlo,
Enlretanlo Oluilos nobres c Donaln.rios, Cumaras
Municipaes e o Poder Ecclcsiaslico tinhão Lambem
o direito de crear Tabeiliães, direito ole qne pouco a
pouco o Poder Real foi irclImscrevnndn o horisonLc, e
abolindo lo~alm nle.

Onn. 3'.
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onde houver casa (lepulada (-I) para os Ta
belJiães uas Notas, slarão nella pela man1Jã
e á larde, para que as partm', que o
houverem misler para fazer alguma _cri
ptura, os pos am mai pre le achar.

M.-Ii\'. 1 t. 59 § G.

]. !andamos, que onde houl'cr dous
TabeUiães das Nota, ou mais, nenhum
rlelles faça scriJ2hll'a alguma, em lhe' ser
rli tribuida pelo Di tribuidol' (2). E fazendo
o contrario, pala primeim voz crá sus
penso do eu OficIO per sei mezes (3), e
pague dou mil réis para qnem o arcusar :
E pala segunda privaclo dcHe.

M.- iiI'. 1 t.:í9 § 30.

~. Oulrosi, toclos o Tabelliàes serão di
uf!cnles em guarclarem muito bem os li
Yros das Nolas em loclo. os dias cle sua
yida.E por sun. morte us herdeiro serilO
obrigado dê os entregar per inl'entario ao
SfJcressor do Omeio (6,); o qnal 'crá obri
gado ue os guardar alé quarenta annos (5),

Com n nOYl\ orJ!(mis~r:fin jlldicinl'in do ImpCl'io o
provimento dpstcs funccioniJl'ios roi regulado pela L.
de. II de Ouluhro de 182i, DD. do 10 de Julho de
1830, n. Sli -de :JO de AlfO.lo de 1851 e n. 120!.
- de IOde Dezembro de. 1853, que se enconlra:'áõ
no~ AdditalllCtllOS ii ~ste Iino.

lle o go"erno geral (Iuem os nomeia mediante 11m
fonem'so. menos na llroyincia de lUinüs-Gcracs , onde
urna lei jleclIliar, ainda nüo rcvogndn, confere csle di
reito ao 1'C'!:pecli"o l)residcntc c.1u ]lrovincia.

1'elos ])D. do lo de "farço de 1833 e 30 rie Janeiro
Ile 183·~, Acto Addicional art. 1() § i, bel" como o A\'.
11. 2-dc ~O de Janeiro de iS;j'j, se firmou o pl'il1l'ipio
de que as Assembléns Pl'o"incia('s podiilo i.\llSll1enlar e
fliminuir o numerO du!' omcias de .Iuslit;n, pOI·tanto
U5õ Tab !lindos, sendo certo que por Ora tem-'e (;on
ser"ndo n plaHca de ha"er em cadn filunicipio dous.

VirIe !'I'obre esta mu.teria Pereira e Souza - Dicciona
'f'io Juridico, o1"tig-o Ta~ellião.. Caroo!'\o - Liber 1,ti
lilSimus de J"di::ibus et Advocntis .. e 1'icat- I'ocabu
lnl'ium jUJ·ü, :lrtigo Tabeliio e Tabularius .. Barbosn e
"Pcgas_ nos re~pectiyo Com.; Cnrl'I'a l'ellc!'\ - Mali/mi
do Tabellião " e Vl.I!'l"conccllos - Novissimo Mo"unl dos
Tabelliaes .. e h m assim Manoel Ferniw(le~ Thomaz, e
FllI't~ltlO nos seus -: RepcrlCJ'Y"Í()S do Legislaçãu .. e Silva
'PcrclTU - Repert01"lO das Ordenações.

(I) Enlt'e o. l\omanos lamhem b""ia ca_a publica
{statio) onde ião exercer seus OrRcios os 'fabelliães ou
NotnrlOs. Em Portugal exislião toes casa~, denomi
nadas lambem - Paro dos 1"abelliãcs, em al~mascidndes
c vmas, ma:dme em Lisboa, como allcsla l'cgas nu res
pecLivo Com.

Vide ~§ 3 e 21 desle lltulo, e § I elo l. 8,; desle liv.
(2) Vide Ais. de 3 ele Abril de 1009 e 2'. do mesmo me?,

etc t123; allgmentando as penas dc!)tn Orei. contra os Ta
helliâm, que Jn,'rassem el'i.cripturas oem r1istribuição, e
impondo a pena de nullidade 3S que fossem lavradas
sem esta fOl'malidade, fi menos que houyesse sómenle
nm Tabe1li50(D. de 13 de Selembro de 1 2i, e AI'. n. 08
- de'O do illarço de 181,9); on que se lratass,) de venda
e compra de escravos, porque Incs cscl'ittu'as pOflem
!.ler clIlDululivnrnenlc feihs por 'l'nbelliães Escl'i\'ães
rio Civel e dos Juizes de PU?. ]). n. 2833'-de 12 de
Oulubro de 1861 ar\. I.

(3) ConfronLe,se com a Ord. desle Ih·. l. iO § 1.6, e
Av. n. 95-de 13 de Março de 1855, estabelecendo
a diITerc.nça .enfre a suspensão pre,'enlh·o, c a, curno
pena correcc:onal.

(1) O A". de 11 de Março de 1R03 deelara que a
,·iuva c ht"rdeiro5 de Tl.1bel1iüo não são herlieit·os de
autos, ainda que pnssem de mais tle trin1n nnn08.

(5) Corr~a Telle. uo seu - Mauua! do Tflbcllião
cap. t png. 10 ai~on~elha que nunca se vendão os li nos
do Tabclliarl(l, uinda quI' paSSrl11 fie 'luar nta nnnos,

contados uo tempo, que as.scriplnra~ foram
feita, de maneLra que quan(lo f rel11rc
queridos para mo trarem :.L~ Nota~, as
mostrem sã.., limpas e encadernadas cm
pergaminlio., ou o qne mais quizercm.
E por seLl trabalho de as bu cal' hal'crão
aqllillo, que lhes per Nós he tn.xado scm
pedirem, nem lel'arem por is. o outras
dadivas. E se não mo. h'arem as cma!
'otas boas, sã~, e sem dÚI'ida alguma c

encadernada, como dito be, todo o dano
e perda, que se ás partes disso seguir,
palrarão p I' seu ben~, e mais perdcrão
seus Ollicio : não tal hendo porém de cllc-;
hn.yercm n.~ pena., qlLe per Leis de nosso
llcino e Dimito devem ha\'er (i).

~I.-Iil·. I t. 59 5.

Scripiu,'as (~).

3. TI seri'io diligcntes, carla I'ez que furcm
chamados para irem fazer algun~ contracto"

•
pela 'flilidade 'Iue pó.!e I'esullal' ao publico. e ao m",mo
Tubcllião, U8 ,rezes com UIll simples lJ'aslado de au
tiqnissimns 'scl"itnrns.

(I) Esla legislllção he hoje a do Codigo Criminal
ar\. 2n § 8.

(2) 1'01' escri/ura se enlende lodo o aclo ou instruo
mcnto flublico ou llllrlicular. Concorrendo funcciona
rio puhlico pnrn IU"ra-lns, ellns se tornão pllblicns e
ilulhenlicns. Do ol"llillario usamos d 'slft clpressiio
para explicar us contrnclor. O J..Iegislador l·ortuguC7.
muitas vezes chama ti estes actos insLrumento:i C me!l1l10
CiHIHS, como b m nota Corrên Tc los no seu-~la4

Jltml c:\p. I (la secçã 1.
A escritura publica, com lotlas as formalidades legars,

he prO\'tl provaria; C cunLrnclos existem em qne ella
lie da sub~lancia, como os de que lralão as Ords. rlo
1i1'.1.l. \0 pr. e ~ I, e asLL. ,Ie20 de Junho de \iiI
§ 33 e de 6 de OuLubro de ji8~ § I, que referem·,e •
á hlpolhccm:, e ei;ponsaes.

Na nossa legislação moderna a comprA e "cneln de
bens tle raiz ele "alor c.eedente á 200$000. e rle roo
cru"\'Os de ql1alquel' ,-alor. incorrem CllI nllJlidrulc se
não s5" feitas por cl'lcritura )lubli'·n. L. D. Slo-de
15 cle Solemhro de 1S55 arl. 11, e D. n. 2833 -de 11
de Ouluhro de 1 01.

A escritura publica presurnc·se "crdadcira, reunindo
as sCl!lIintes condiçõe~: .

i)l nerlal'\lç.tl0 do dia, mez c anno cm que fur fella.
sendo l:lIllLelll prlldelllc calltela á tia hora, para pre
ferir nos concllrso~. Al". do 2li oe S.·tcmIH·o rle 150.

2.·1 Declnrnção dn cidnrlr, YiIla, lusar e casa ~m

que houl'or _ido lal'l·ada. Ol'd. do iiI'. I l. '0 § i. ,
3.n Se os Tnhe1liüí.'s conhecem ns partes. ou liC SlIO

conhecidos das testemunhaR dos conLracto!t, 011 de ou
tras que ~cjão lirlcclignns, e que assignom. a cscrilurn.
Ol·d. do liv. I l. i8 § 6.

"' •.1 Cópia dn Procuração ou P1"ocurn~ões não sendo
o contraclo a signlldo pellls propria. pallcs.

Este requisito obsm"'n-sc por' estIlo, cm rortllgnl ,
rm diITercnlcs 'Pl'ovincins do nl·n.~il, c dedUZ-50 das
Oreis. do li\'. 3 t. ~O pI'. e L. 00 Jlr.

Na Cól'le, segundo Tei.eir·a de FI'eilas, o esl)'lo hr.
regislrnr-bc n PI'OCU"u':i'io em IhTO cliITerenle da nota,
o que nos parece illegal e incunveniente; e cm alguns
lugares o nhn~n leva-50 mais IOIlg-n, porrluanto nem
esse rcgisll'o se fiz, rOI11O se nestes casos bastasse só,
menle a ró dn 1'abellião.

,Ln DeclarllÇiío da leilllra O conlraclo, depois d
lanado, pet'anle as pUl'les e testemunhas. Ord. dr.
li". 1 l. 18 § I..

fi.a Hesaha d,LS cmcnrias, cnlrelinhnl'i. 011 plllanls
l'Íscadils antes .Ias assignaturns, c ainda de (1IIRC;!llu"r
dn"idlls. Ord. cit. .

l. a .:\ssigna1I1rn da~ pnrtes 011 de uma peoseJ a se:.:
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ou lcslamentos a algumas pessoa' hqnra
d:1S Olt enfermas, e molhcres (1), que razoa
damellte nào possam, nem del'am com
lionestidacle ir iL dita Casa e Paço dos
Tabelliães, que vâo logo :1'; casas ali pou
sarlas daquelles, a cujo requcrimen t forem
dmmados.

M.-liv. 1 t. 5D § 8.

4. E screyerão em bum livro (2), que cada
httm para isso terá, todas as Notas elos
contractos, que fizerem. E como forem
scripta , logo as leam perante as partes e
testemnnhas, as quaes ao menos serão
duas (3). E tanto que as partes outorgarem,
a sillarão enas e as testemunhas. li: se
cada huma das partes não souber assinar,
assinará por elJa huma pessoa (!1), ou outra
testemunIla, que seja além da duas, fa
zendo menção, como assina pala parte,
ou partes, porquanto el1as nã.o sabem assi
nar. E se em lendo a dita Nota, for
emendada, accrescentada per entrelinha,
mingoada, ou riscada alguma cousa, o Ta
bellião fará de tudo mencão no fim da
dita Nota, antes das partes e testemunhas
assinarem, .de maneira que depois nã.o
possa sobre isso haver duvida alguma.

M.-liv. 1 l. 59 pt.

ti. E quanclo forem requeridos para fa-

..ogo, bcm como do duas testemunhas, ao monos.
O..d. cito

8. 4 Lílp.!;amento da escritura cm livro I de NoLas, e
nunca cm papel avulso ou canhchho. Ord. cil.

9. 4 A eslipulação c acoitação do Tabellião á beno·
ficlO dos ausentes, Oll oulras pessoas interessadas no
oont:aclo. O,·d. do IiI'. 3 t. 63 pr,

N~lO derem os Tabelliães lançar nas escrituras a
clausula depo~itnl'ia senão exigindo as partes (AI. de
I~ de Janeiro de 1614), salvo sendo estos eOOlmer
mnnles, Ass. de 11 de Alm'ro e II· de Abril de 1695.

No. Mallual de Con'êa Telles §§ 7 e 8 vem com·
pc.ndmdas as clausulas reprovadas nns escrituras,
cUJa cllcorporaçào importa Ou não pella ao Tnbcllião.

(I) Segundo Pegas, por Di"eiLo fiomano as mlllheres
hon~slas têm tamhem privilegio pura não irem.n. Jllizo
depor. .

Vide Ord. deste liv. t. 86 § 3 e I.. 91 § 18, e o
Com. do mesmo Pcgas,

~2} Este livro, por cSlJ'Io, deve- ser numerado, ru
bricado c encerrado pelo Jaiz torrilorial, devon,lo set·
as folhas solladas. Port. do lo do 1\[arço de 1811.

A fa.~a de lima eseritu..a no livro do Notas obrig" o
T~bclhno a respondei' por crime de falsario, c nem lIa
crldu guanto á perda do liv ..o, não IHovando que
hou,'c 1l1ccndio, nallfragio ou oulro caso fOl'luiLo.
._A L. de ,15 de Novembro de 1827 exige dos Tabol·

llncs. do r~glslro do ponto tias letras, que o livro res
pect.vo sOJa rubriead? pelo J,uiz Comme..eial por or
dem numerlcl1, refermdo-se no versa dellas á folha
~ndc fica rc&isLrado. Nos lugares onde ha Trihunnes
Ee ~o~mel'clo, esse registro passou a .ser feito pclos
'ser.vaes de AppellRçõe. dos mesmos Tribllnae•. D.

n. 1689-do 22 do Setemh,'o do 1855
I ,<3) A escritn,a annulla-sa por fRIta da rospeeliva
elt~ra. Moraes-de Ezeclltiouibu'$ li". 4 cap. '1 de

n· ..6 em ~lin~le, o Pcgns-Fol·Cn.!CS cap. 19 n. 9....
(4) He mdlSponsavef quo o Tabellião faça na es"'i.

'Jura a declaraçiio desla circumstancia e do numCI'Odns_~elisoRs po~' quem se as~igna. E se ~Igucrn assigna
c ~ruzJ he mIster que outro por clie assigllc.
V1,Idc ?!loracs-de ExcGtltionibus lh'. 'r cap. 1 n. 41,

• egas no re'poelivo Com. n . .17 •.

ZCI'C1ll alguma 5criptura de qualquer con
tracto, ou llrmidão enlre parles, não as
screram OIU canhenhos, nem per emmell
ta!, mas a notem logo em seus liYl'OS
de Notas, !.lama dito he, E as não dêm,
nom vassem sob sou signal pllbli!.lo (1),
nem privado, até serem perante as partes
lidas e assinadas.

M.-liv.ll.5D§ J..

G. E se os ditos Tahelliães não conlJe
cerem al"umas elas partes, que os (:on
tractos querem firmar, não façam taes
scnpturas: sa1l'0 se as partes trouxerem
duas testemunhas dignas de fé (2), que o"
ditos Tabelliães conheçam, que digam que
as conhecem. E no Jim da Nota, os Ta
belliães façam menção, como as ditas tes
tenlllnhas conhecem a parte, ou partes (3),
as qnaes assi mesmo assinarão na ata,

.l\L-liv.l1.59§2.

'1. E fal'âo todos os testamentos (l~), !.le
dulas, codicillos, e quaesquer outras ul
timas vontades, e todos os inventarias,
que o herdeiros'e Testamenteiros dos
cleflUltos e outras pessoas lhes qlúzerem.
mandar fazer, per (Iualquer manei.ra que
seja: salvo os inventario dos Menores,
Orfão , Prodigo', ou De asisados (5), onde
houver Scrivào de Orfãos, porque então
os fará e1le j e onde não llOuver o tal
Scrivào, os fa.rão os Tabelliães do Judi
cial. E postoque os inventarias hajam
de ser feitos entre Maiores e Menores,
J:>rodigos e Desasisados, mandamos ([ue
sempre o Scrivão dos Orfãos os faça. Nem
farão a i mesmo (6). os inventario, que os
Juizes ele seu OIDr,io mandarem fazer, de
bens de pessoas absentes, ou que morre
rem sem herdeiros: porque os taes inven-

(I) Os Tabelliães têm por obrigação "doplar um sigo
nal publico, que difficilmenle se possa imitar.

Outrora hnTia um Ii",'o cm podo,' do Regcdor da
Cns" da Snpplicação ° dos Go"o,'nadores úu Chaneel·
le,'es das l\elaçõcs, em que os Tabelliães dos respecti
vos districtos ião fozer o seu signnt publico, do que se
passava certidão DO YOrso de suas Cart.as. Ord. deste
li". t. I § I.~, e L 90 § l.

Aos Serventnn";os permittia·se (O,'d. deste iiI', l. 97
§ 5) fazer o seu sigllol na Chnncellnrin da Comnl'cB,

.dout.. ina que J'Rra lodos os Túbollliios eonsngrou a
Portaria de 9 c Sotembro do J829, dotermiuando quo
nas Camara,; l\[unicipnes do domicilio dossml flloceio R

narios escrevessem os seus signacs cm livro proprio.
(2) Testemunhn, dignas de foi são as que gozão de

conceito gernl, e nenhum illt~rcssc tOm lI~_conlraclo:

não bastão qnuesquer eonhoe.dos do Tabelhao. 1\for,,"s
-de Exec!d'ionibus liv. I,. cap. i n. 51, c 8il,'u Pereira
_ Repertorio das Ordellações I. 2 pago 285 nota (b).

(3) He indisponsavel qllo o Tabellião declare na 05
\)ritura o eslado das pa"lcs, e sC cllos têm alguma
llloleslia, se são surdas ou llludas, e se no caso de

• surdez foi a escritura lida em alta voz, etc' 1 pois do
contrario o cnnlraalo BC tOl'naria llulIo.

(I.) O TabelLião que eserevor os testamenlos pódt
tombem app ..ova·los. Ass. de 23 de Jnlho de 1811, •
de,10 rio Juuho do 1817.

Vide Ord. do liv. I. t. SO.
(5) Yido Ord. deslo IiI". L DO, e iiI'. " L. 103.
(6) Vide nola (:1) ao § I du L 10.deste lil",
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tarios devem fazer os Seri vães das auLlien
cja , que perante elles screvem.

M.-liv. llo 59 § 10.

8. Item, os ilitos TaJJel1iães das Notas
farão todos os instrumentos das posses (1),
que forem dadas, ou tomaúas per poder
e virtude das scripturas das vendas, es
caimbo , aforamentos c emprazalllentos, e
de oub'os quaesquer contractos, segundo
se contém no quarto Li\'TO no Titulo 58 :
.Dos quc tomnm {oTçosamcnlc n POsoc dlt
cousa, que outrem possuc. E quanto ás
po es, que forem tomadas per vigor ele
sentenças, ou mandados de Juizes,. farâo
os instrumentos dellas os Tabel1iàes Ju
tliciaes, como se dira em seLl Titulo 79.

nr:-liv. llo 5V § 11.

v. E screverão os Tabelliães das Notas
as receita e des~esas dos bens dos de
funtos, que seus fe tamenteiros recebem
e despendem per vigor elos te' tamentos.
E isto, qLlando os ditos defuntos em seus
testamentos não ordenaram ScrivfLCs certos
para screver as ditas receitas e despesas (2) ;
porque sendo per elles ordenados, esses
Scrivães screverão as cu tas receitas e des
pesas. Porém o TaJJelliâes das Jatas
farão as Cartas das vendas e rematacões
dos ilitos bens (3). •

~r.- liv. 1 L ~V § 12.

10. Outrosi, farão quaesquer Cartas de
vendas, compras, escaimbos, arrendamen
tos, aforamentos, ou aMadas, que se fi
zerem dos Orfãos e de seu bens, quando
pa sarem de b'es anuas, ou os plleços dos
ditos arrendamentos, ou soldadas passarem
de sessenta milréis (4). Porque os arrenda
mentos até b'es annos, e que não passa
rem de sessenta mil réis, ba de fazer o

r;rivão dos Orfãos, como se contéJTl. em
seu Titulo 89.

M,- Jjv. 1 L 59 § 13, c L 68 § 2.

11. E assi farão os ditos Tabel1iães (Iuaes
quer obrigações e contractos, crue alguma
pessoa üzerem, sendo pl'e as (5), PostocfUe
taes scriptLu'as se hajam de fazer per man
dado, auctoridade e em presen!ia dos Juizes.

M.-liv. llo 5V § !tI.

19, Farão outl'Osi os instl'llmentos de
emprazamentos, obrigações, arrendamentos,
alugueres de casa, e quaesquer outros

(1) Yido Pctins no rcspcotiWJ C01n.! onde dcr.hlra.
ijue a execllção desla Ord. só 1'11\ cabimelllo não ha
"cllIln oppositnr ri pos:;c.

(2) Vide O,·d. desle liv. 1. 02 ~ 3.
(3) Vide Ord" dc.le li\'. l. 19 § I~, ~l1e assim nc,la

pa"le hc limilad I. •

p) Esla verba foi ple\'ada ao lriplo polo AI. de 10
ri.' catf'mhl'o 'Ie I I L

{~~ ~unrl ..~n~'.~c ('Um a~ 01'115. ,Ir:slc li\'. t. O § 10.
e 11\ j • In:- _.

contractos e convenças, que se fizercm
enb"e partes, postoque as dilas scripturas
de consentimento das partes, por maiar
firm za, se hajam de julgar per sentenca
de alguns Jlllgadores. •

M.-liv.lt.5V§15.

13. E mandamos aos TalJelliães das Nola ,
que não faram contractos, nem convencas,
em c{ue as' partes se obri~ucm per jlÍra
mentoou boa fé (1), cumpnr e manter os
dilas contracto, sob pena. de haverem as
penas, que se contém no Livro quarla,
Titulo 73: O/te se niio façam contractos.
nem d-istractos com. jttmme'llto, etc.

M.-liv. llo 5~ § 28.

1·1. E não farão Cal'la alguma de venda,
nem outro contracto de ben de raiz, ncm
de cousa alguma de que se deva :sisa (2),
sem primeiro as partes lhes pre entarem
certidão do Juiz do lugar, em que os taes
bens de raiz stiverem, em que se declare,
como pagaram a Sisa, e fica enb'egue ao
Recebedor. Na qual certidão serão de
clarados os nomes dos contrahentes, e
do bens, que se venclem, e do prcço,
e em que parte stào, e o nome do Ue
cebedor, e será feita pelo Scrivão das Sisas
elo tal lugar, e assinada per elle e pelo
Juiz 'e Recebedor, e sera incorporada de
'l:el bo act 'l:crbwn no. ditos contracto (3). E

(I) Esle jllramenlo be o ]lromissol'io por lei civil
reprol·odo. Ord. do liv.!, t. 13.

Conl,"a esla disposíção, reprodu7.ida de legislação
nnleri(Jr J appOz-se em l'orlugal o Estado Ecclesinstico
pOl' diffcrcnlcs ,tezes, mas sem fl'uclo, pela obstinncão
dos Rt..lys e seus ~Iinistrosr n preleIto de não ser pre
judicada a jurisdieção Real ....como se póde vêr da se·
gunda Concordata do Rey u. João I arl. # a p.gs.
146 e 141 nolas (26) c I') no aos,o Direito Cicil Ecd,·
siaslico Dmsilc,:ro t. I.

l1ujé quea seeularisação do E lado acabou qua,i que
inteiramente com n jurisdicção da Igreja;csta legislação
não tem presentemente significação, Ou razão de sCr.

Vide Pegas no respeeth'o Com., C Lima no Com. da
Ord. do liv. 1,. L 13.

(~) Sisa. Vide sobre esle imp slo, anliquissimo em
Porlllgal, a nola (I) ao ~ 9 do l. 18 de,le li".

Barbosa, llorcla'a de Castro Cllegas dão ã pnlnv~a

Sisa lima curiosa ctxmologin. Dizem que a Bamha
r). Felippa, esposa de p. João r, e que era Jllgle..,
da familin Lancnstcl' J npplnndindo a crencão 011 con
tinuação do imposto, se expressara á modo d~ seus
pnll'icios, dizendo m vez de imposto de bom 51S0 011
ajuizado, imposLo ou dil'eilo de bon sisa, rcsllllaudo
chamaT'-se de elJliío parn cú Sisa, C não gubella.

SO!\"nM Cabe do 2. p. d... 113, e Duarte Nunes do
Lo.1.o (C/u'ollica de U. João I) esse imposto,qnc era Olllr'o~a
lanlta'lo pelas Camul'ns para necessidades dos re&pc~h~
VOs Mupicipios, flli solicilado por aqueUe Pr!"u1J!U
aos Povos tãu sQmelllc par um lriennio i e de trlceDlO
em l.. iennio Iicá'"jío os Rel's de posse deJle, de mudo
que lornou·se um imposto permanente e Ol'dinarw,

(3) São el11 graude ~llnnlidade as di,posiçües ~"e
aulorisiio R. cobr~nça do illl[\Oslo da SiSil. COml)cndla·
I'UUIO aqui aI' mais jmpol'tuntcs.

Pagão aquelle il11[10sl0:
1.- 6 0/0 ludas as casas rle qualqner qualidpde, I.·

manha, fórmu e matel'iil) sClIdo ndhercnles ilO ~o~,
ainda ~ne seja pa..a demoli ... L. n. 81~-de 2S e
01l111b ..o ,le I ;8 art. 9 § ~~, e A,". n. 310 - de9 deN.~·
Icm/H" 00 183' e n. 9- ,le 11 de Janeiro de I .,.
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o Tabellião, que o assi não cumprir, per
der!l o omcio; e as scriptura; que se
fizerem contra fõrma desta Ordenação,
serão nullas e de nenhum eH'eito (1). E as
proprias pal'tes, ou selIS herdeiros poderITo
anllullar os (litos contriJ,cto . em qualquer
tempo 'rue quizerem, e cobr;l.r as noyj
dàdes das ditas propriedades, de do tem'po
qlle ;l.ssi contract;l.l'am. E não escusariL
ao; Tabelliãe da dita pena presentar as
proprias certidões de como fica p<l:ga a
'isa, 'e não forem tr;l.sladad;l. nas scrlptu
raso E isto mesmo (2) se guanlará nos bens,

2.-A compra de qualquer herança conf;i!ollcnLc cm
ben, de raiz. Av. n. ~iG-de 6 de Julho de IS36.

3.- O gado J escraV.IS, instrullIentus c utensilios
quando lig:1flos ao valor ele cn~as, razCllrl:w, etc. Av.
n. 21i -de O de Selembro de IS',O e O. n. S4-de
19 ,Ie Fevereiro de IS61.

t..- Pela troca tle propriedades de rniz de \laJorcs
lliv~rsos, com prévia avaliaç.io judir.ial antes ue lavrarla
a cscriturn, IlUra n~o f;Pr fi Fazenda J>ublica prejurli
~:'1t1il• .1\\'8. de 22 de Novembro de 18;;3, 9 de ~tnio

de 183:. e 11.1!'2-de I, deOulubro de ISl.i, e L. n. 09
,le 31 de Olllllbl'O de '1~3!; I1rlo U § 9.

:;.- A' daçõc3 ia soltttlt1n.. Ou qualqner genero, que
cm \'OZ rle IllUCOU, se dÓI' ClLl pagamento. Ai. de 5 de
.I.io do lSI·L

0.- As alicnações do domínio uUI C do l1s11fructo. O.
n. ~:i1-de III J~ Novcmbro ue 1853.
~.-5 0/0110 toda a comllra c vCllda de embarcações

na,:ioi1<1cs , salvo as jangadas c barcos de PÜSC,l, c bem
a",,,,, nàS troo's. L. de S d" Oul"bro de IS33 arl. 31
§ 5, o A\'. n. l!l-de 6 de Abrit de ISI3.

8.- A trnn~rül'cncia 1I0 dUllIinio ulil dos tcrrenos etc
marinlra. Av. 11. !'GO-do 30 do SoloUloro de 1862.

l)<lgfio !iómontc meia sisa:
Alem rlll!i p.scravos os compradorcs de tcrr'ns de"l)

lulas nadOIl!.les. O.' u, 30!) - de 10 de NU"clllbro
de 185G.

Não pnll'ío esle impuslo :
1.~ ~\s comprns de lerrenos ou predioa rol' p::ll'lC

de dlfferenlcs rcpartições pnblicas c' m o UestillO cI
obras de inlere,",e /:eral. L. n. il9 - de 28 de Se
lembro de 18:;3 art. 21.
,2.- ~s cmbarcaÇtjcs sahitlns eh,s (lslalciro I c que

nlllda DaO fizerão viagem. L, n. 5Mli - de ü de Se
lembro de 1850 al'I. !I.

3.-A5 liberdades, ainda condicionacs: por carla ou
(o,lamenlo. O. de 13 do NO"embro de 1833, c Av.
n. 521·-oe 2~ de Selembro de 18,;1. .

~ ,- A comprn e "cnl n de bens Ile raiz POI' conta dos
corres pro"inciacs. D. 11. 776 -de fj Lle St.:lcmul'o
de I~:;'.

. De lres lU lres mpzes elevem 05 Tabclliãcs mand:lr
as Thcsourarias de Fazenda cerLidües oú relulOl ios
"specificamlo todos os contractos lh~ que se pagou si::;:I;
,~b pe.na da multa de 50S a 1110$000 impo'la aclmi·
!lIslr',all\'3Illenlc. A\'. do 10 de Jnlho do 18~9J C L.
n. O.lO-de 26 de Selombrll de IS5i ar\. II.
I Além do que fica '~olllpencliado, consulte·!'c os Ais.
'03 cle J"nho de I 00,2 de Outub,o de I II, P. ,Ie
~ ,Ie Janeiro de tSln, c D. rio I, de Dezemb:'o cle
lS2i i e bem ilr;sim 'l'cixeiru do Fl'citas- COlIsolidacâo,
de! al'I. 500 ii liO'. .

(I) Cl111Vem nlllílr que 51a OrLl. tcm Iimitn~;lf) nos
r. nLr3ctos que rlependem do pagamento da sisH, e que
llC !)Od~nl razcr por papel prir:ldo, pOl'quc as escriturns
nos casos desta Oro. nã são da c sencia. dus contrnc
~Il!!ll e, não podül'ia in\'alida-lo~, estando dentro da til'tn.
3li elj o que roi rcnoll1JcciLio pelos 1\\'8. n. 106- de
t~ ..t1e Ou.t~lhro d~e I.·~ ~ c n. 219- de 2G dc Ago~to eh:êl. C. relle.s - Thco'·ia dft illtrrpn'lução cios leis., § G~)'

Olntut!n. Pegns no rc.s:,ccli"Ll Com,. 11. 1'1 cilUlltlO
ri~1l1 nt>la do Des" 'l'hcmndo , intcqu'cla m~la'(ii~po:sitâO
Irac~~lí'~ modo t IS~O he. qlJ~ nilo t)C i1nnulla O eúll

~ (c CJuu Illf) se pagou SIS~I, m;\I'; O que se. fez selll
('t1rlól'~()r;t1' 'Iccrli.lão tlo pagnnH'lllo tio illlposlo allrnt.
o ( (l~11l\ 'o ta fim: Sisas qun 1l11l1H!;l PU"Hl' llo",.:'lcI.,.

.1) ~l.QIIJl'nhor GOrdo diz fJt'''; ~wg"lIdo l''''õa.i nn

que se venderem em pregflo; nos qnaes
os Scrivãe que fizerem as rematações,
serão obrigados do di;l. da remat;l.cão a
tres dias, o fazerem scre\TeJ' no LiV1:0 das
Si a , e cobrar certidão do Scrivão dellas
de como ficam assenlada. (-I). E o mesmo
se guarclariL nas vendas e trocas, flue se
fizerem de _'itOS, Navios, B;l.rcas e lia leis (2).
E na cidade de Li boa se apre enLará cer
tidão· do Scriyào das Sisas do ramo, a que
perlencer, a sinad;l. per elIe e pelo AIUlO
xarue da Casa.

S.- Jl. I l. 22 I. 5.

15. E o Tabellião d;l.s otas, que fizer ins
trumento de approvação em testamento (3),
sem ser assinat.1o pelo Testador e teste
munhas, perderá o Omcio. E no fazer los
testamentos terão a fúrma, que diremos no
Livro quarto, no Titulo SO: Dos Icsla
JlIelllos, e em que (Ó1'11I(~ se (rIrão, sob as
penas e clau uJas nelle cOllleúdas.

M.-Iiv. Il. GO § GI.

IG. E não farão contracto algum, de I']ual
quer qualilbde qne seja, ou eonven~a, em
que intervenha dar, ou tomar (unlt iro
per moeda' antigas, senão pelas moeda'
de . ouro, prata, ou co!Jre, que no Reino
conerem ao tempo do tal contracto ('~),

sob peu;l. ele perdimento dos Omeios.
nL-IiI'. 41. I § 13.

17. E darflo as scripturas, que houv rem
ue f;l.zel', a seus donos, do di;l. q lIe as
notarem, ;l. tre' dias (5), e .• elles lha. pe
(tirem. E send? as SCl'ípturas grandes

Com. ,i esla O,.d., esle paragraplro róra lirado do
Cilp. 20 LlQ Regimento da repartiçol0 c lanç:lIl1Cllto
LIas Sisas ue 15'i4, n1ln('1I "i~to pelo IIICSIlI Goruo.

O cerlo he, continua O dilo l\lollsellhor, que ti ~ua

I gíslação ali: o vcrsiculo - R isto mesmo, de que hc.
fonte n ExLravngnntc cilnr!u , se acha CIU grandf: parte
compilarla no r:q). 20 do Hrgimcnlo do cllcnbeçamclIlo
da~ Sisas de I (j de ,I ulleiro cle 161'1:,

(I) J lIuLmlllo-sc esla ccrlid;1tJ nos aulos, rica o lel'lllfl
valido. 5ih'a l).'rcira-llcpcrtorio das O"dcnafõcs 1. 4
png. 0;2 nola (ti).

(~) O .\\. de ~o de Oulubro de 1812 consiMrou de
raiz c~tt'S b ns p:lra cobrUllta da sisa.

(3) Vide Onl. desle li,'. t. iO § 20, c do li\'. lo· l. 80
§* t, 2 e 3.

(I) Vi,io Ord. desle li\'. l. 62 § 1,7, e do li\'. I,
I. 2t e 2:!.

Tanlo 11 cIillposição deste parngrapho, como ll'!=' do
li". 1,.. cilnchlR, itllplicilau1cnlc 50 nch:lo I'l:vogilla::s 1,('la
I,. 11. 1,01 - do II do SeI. 'mino dulSi6 al·l. 3, e O.
n. G25-<ll' ~8 de .Il1lho de f !,U art.~; a qlle ~c

I óde ad,li"ional· os a,·ls. 1L, 1n I e Ins do Codigo
COlllnH'l"iu:, c Av. D. 20i.i-dc 2·~ de Julho de IS:jl.

O que se deve cul 'n'!l'r pu!' moec1a. IIacioTlal dil('1lI ut)

00. n. 2t:!-d(' 25 de Novembro, c II. 251-dc 21 de
Dezemuro de 1 50.

COII~ulle·5(' ninria fobl'e l'~tn malerin c fl\rmü de pa
I;umcntcs t; UD. n. t,,'i-tlu ~8 di} No\'('mbro de IS~·I;,

1l./..i5-de2ndl!Sl'lembro lia Ui"i, n.li:j,-i1c~;l

de Olllubl'O tlLI IS·iS; o Uem assim a Q, 11. (;1- de ~1
de i\faio cio I1II'SI110 111111 ,

(i.i) Ville & 11 dl'~le litlll0,
C 1l"1'11l Jlt\till' qne os 1l'i:1Mliltllls 11(111(>111 s,.,· O~r.ritOB

P"1' onfl/ls jW!'Sflil:';, o ~lIhHrritl)l' 1'1'10 TaLcllião, tiC·
SlIlIlllJ (fjz 111'o't~ UI) rt'sprclivo Com.
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(porque as IÜO podem em Ião pouco lempo
dar), dar-Ihas-hilo lIa düt CIue as pedirem, a
oito (lia. E nflO Ih<\s dando no dito
lempo, serão obrizados pagar a parte as
perdas, danos e inleresses, CIue pelo retar
damento e lbe eau. arem. E mais lbe
darão a scripllU'a de graça.

I\.I.-lil". 1 t. 59 § 4.

18. E fazemlo alguma" scripturas, que
perlent;am e devam er dadas a amua as
parles "('1), se hUllla clella {ledir cada huma
scriplura, s ja-lhe dada, alJlda que a o~lm

parle não peça a sua.
M.-IiI'.1l.5n§7.

lú. E em lodos os conlraclos de obri
gações, aforamentos, arrenrlamentos, com
pras, vendas, apenhamenlos (:2), e quaesquer
outros semelhantes, em que al~uma parte
se obri::we a outra fazer, 011 elar alguma
cousa depoi (rue o Tauellião huma véz
der instrumll~1to pela l ?ta à.parle, a que
pertencer, nao lhe llam mfUS Olllro por
nenlHlIna causa, nem razão, que lhe alJe
gue, salvo .havendo para isso no sa Carla.
A qual lhe mandarão dar os Desembar
gadores do Paço, presentes as parles, e com
salva na fõrma costumada (3). E fazendo
o con tmrio, perderão os 01Íicios, e mai:
haverão qualquer outra pena conteüda em
nossa Ordenações.

M.-lil". 1 t. 5n. n.
S. - p. 1 I. 4 J. 2 § 16.

2". E em cada Alde:t que liver vinle yi
sinhos, e liver afa tada da cidade, ou villa
huma legoa, haja hurna pessoaaptaparafazer
os testamentos (3) aos moradores da dita
AIdea, que stiverem doentes em cama. E
sendo feitos se!(undo fórma de nossas
Ordenaçãe , sel'-lhes-ha dada a fé e aucto
ridade, como que foram feito per Ta
belliflo das Nota. E o Oirrciaes da Ca
mera poderão escolber a tal pessoa morador

(I) Vide Pe!!"s no rrspecli"o Com., e Themudo
1Jcr.isõcsJ p. .1 dec. 2i n. Hi.

(2) Apcnhamcntos, i. c., o penhor, ou n hypothecn; o
t1cto de empenhar.

I'ereil'l'l C Souza no - j)jccionario Juridir.o chama
npenhnrncnlo a obrigação rigorosa ue alguclll salisl'u
ZOl' ulgnma divida.

A L. n. 31i - de 21 de Oulubro de 18\.3, no url. 35
CI'COU o regi lro geral das hrrothccas con"cncio~ae~J
gcrnes ou especiacs cm cada Comarca do Imperlo, o
'1ue foi regnlal'isndo pelo D. r. 84·2-uo 11. de No
vembro de 1846, onde c~liIo consignadas as obrigações
dos respeclh'Os Tnbelliães.

Esse Decreto se encontrará nos Jlclclitamenlos á este
li"., com as respectivas all~rnçõcs.

(~) J urnndo ns portes poronl~ qunosquer J uJgadores
qne perclêrão as primeiras cscrillll'ns pótlc-sc mandar
pas~ar segundas. AI. clc 21 de Abril de 16',.7.

Confronte-se oom a Ord. desle iiI'. "I. ia §§ 6 o 2i, e
t. 80 § 15.

(3) Esln provideneia se achn preencbida com os Es
crh'ães dos Juizos de Paz das Paroobios o Capellas
rórn das cidades e villas, que são Tabelliães do Notas,
om vista da L. de 30 de Oulubro do 1830, e eXI'licação
tio Av. de i d Agoslo de 1831.

na dita Alllea, e servira o dilo Oili
cio em sua vida, e ll.u'-Ihe-hão juramento
scriflto no li ~'1:0 da Camera, ~LO. p~ do
ql.la delX;trá j ItO seu sll1al publico. E
será obrigado ter hum quaderno bem cosido,
em CIue screva os dito teslamenlos, (Inando
lho' mandarel1l fazer nas Nolas. E com
mellendo nelles qualquer erro, incorrctá
nas pena, em que incorrera o. 'fabelliào
püb1Jco, que o tal erro ou falSidade COIll
melter. E não tolhemos, que os mora
dores dessa Aldea po . am fazer os lesta
nlenlos, poslo(rue lloentes stêm, com ai
Tabelliãe d<l. cidade, ou vill.t, ou como
quizerell1, segundo fórma de nossas 01'
denaç,õe .

~1.-ljv, L t. 59 § 36.

Sala rios (I).

21. E levarão da scriplura, que fizercm
das Notas em papel, se for tal, que encha
huma llleÍ<1. folha scripta de ambas as
bandas, quarenta e quatro réis, e de soa
nola trinta e sele rlJi~. E se for seripla
de huma 6 banda, levarão vinte e dou'
l'éis, e da Nota (lezanove róis, e dahi para
baixo a este re llei to: com tanto que CIII
cada pagina haja vinte cinco regras" e cm
cada regra trinta lelras, pouco maiS, ou
menos (2): de modo que contando as letras
de sele, ou oi lo regra, fiquem humas por
oulras de trinta lelras. E não tendo a
dita pagina tantas re~~'a , como dilo 110,
não lhe conlarão as Clitas paginas, senào
ás regras, a. cinco regra por dous rélS.
E não sendo as regras de tantas letr:lS1
não lhe conlarão delias cousa alguma. 1\
se f rem fóra da casa deputada, a ~azer
a tal criptura, leva.rão mais sete réls da
ida; e quando acabarem de screver as
scripturas na' Notas, levarão o que nas
uitas Notas se montar. E (mando entre
garem á parte as scripturas, que das rolas
tirarem, então lhe pagarão o que se mon
tar nellas.

~L-Jil'. 1 l. ún li 18. .'
Rer. de 27lie Julho de 1582 § 33.

n. E se lizerem scripturas outTas, assi
corno inventarias, ou outros autos seme:
lbantes, sejam-lhes contados ás regras, a SI
como leval1l os outros Tabelliães dos pro
cessos (3).

M.-liv. 1l. 59 li 19.

(I) Os salarios dos Tabol1iães do Nolas estão !IOt
rogulados pdo D. n. 1U69 - de 3 do i\larço de 185. i
3rt. 86 â 93 1 que se enconlrará nos AddtlamMfUS
este IiI'. ' r

(2) O arl. 8r, rio cilada Decreto no. 1569 marca 40 t
n las ue 95 letras· o que ainda licou firmado e ell~ I~
cada pol;s 111'5. ~. 23 e 61-de 12 o 30 de Janeiro
do 1856. . vul

(3) Para reoeberem os seus salarios ~e_pape" a el:
sos não necessiJão de conlagem os Escrlvaes. o Tab I
liães. D. n. 156~ citado, no nrt. 181" explicado peo
Av. n. 300-de 12 de Oulubro de 1858.
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'l3. Item, quando lmscarem alguma. lota
per seus livros,. ou ijlSlnl~enlo , qlle das
Nota lenham lil'ados, e nao forem relfue
;'ido$ pelas parte, a qlle ~erlenc.i.a, de
maneira que não sleve pelorabelllao, le
varão sómente de bnsca (1) amelade <10
que he ordenado de se levnl' de lJll ca dos
processos e outras sCl'Jplnras, corno se
diJ'!l no Tilulo Sq,: Do que hão de {/J1;ar
os 1'abelliães e ScI'1:vães.

~f.-liv. I l. 5n § 20.

Zl. E o Tabellião, que não cumpri I' tOllo
o conletido neste Hegimenlo, e no Titulo
80: Das CO!/SUS que são com II/uns aos
Tobelliães das Nolas e aos do Judicial,
perderá o OJTicio, e pagará o dano e perda
;IS partes: alvo nos ca os, em que logo
hr posta certa pena, porque'nesses haverá
a dita pena nelles declarada.

i\l.-lil'. I l. 59 § 3<1.

TITULO LX 'IX

Dos TabeUú"ies do JlIel'icial (2). .

Mandamos, que nas cidades e villns de
nossos Hei nos, onde stiverem p 'I' ÓS
Juizes de fóra, sempre em . ua ca'a 'lê
hum Tahellião do Judicial (3) tres horas pela
manhã e tre á tanJe, qne l:omecar;lO ao
tempo, que pelo JllÍZ for ordenaao, rada
hum sua emana, ou per distribuição, como
se c\lcs concertarem.

~l.-lil'. I l. 77 § 1·1.

I. E tanto que o Juiz come0ar de s r
'''ir, logo nesse mez lhe rlêm a qucrelas,
quc l.íl'erem, e lhe mostrem as inquil'içàes,
em que tiverem alguns culpados. E assi
o façam dalJi em diante em cada hUIll mez,
sob pena de privação dos alicio.. E para
certeza de r,omo lhas mostraram, farão hum

.
(1.1 Vide D. n. 1569 cilada arls. 93 e 107, e Avs.

n5.:>6 e 58- de :W c 28 de Janeiru de 1856, n.572
- de 9 de Dezembro de 186 I.

(21 Vide nola (I) li rubricn do l. 78 desle liv.
JJ) OS Tabelliães <lo Judicial, como se vê, não pos

sao de ESCl'h'ãcs dos Juizos e dirrercm muito lio N 0-
lal'Ío. '

Tle para sentir que aiurln ~f! não lenha feito nma
refurma SepArando inleil'lllll~nte as funcçõcs dos TO_
t:lI'ios dos simIlles Escri "fies.

Vi,lo A,·. <Ic 22 de Novembro de 181,·6 no Cu:.tu
0l/i<inl n. 7;;, lO \'01.

C.lnsulte-se SObre e!;sc funccionUl'io O 3rt. 30 <lo
r;()(Ii~o e!o Prf,lClJ~SO Cl'iminnl, o 3rt. 12 da Disposição,
l ro"sorla, e A'·s. de 2 f de Oulllb,'o de t 8Ja li I, e
u. 2P,6 -:-~e 2 de Abril de I 36 § 5, delerminanoo qtle
O~ F..s~nYaes que sei velO no civel perante Os JUizes
i'itnnunpaes: lambem fUllccionão III) crime.

.Os DD. do jO e 26 d~ ~larço de 1833, e (Ie 20 de
AoO"lo do mesmo anno hxarão o nUmCI'l) de Escriv=ics
q~l} r1evcriüo servir 111\5 novas \'iLla:s da llro\'incia \10
RIO de Ja ,eirn, e na C';rle.°Reg. n.I~S-de 12 de Fevereiro de 18~1 § 17
~nnnl~f).u que cOlltinu~ssem R servir, peranle os ,Juizes
.lllnlf~l(lacs, os EN'Cl'l\'iles (Iue unlcJ'jol'tllenlC seniãu
CéDl Ú!i Juizf:,O: do Ci \"i~I_

rol clellas, do qual ficará hum t!'aslado na
mIio do Jniz, e outro a 'sillado pcr elle
na mão do Tabellião. E i to ]Iaverú outro i
lucrar' nos Scrivães danle alguns Julgado
res, que tivcrem querelas, ou inquiricões,
em que haja algwnas pessoas culpiclas.

i\f.-lil'.l t. 60 pr.

2. E serão obrigados os dilos Tabelliães
dar tod~s a~ culpas ~o Conegedor da Co
marca do dia, que chegar ao lugar, a tre'
dias. E não 111:\ danei, ou soneg:muo
algnmas, serão' privados dos Omcios, como
mais largamente dissemo. no Tilnlo 58:
Dos Corregedores elas Comarcas.

~l.-Ii\'. Il. 60§39.

3. E lerão cuidado rle notificar aos Jui
zes, quando tiverem alguma querela, que
pas'ar de hum anno (1.), sem per ellasefazer
obra, para que proc:eda contra os qucre
lados. A qunl nolificalji.io assinará o Jniz
ao pé da querela, sob pena de pcl'tlerem
os Omcios.

~I.-liv. I L. 60 §67.

4. E quando todos os Tabelliães d Jn
dicial de hum lucrar forem uspeito (2) em
alguma causa, então hum labellião das

ota.~ screverá nella. E sendo u"peilo,
serel'erá o crivão da Camera (3)'. E endo
elle ouh'o i suspeito, nlão Yir!t hnlll Ta
llelliflo do mais l:hegado lugar, e crCI'cr;1
na dita eau a.

~l.-Jj\'. I I. 60 § 3.

5. Os Tabelliãe. gerão mui prestes e
diligenles, assi para na' audienci~~, em
que são ordenados, screverem lodos os
aulos, que perallle os Juizes pa'sarem, e
todos os que a bem de j llstiça pertence
fazer, e sCI'everem o que a ",eus Omcios
toca, e o que lh s for mandado pelo
Jlúzes, ou requerido pelas pal'tes, em
maneira que por sua negligencia a jns
lica nã pereça, nem a' p~rle perl:am
se'll direito. - E para igl irão cedo ás
alldi ncin-s, de maneira que elles aguardem
pelo' J uize , e nào o Juizes por elles (4,),

(I) Virle Ord. do Ii.v. 5 l. 117 § 20. .
(~) Vi.io Ol'd. do Iiv. 3 t. 23 que Irata d~s suspel

Çõos dos 'l'ubeIWíp.s e Escrivilt~s.

U0je C/lsa substiluição IIe r guladn pelo arl. 5 do
D. ti. 817 -de 30 de Agoslo cle I :;\.
~a)EslC YCl'siculo PUI'CCO e -lar CIU contrndicção COIll°§ 1 cio l. 23 du li\'. 3.
(4) Vide § 12 do Reg. da ~nsa da S,.,pplieoÇlio d~ 7

de .Iutlho de 160:, qoe eoolem a segtllnle dl5poslçno:
• E que lodos os Escrh'ães e Ofliciaes de Justiçn.,

de que se houver de falcr audiencin, sejão obrigados
n hir e.lar nella, 'lnnnrl" n nrsembnrgnonr hrgar á
séda, e tenha c~d3. UI1I dianle de si um IhTro encader
nado conforme o seu Regimento, para lançar por
cola ~ que se mandar; c não deixem a audicncia até
de lodo ser acabada, sem que o Dc~embargador ou
Juiz qne n fiscr, consinla de nenhuma maneira que
lom~1ll a~ c lns no~ feitos dos .Escl'h·ücs, que não cb1i
verem n3 nu()irm:ia, nem qno eUes cnricllI 3 e1l85 seus
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E ~r.r l'el'1\o 03 tcrl)) s dos fei los, que lhes
forem distrilJuil1o~, IIlllito dcclaradament ,
e o 1l1rnos pi'oli'w que poder el', pondo
sempre em cada termo o dia, mez e aono jun
tamente, e o HU nome, sob pena ur pl'iva~[w

dos omcios. E os terlllos, que fOl'em pnl;jU
diciae , ou em proveito le algulJ1:t das par
te , fal'à as 'i lia l' a~ p:tl't 5, segundo se con
tém no Titulo 21: Dos cri'Veir.s danle os
Desembargadores do Paço, ob as penas hi
posta. E o ontros t I'mos da ordelll do
J uiw, :lcerca do continuar dos processos,
poderão pôr em pl'Otocol por lembranya,
para depoi os continuarem declarada
mente, e como pa. saram. E farào a inar
aos Juizes as sentenca diffinitivas e intel'
locutoria , que vcrbaim nte (I) dél'~m nas
alLdieneias. E não os fazendo aSSlJlal' no
dia, qLLC se dél'em, ou Mé o outro dia,
pa.;,al'ão , :1 pa~tes toda a pel'da, que por
nio slal'eOl assmadas se lhes causal'.

M.-lil'. II. GO § I.

6. E el'ão obrigado" continuar todos os
fei tos no dia, que forem offerecidos, e os
elle receberem nas auilieneias. E no dito
dia, ou a mais tardar no outro, O' dêm
aos Juize , ou Pl'ocuradores, a que lJouve
rem de ir (2). 1J orélTI, se no ditos feitos
1'ol'em ofi'erecidas tantas e taes sCl'lplura ,
que tão em breve se não possam trasla
dar, o JuJaador Ihe assine termo con
veniente, em que a possam trasladar. E
tanto que forem tl'asladadas, as concerta
rão com outl'O Tabellião, que lhes porá o
concerto ao pé, e assinará ue seu sinal.
E nã as concertando na dita fôrma, pa
gará á partes toda. a perda, dano e custas,
que por ello reeeberem, ou se ea.usarem.
E não dando os feitos, ou não fazendo as
dita Carlas no dito termo, pagarão dez.
cruzado, amelade para a parte, e a. outra
para. Captivo : e desla do Captivo haverá
(fuem o accu ar amelade, ainda que. seja
a propria parte. E não mandando os fei
to ao. JUizes, 011 Procuradore nos ter
mo em que se devem daI', pagarão ás
partes, além da. pena acima dila, as cu tas
do relardamento; as qllae o Conlador lhes
de contar:\ de seus s:ilarios. E }Jam nào
vil' em duvida, quanclo deram o feitos,
porão empre nelles o dia, em que os deram
ao Juiz e Procuradores.

~·l.-Iil'. I t. 60 § II.
Lo de 18 de l'iovembro de 1577 § 17.

EscrCTentC5-, c crjado~; procl1dcndo conll'n os negli
gentes com todl) o rigor, com as penns da Ordenação,
sem aprelIação, ncm (lil"gru\'o.•

Consulte-se aiuda o ~l·d. do liv. 3 l. \6 § 12, AI. de
!, d Jllnhn d I 23 §§ I e 3, Codigo do Processo
Criminal arl'. 59 e IlO, II Av. n. 629- de II de De
zembro de \ 3i.

(1) Vide O"I. desle Iiv. l. 65 § i.
(2) E~ccllcnle. doutrina se 1'0 !;c- cxnclnmcnLc num·

prilla: a pralir';) c1cmnnsll'íl o conLrllrio. O ~ '1'\ it;o se
faz ti c;olicitnçJ.o lI vs Procuradores.

I'id., Oo·tl. do.!e li\'. I. ~; §§ i, 9 e lO.

7. E porão na continu:lç.ão dos lel'mos
e n lll'ineipio d feito e na entenca'
e Carta', que pa'sar III, o nome do Júl
gador e do Olllcio sómenle, per f[Ue co
nhece do dito feito. E não lhe porão
outros nomes, nem dignidades, postOqllc a<;
tenha (1). E o Tah lliào, on qllalquer Olltl'O
crivão, que o contrario fizer, llagará uons

mil réis para quem o arcusar, e Capliro>.
M.-lil'. I t. 60 § 2.

8. Outl'Osi as Carla que per alaum
de embargo houverem de fazer, as faç.'io
logo ell1 esse dia, ou até o outl'O pela
manhà, se neJle as nào podérem fazer.
Porém se o Juiz, cujo o desembargo for,
vil' que e nào poelem fazer no dito lempo,
a sine-lhe termo, em que a po sam fazer,
e sem malicia.

M.-Iiv. I l.GO§lO.

9. E serão muito prestes pa.ra irem com
o Juizes, ou per seu mandado fazer quae.
quer auto, que pertencerem a bem ue
J IL tiça, e a tirar quaesqner inquirições (2),
que pelos Juizc lbes for mandado, a si
elevas. as, como judiciae , geraes e sprciaes,
em todo o maleficios, a si por parte da
.ln tic.a, como a. requerimento das parles
daniu.cadas; as quaes inqllÍl'içõ~s deva .a.
lhes erào pagas, segundo dissemos n!)
Titulo 65: Dos J1ÚZes ord·ina1·ios.

M.- IiI'. I l. 60 § 6.

lO. E as SCl'iptlu'as, que se fazem com
l!'a'lado de outras em pública fôrma per
auctoridade dos Juizes (3) ; e as da' appella
çoes que algumas partes intimam danle
quaesquer Juizes Ecclesiaslicos" ou seuu·
lares, ou Carta de vendas, ou arremala
ções, que se fizerem pet' virlude de al~lI'
mas entenças, façam-as o Tabelliães das
audiencias, que perante os Juizes serevem.

lII.-lil'. I l. 60 § 22.

II. E todos os Tabelliãe e Scrivães,
quando tirarem inquirições judiciaes, sem
pre perguntem as testemunhas no come~o

de seu ditos e testemunhos palo costume
e idade (4,). E nas devas as gemes e spe-

(1) O AI. de 3 de No\'embro de 159i \'ednya que nO;
auLas e papeis publicas se désse a alguem O Lllulo dc-
Senh.or. .

Eulrelnnlo não he raro lêr-se em Edilaos de,JIJIIC5,
~m contraposição á esta Orei., uma lisla de 1I1ul0! c
condeeorações estranhas ás fllncções do J~lg~dor. ..

(2) Ilojp, estas cornmissõcs não são perD1ILtIlJns,. C J~
em gl'm"le parLe vcrlava·as a P. rle 13 de ~b.,,1 :
t8:!O, muito nntes de serem abolidos os InquIrldorclI.
Disposiçio Pro\'isoria 3rL. 25. . li

O 3rt. t 1 da mesma lJisposição autonsa á pules
respectiva inquiriç;10 por iotcrmcdio de seus :\d\'ogit·
UQS oU l)rocuradorc; sem por isso cobrar·sC eDlolu~
menlo algum. Av. de 21 de OuLllbo'o de '1833 §§ 3/.1~

(~) SÓlllenle por mandado 011 aulodllade dos u"
podem e~tes 'l'abe1liáe.~ lavrar toes escrllur:ls.

(4) "ide Ord. desLe liv. l. 86 pr.
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iaos porgll II I 111 polo úslllll1e JlO fim de
c.\(la ttlstelllunlto, !lob pena de pen.LenlOl os
Oficio", e nunca os mai ba\Terem.

M.-Iiv. I l. GO § 31.
Ror. de 27 de JuUlO de 1;;82 § G2.

12. E Cj"uando tirarem testemunhas, e
algllll1as disserem, Nihil ('I), o screverão na
fórma que diremos uo Titulo 86: Dos En
queredores.

~l.-liv. 1 t. GO § '15.

13. E farão os inventario", que os Juizes
do seu Olicio manelarem fazer dos lJens
de po oas alrenles, ou que fallecerem sem
horiloi1'os. Os quaes in \Tentarios os Juizes
mandarão fazer de sell Olieio, postoque
lhes não seja requerido per alguma parte.
R a 'i farão os IIlventa1'JOs do" Menores,
0I'f<10, Prodigos, De'a isatlos, oJ1(le Scri
\ào. !los Orfàos uào houver.

M.-liv. I t. CO§ 20 e 1. 50 § 10.

u. E serão muito diligente em irem fazer
a execuçàe", e lomar a po"ses de lJens
de raiz, penhoras, arrematações e enlregas,
e lodo os outros autos, quaudo pelo
Juizc forem mandado. De maneira clue
por sua cuJpa e negl i!"encia nâo sejam re
tardadas as di tas execucões. E de toclos
os ditos au to farão e pa • arão a cripturas
e 'in'tl'Umentos, que lbes forem requeri
dos pelas parle'.

~L-li\'. 1 t. GO § 19.

15. Item, scre er[o de graca os autos e em
vrazameutos (2), e scripturas, que lhes pelos
Alcaide i\1óres das Sacas for requerido,
sob pena de perdimen lo do Olicios; e o
mesmo farão nas diligencias da no sa Fa
zenda, como fica dito no Titulo 24,: J)os
SCl'i'V(les danle os Desembul'gado'l'es do
Paço.

M.-lil'.ll. CO §G8.
S. - p. C t. 22 I. 1.

16. Item, nenhum Tabellião tomará di
nheiro, nem outra cou a alguma á conta

'de seu salario, ante de lhe er contado ('~),

(I) Ni1<il. i. o., nada. Expressiio lal1na condcmnada
por Pcgas, e hojc sem uso.

(~) Empra:::amento, i. "' contracto cm linguagem
antiga.

Tambem se. chamou depois empra~am.cnto o conl racto
lia '"'1!',yiellSlS. ptlo qual o senhor do predio .da parlc
li Ue a quem o culllYR, transroriudo.. lhe o domiuio
11111, e recebendo cerla pensão nnnual. Ila,ria nUl1uucs,
pOr uma "ida, por lres , e -perpetnas.

Por ._cste parall'rapho e os 28 a 31 do L 2•• são Os
Tabelhaes lIo JUIZO Ecdesiaslico obri~adns a darem
gr~luitlll1lentc aos Proouradores Fiscnt certidões de
ubltos. Av. n. 51-do 10 de Pc,"c,eiro de 181m.
D~ ,mesma sorte, lodos os Tabelliães podem passar

eertidoo do que não tem segl'edo sem dependencia do
dc,pac~.o, Av. u. 4H - rio 28 de 'Selemb"ll de 1865.

(3l \!de Av. de 13 de Oulubro de 1831.
(4 'Ide P. de 5 de Janeiro do 1822, D. de 3 de

lIlorço de 1821, L. u. 261 - de 3 de Dezembro de 181.1
arl. 9 • l\eg. n. 120 - de 31 de Janeil'" de '181,2 arls
167 0.6 , e lleg. n. 11>3 -de 15 de ~rarr.o de 18~.Ó
arl. ~1. " - -

Estas disposiçães facultão ao TabcUião ou Escril ão

da 1arle, que pCl'ilu[e eJle ll'ouxer feilo,
posloque diga que lho uescontou, ou de 
COlJ[al'á do salario, sob pena de perdimento
do Olieio, para Dunca mais o haver.

lIL-liv. II. GO§ 38.
L. de 18 de Novemuro de 1571 § 17.
HeI'. ele 27 de Julho ele 1,,82 § 3:J.

17. E tanlo que o feito for lindo, po to~

que não sej:J. requerido per nenhuma das
partes mandarão dahi a hum mez o dilo
feito ao Contador, e o farão eontar (11), sob
as penas, que dis emos no Titulo 21J,: J)Og
Sericães dan{e os· Desembargadores do
Paço. E elles em nenhuma maneira con
tarão o feito em que houverem de haver
salario, soh pena ae privação dos OJIicios.

~L-JiI·. I L CO §§ 38e·1G et.70§4}.

18. E demandarão seu salarios do dia,
que a~. sentenças diffinitivas forem cladas
nos fel los, a tres mezes (2). E não os de
mandando no tlito tempo, não os poderão
mais demandar (3).

:\l.-liv. I t. GO § 42.

19. E todo o Tabellião e Scrivão, que
não for da Corte, nem elas Sisas, poderá
em cada hum arulo ir fóra do lllgar, onde
for Tabellião ou Scriyão, sem licença do
J ulgatlor (4,), perante quem serever, oito tlias
sómente. E indo fóra do dito JugaT sem
sua licença, e andando mais dos oito dia
em cada bum anno, será su penso do Oli
cio per hum anno, e pagará. ás partes toda
a perda e dano, que por sua ida e ab encia
se U1e causa.r, A qual licença lhe poderá
o Julgador, perante quem screver, dar, a
todo ruais, até tres meze cada aJ11l0 Só
m nte, se para tanto tempo "ir crue o dito
Olieial tem nece sidade. E andando fóra
mais que os ditos tres mezo' (po toque
seja com licenca do JulgadoT), será pri
vado do Offició. E quantlo lhe as i dér
a dita lieenca, ftcará. eu arrerro a outro
'cri vão, aLI 'Tabellião do mesmo Olicio, aLI

auditoria, a quem o elle cleixar. E lhe

a cobrança c:ccculh'a dos seus sala rios, sendo con
tados.

liras o arl. 18,;· do D. n. 156D-de 3 de lI[arço de
J855, inte"pretado pelo Av. n. 300-de t3 de Drr[o
11I o de 1858, permille aquelles funccional·jo!!' a co
brança dos salarios nas peças avnlsas sem dependenda
de conl3"cm.

(I) Vide a nola precedenle.
(2) Confronle·se com as Ords. desle IiI'. I. 8. § 30,

e t. 92 § 18.
[as qual será a seulença defiuiliva? â da la ins

'laucia. a ullim" da Relação, ou a da Relaçiio Revisora ~
Eis o qne uão esla definido.
SiI"a Pereira no - Repertorio das Ordenações t. "

j,ag. 2a5 nola (b) copia a seguinle nola do Desembar
gaelor l'hemudo :

• l'rocede esla Ordenação quando a parl~ allega
que tem pago, porque então se prova o pagamento
com a presumpção; porém não basla dizer sómenle
que pr'escreveu nos lermos da Ord. do iiI' ... t. 37, e
3ssim julgamos.

(3) Vide A". n. 5"8-de 21 de Dezembro do 1863,
e n. 3D I - de 9 de Setembro do 1865 sobre ns cu.las
devidas pelas Camaras lIfullicipaes.

(I) Vide Ord. desle li". t. ~\ §§ ~ e 5. e I. O~ 8.
ORO. 35
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dal'á informa,ão dús feito' e aulo' crue
deixar, em modo que não sejam as partes
por essa razão detidas, sob pena de pagar
as custns e perda á partes, quê por o
as i não dea:.ar, se lhes causal'. E não
havendo hi outro Omeial de seu ameio,
a quê seu carrego haja de ficar, o Julga
dor lhe não dal'it licença, e dando-lha,
será nenhuma. E quanto aos Scrivães da
Corte e das Sisas, guardar-se-IH1. o que per
nossas Ordenações he determinado.

M.-Ii\'. 1 f. 60 § 12e 13.

Distribuição (lJ.

20. E onde houver dous Iahelliães do
Judi ·ial, ou mais, haverá hum Distrihui
dor. E nenhum seja ou ado de screver,
nem fazer Carta, 011 qualquer oulra cri
plnra, senão a que lhe for per o dito
Uistrillllidor di lribuida. .E o que fizer o
conlTal'io pagará ás parte as custas, e mais
pa~ará pola primeira, ez dnzentos réis para
a Piedade (2); e pola seglmda surá suspenso,
per eis mezes; e pola terceira. pri\'ado
do Omcio. Porém poderão screver sem
distribui~ão, quando pelo Juiz do feito lhes
for manclado, e tiver nece idade de o
lI1andar fazer, sem se distribuir, ou por
alti nào starem o outros Tabelliãe , ou o
Dish'ibuidor, ou por não haver tempo para
se di tl'ibuil'. E o dito Tabellião dentro
em tres dias será obrigado de o dizer a.o
Di tl'ibuidor, para. lho ca.l'regar na dislJ'i
buicão. E nrio lho dizc;udo, baverá a pena
qué haveria, e o fizera sem mandado rIo
Juiz. E mandamos crue nenhum TallelJião
possa ter, nem servil' o Oillcio de Dislri
buidor, nem Con tador, nem Enqlleredor,
sob pena. ile perrlim nlo dos ditos amcios, c
uos que assi tiver, ou sen'ir,

M.-Ii\'.l L 60 § 31.
S.-p. 11.221.9.

21. E quando se acllar, que os feitos e
aulos não ão di'lb'ibuillo." o Julgadore,
qlle delles conhecer m, os farão disLl'i
hui.!', em cflJae:quer Lermos que sLi\-erem,
em por isso se annullarem.

M.-Ii\'. 1 t. ir§ 10.
S. - p. 1 L. 22 ,1. 9.

Al'pcllaçõcs,

22. Qnando as !lcmantlas forem ~ol I'e
he1ls ele raiz, o Tal e11ião on crivão qlle
a appellaçim hom'el' de fazor, ou o filo
de aggrayo houyer de mantlar, se das sen-

(I) "ide Ord. nesle Ih'. t, 21 ~§ I e 33, " t .•7.
O AI. de 23 de Abril de IH3 impunha a pena d.

nu!lidade, elljo Alvará foi revogado pela. Di po"ição
Pro,"!soria na 3rt. 26, rc~tRbelcccndtJ·se portanto a
doutrina elesta 01 el.

!h...·endo um r;ó Tab·"Jlião ('l11 E cri"'-üo. he (':1:1 fnr
rr.aiidfl~J" "~1t5ildfl. D. fIfi: IJ de S:·trmhro tlc 18:.l7. I"

A n.;;~ - (h~ 7 de dc! Man:o rle I $;H'I.
I:.') Yirlc Ilot:l !=H an ~ II tlr) L tS dc~le li\"-

tença'l, qne OS Juizes da' appellações !lerem
for aggra\'ado, não a cerrará, nem entre
gará ao appellante, nem a~gravaJlle, sem
primeiro serem po ta na aita appellação
e feito rle aggravo a procurações das mo
lberes (1) do-o liligante', se ca ados forem,
p~ra prosegmmento uas appellações, ou
fellos de aggravo. E e alguma das parle,
appell::mtos, ou aagravantes não qnize!'
lrazer procura.ção ~e slla molher, o Juiz
do feito lhe nâo as. inará lermo para seguir
appella.ção, ou aggravo; antes passado o
tempo, que pela Ordenaç.ão para isso he
limilado aos appellantes, ou aggravanles,
elles não poeler1io mais ~cguil' sua appella
ções, ou aggra.yos (2). E quanto á parte'
appelladas, ou aggravadas, não serfio obri
gadas lrazer procuracõe- de snas molhere ; 
mas os Juizes, que a appellaç;10 ou ag
gravo bouyerem ue atempar, mandarão aos
appellante , ou aggrayuntes, c[ue citem as
molhere elos appcllaelos, ou a~gravado;;,

quando cilarem os maridos. E o Tabel
lião ou ScriYào, qne o feito ela appella,
ção ou aggravo enb'egar sem as elilas pro
cllJ'ações, ou citacões, incorrerá em pena
de perdimenlo êlo Olnc.io. Porém, se a
monier, cuja llrocuraç50, ou citaç:io se
requere para o ca:o da appellação, ou ag
gravo, tiver dado procuração bastante a
seu marido para egllil' a clita appellaç.1o,
011 agCll'avo, e a tal procuração sti"er já
ofl'erecida 1]0 feito, não será nece saria
outra procw'açiio, nem citaÇ<'lo da lIil1
molheI'.

M.-liv. 11. 60 § 16.

23. E qua.ndo mandarem alguma appclla
ç1l0 sohre bens de raiz, porão nella e nos
elias de apparecel' a avuliacão (los lIito;;
bem, como se conLém no Livro terceiro,
no Titulo 81: Dos aggl'a,vos das selltenças
diffiniliras, sob a penas ahi poslas (:1).

M.-Iiv. 1 I. 60 § 51.
S. - p. 2 1. 1 I. :.l § 9.

21. E a ~i porão no fim das appellações,
anLes qne as mandem, o 1.1':1 lado da contn,
que o Contador fez, do qlle Illontou haver
ao Tabellião, a'lsi elo 1]l'opl'io feito C0l110
elo traslado. E man~anclo. as appellaOcões
sem a cllla conta, serao pl'lYailo do' m,
cios (l~). ,

~r.- iiI'. lt. 60 § 1:;.

2;;. E pOl'f{llC tra .Iarl:\l' nu~ aprellações a
lei lura, que se sereve nas ~uspeições, hc
desneccssal'io, nenhum Tal ellião, 11 1l1.~CI'l'
"àa lr:l.~lall(~ nas ap]]ellaçãe a sl1~pClçoe:,

nem os termo dcllas, nem os le.lemu'

(1) Vine Ord. do liv. 3 t. 47, l. 70 § 4 e t,81.
(i) Vide OreI. no li,.. 3 I. n. e I. 10 § 4. .
I.~) Vide Ord. do liv. 3 l. 10 § 9, e t. 8/, j 3.. '
Desta 01 U. parece concluir-se que o l;s~rt\'iJO DC·

nhuu'a 'pena snrTl'cria se os bens fossem mÓ'fC1~·
('1 ",de O,.n. de.le liv. I. 80 ~ 16, e t. 90 I'r, J
Em algnn rÓI'Og. pnl'p. 11 ((UI' não se eIccu1n e!'(a Or .
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Ilho" que soLre ella, forem Li mui;> ; só- I
men!e farào hum t I'Ino, como fOl po. ta
uspeição ao Julg3;dol', ou ao O_fficial, eJoi

julgado por su peito, ou por nao snspeJto,
e foi a oulro, como consta dos aula da
suspeicão, que em Sell. poder ficam: sal vo
se pei: alguma das ll:1l'les :1110 for l:eque
riJo, que tr:1 lade o que 'dilo he U:1.S sus
peicões, porque então o lrasladará (L). E
anLês que cerre a appeliacão, fal'á assinar
a parte no me mo traslado da app'lIa~ào,
que ao superior ha de ir, como hc ver
dade que lho requereo, e a me 'ma parte,
que lho requereo, pagará o traslado e a
vista, que se neHe montar na causa da
appellação, a.ssi da sua parte, como da
parte conlral'la. E postoque a parte, que
o as i requereo, seja vencedor nas custas,
não lhe serão contada a que so fizerem
no Lal traslado, nem o que pagou da visla
na cau a da appellacão. E o cri\'ão, ou
Tabellião, que o assí não cumprir, pagará
á parte, que o accu ar, tudo o que se
montar lIO lraslado da dita appellação.

M.-Iil'. I l. GO § 17.

2G. E bem as i mandamos soL a dila
puna, que no traslado das appellações nào
lrasladem Carta alguma, per que se tirasse
inquirição per artigos, que no feito stão,
donde saí r:lm as ui tas Cartas: aI vo se per
al"\1ma da paTles 'l~e for requerido; por
que enlão e cllmprirá em tocl0 o que
acima cliLo ho nos aulos das snspeições.

~r.-Iiv. 1 t. 60 § IS.

27. E quando quer que honverem de dar
ás parte algumas appellações, pri!lleiro as
concertem perante eJlas de maneira, que
não possam dizer onde taes appeJlações,
ou traslados de scripturas forem "istas,
que são diminutas, on accrescentada". Epara
se islo evitar, farão (2) a sinal' il partes° concerto, quando forem presentes, ou
ao oulro TabelJião, soh pena de privacào
dos aflicios, e de lhes pagarem as pen1as,
danos e custas, que se lhes por isso cau
sarem:

M.-Ii \'. 1 t. 60 § 1J.

28. E pelo dilo modo farão concertar
l,odos os auto~,_ (rue. dérem C!1U publica
lórma: e. a SI as Cartas, que fizerem,
~ara_ se tlrarem inquirições per artigos.
E. uao as concerlanuo, haverão as penas
aCima. .~1Jlas. As quaes Ollt!:osi haverá o
Tabelliao, C{ue concertar a scrj plura alhea
que se não achar ser na venlade. '

~L-Iiv. 1 t. 60 § 9. -

d (I) ~i(le Cu.ta-de Stylis ann. 10 n. 10 e Ord.
asle h!. t. 91 § 19. I

J~) !'iao P?I!COS ESC1'ivãcs esquecem-so desta obriga,
çao;.lao Posltlvamenlo iOlJlosta pela lei.

,.dnOrd. <leste liv, l. 7 § 1, e l. 80 § 1;;_

Feitos crilltl's.

29. E faca (:ada hum Tabellião seu livro
encadernado de cadernos igllaes, de tanIa
folhas Illlm como outro, e de papel de
iluma marca e granueza, para nelles sere
I'orem as cIuel'elas obrigatoria', que pelos
Jluzes e Justiças forOln recebidas aos que
relosos nos casos, em que per nossas 01'
denacões o devem ser. O cruallivro eril
assinado e numerado pelo JUIZ da terra (1),
sal)elldo ler e screver, e nào sabendo, o
seTá pelo seu Superior. E o Tabelliào,
que o contrario fizer, e for comprendido
em malicia, ou negligencia, perderá o Of
Jlcio.

M.-liv. I t. 60 § J, e liv. 2 t. ·lS pr.

ao. E serão avisados de não pôr (2), nem
serever, nem deixar de screver mais pa
lanas, ou menos, das que lhes forem
dilas pelos querelo os. As quae depois
de terem seriptas, 1bes lerão todas de
verbo ad 'l:crbmn perante o Juiz, tIue a
querela receber. E depois de lida assi a
querela, será assinada pelo qllereloso e pelo
Juiz. E o Tabelliào, que o contrario fizer,
perca lacro o ameio, e seja preso, para
Iile mandarmos dar a pena de falso, ou
oub'a, qual houvermos por bem.

M.-Iiv'. I t. 60 § 5.

31. OU[Tosi mandamos a lodos os Scri
vães das aucliencias, assi da Corte, como
ela Casa do Porto, e a quaesqller outros,
que em feitos crimes houverem de scre
ver, que quando duas, ou mais pes oas
forem presas, ou demandada juntamente
por um crime ou caso, ou se quizerem
livrar delle per Carla de seguro, ou per
outra maneira alguma (3), não façam senão
hum feilo, em que todos juntamente sejam
ouviel,os; salvo se alguma ela partes re
C{uerer ao Jlllgadol', que faça sobre si feito
apartado. E o Tabellião, ou Scrivão C[lle
o conh'ario fizer, incorrerá por caela vez
em pena cle dous mil róis para a l\Iize-

(1) [ui: da terra, i. c., Juiz 01'dillario.
D la Ordenação se vô que o Juiz Ordinnrio podia

seI' eleito c funccionar, não obstante a falta de conhc
cilllenlo de 11l,· e escreyer , o que he explieavel regendo
o Direito Consuetudinario.

!lrC\laleccndo o Direito escrito, sórucnlc com o au
xilio do assessores, se poderia lolerar semelhante le
gislação.

Se o Juiz O"dinario podin se",ir, ignorando a 1 ilnra
c a escrita, o Juiz da \'mtcna ou Pedanco, que se achüva
cm cscaJa inferior, estava, por assim dizer, dispensauo
dnquella habilitação.

Felizmenle os A.ls. de 13 de Novembro de 16.2 e de
6 de Dezembro de 1651 re"ogárão nesta parle a Ire
senle di posição, aUentos os abusos que necessariamente
apparecOrão.

(2) Vide Ord, desle Iiv. t. i8 ~ !', e elo li v. ;; l. Iii § II.
(3) Vide Ord. cio liv, 5 t. 12!, § II, e Ass. ,'e 25 de

Maio de 16·16.
1'01' esle Assento os autores podião aecusar separada·

mente 05 réos.
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ricordia. Porém não tolhemos rrne cada
parle lJossa tirar sua sentença de seu li
vramento para ler em seu poder.

M.-liv. 1 L 60 § 30.

32. Item, o TaJJellião será obrigado sob
pena de perdeL' o Omcio, tanto que algum
feito de pessoa, C[ue se livra com Carta
de segnro, ou Al vará de fiança, de que
for ScriYão, stiver quinze djas em se
fallar a elle, de o notificar ao Julgador'
como se contém no lino quinto, no Ti
tulo 12~; Da ordem do hii::o rios (ei/os
orimes (1).

M.-Iiv. 1 1.60 § 63.

33. E o TabeUião nITo darâ mais teste
munba no feito, em que for Promotor,
que as da querela, ou elevas a, ou a ne1la
referida'; salvo da maneira, que diremo
no Lino qu.iuto, no Titulo 124<; Da ordem
do hO:::o 110S (eitos orimes, e sob a pena
hi conteúda (2).

M.-lil'. 1 L 60 § 61.

&1. E o Taballiãe, que forem preseules
It prisão de quaeJfuer bomen~, hão de
creyer o halllto e lon ura, em que forem

achado, sob a. penas declarada no Livro
quinlo, no Tilulo 121; Que ao tempo da
p'/'ísclO se (a. a wllo, etc. (3).

M.-liv. 1 L 60 ~ 7':l.

35. E nos feitos de presos porão o aulo
da {lri ão, sol) pena de pri vação dos
OmClO~, como se contém no Livro quinto,
Titu]o 12lJ.; Da ordem do JU'i::o nos (ci
tas crimes (4<).

~T.- !i1-. 1 f. 60 § 62.

36. E o que sonogar a cnlpas na folha,
haverá a pena, quo e contém no Livro
fjuinto, Titulo :125; Como se CO'rrerá a (o
lha (5).

M.-liv. 1 t. 00 6'.

37. E hão de pôr em tado, quando os
Julgadores não proceclerem conlrn. os cluO
levantaram volt::t em Juizo (6), c·omo se con
fém no Livro quinto, Titulo 51; Do que
a/enll1la 'l:olta em hl'í::o. •

M.-liI'.I1.60§'O.

s.0. E ql1::tnrlo '11' qlle o Alealde faz
a'-ença com algnma pesso;], sobro lhe dei
xar trazer a1'nl;]'. uefe a, ou qne dá 1i
<,porta, ou consente que as tragam, sem a
rOlllar e ar u ar, o porá em stado, e
o clara ao Juiz, sob pr:.na de privação do

(I) P:ll·"!"·,,plio 20 "cr.lclllo: E ns Tab.lliãrs.
(2) r"ragrarho I~, Ord. do mC'IDo li,•. l. 130 § !'.
(3) Vide Ord. do liv. 2 l. t § 21.
P) Paragraplio 12.
(3) P"ragraphns \I c 12. c 01',1 rI.sl. IiI'. I. 58 § l.
(Ei) T.cflnllClJf Ilolla n11. Ilu:o. i. r'l frl7.er rnotim, r),.j;.

ol'dcm J etc,',

omcio, como he conteúdo no Titulo iii:
Dos Alcaides pequenos, § 23.

M.-liI'. 1 L 60 § ,U.

30. E serão obrigados, cada vez que forelll
reqlleridos per ]Jell1 de justiça pam ir aos
lugares do Concelho onde assi fOl'em Ta
belliães, a fazer quaesqller autos, ou serip
tLLras, qlle per razão de seus Omcios sflo
obrigados fazer, de irem logo com muita
diligencia, sem levarem dinheiro al/l1Im (I)
da ida: sómente levarão o que lhe di rei ta
mente montar nas scripturas e autos, q1lo
fizerem.

M.-liv. 1l. GO§28.

40. E defendemos a todos os dilas Ta
boJ1iãe, que não recebam tenra, nom
acostamenlo de alguns Fidalgos; nem so
acostem a elles, nem recebam delles <jlú(a
das pensões, que -devam haver Jos Tabol
]iães, per doações que de Nós tenham (~).
E o Tabellião, que o contra.rio fizer, ]J0l'
esse mesmo c::tso perca o Omeio, e Nó
o poderemos dar, a quem nossa meree fÓl'.

~r.-Jil'. 1 t. GO§2D.

41. Outrosi defendemos, qno pc. oa al
guma, qne for criado de ,\Icaide Mór Llo
algllITla cidade, villa, ou lug::tr, ou de algum
Fidal~o (3), não haja OJIicio do Tabel
lião do Judicial, nem o sirva por oull'om
no luga.r, onde o dilo sen senhor for Al
caide ]\fór, ou o dito Fidalgo' ivor. E
bavendo o dito Omcio, sl'ja privado Jelle,
para o darmos a qllem for nos. a mercê.
I~ sorvindo pnr outrem, perderá a ,Iima
cã do ~dito Oficio, amelade para 1)1I0m
oaccnsar, e a outra para os Captil'os.

M.- li'-, 1 t. 6O§ S5.

42. E o Tabellião que não dóI' ao Cban
celler da Comarca no dia, em que per 0110
lho for requerido, em rol fada as pena~,

em que alguma pesso:.\s incorreram para
a Chancrllaria, será su. pen o do aml'IO
até nossa mercê, e mm pagará a. (li la;
ponas. -

M.-liv. 1'1. 60 § ,10-

43. Item, hão de assentar no aulo da
penhol'a, que fizerem, como a ]Jarlo r~i
requerida, sob pen::t de perclel'em os ()UI
cios, como se contém no Lino t reCil'O,
Titulo 86; Das exeCtlções, no pI'Ílll;ipio.

~I.-liv. 1 I. 60 § 5j.

-u. E hão de pôr na publicação da-

(I) Vide Ord. dcsLe -liv. L. 21 § I" e L. 8. § 29,;
cU.ja rJi~rnsiÇtl0 fica limitada. .

(2) Vide Ord. desLe li,'. I. fia §§ a c 35, c do hf. 5
I. i!i ~ 8. •

• (3) Virle Ai. de 9110 Selembro de 1611, DD. de 2_
do Julho rio 16i2, ~ de Al?oslo de 16;9 e 2 rle Scle~'
hro ,I, 1r,S3, c C,lia d EI- Rq' de 3 de Fe,.ere""
de 1610.
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sen(enca" se forall1 as partes presentes
a\) puJ)lícar dellas, sob pena de peru rem
os Officio (1).

~[.-Jil'. I 1.00 § 56.

Parenlescos (2).

45. E por e evitarem os inconvenienles,
que por callsa do })arente co dos Tauel
Il,ies do.rudicial se poderiam seguir, e pai
e lilho (3), ou oulros parentes muito che
gado e cunhado fo sem em hum lugar
l"abelliães,. mandau20s que ClI1. nen.ll'Jma
cidade, vllla, ou Concelho, seJam Jllnta
mente em hum tempo pai e filho Tabel
lià. do Judicial, n Jl1 dous irmão (!~), ne111
primos comirl11ãos (5), nem l!.lio e sohrinho,
lilho de irmão, ou irmã, nem cunhados (6)

(I) E ln pcna, pltramCl1le criminal, conforme o ar!.
itlO do Codis:o respectivo, nssim COIllO oulrns da lllesma
t'spccie, CStll re,'ogada. A ,.cspon!'tLbilidadc do l'abel
lião ficou ,njeita li penalidade l10 mesmo Codigo nrL
l!iI §§ I c 2, arls. 15\, 160 c 162.

Entretanto muito cOll\'il'in n prumnlgnção de legisln
ç:10 penDI mais PI'C\'j lenle ácerca destes funccionarios.

Vi ri" Ord. do li,'. 3 J. iO pr. e l. 81 § 5.
(2) 50hre II inleiligcneia desla Ord. c IIsulle·se Dnr

blhHt c ]Ieglls nos respectivos Com.. , l'l!reuo-Dccisões
p. I Ar. ,~3, P<.:reira de CnsLro-.Dccisucs dcc. 80 D. -I
et Âll fillc .

• llS-Lcntil0 alguns autores qne'sendo esta cli~posiçrro

renal e conceloda d Direito Natural, não 5 pódc
~tcllder á .cn50~ semelhantes da mCSI~13 ~J>ecicJ ~intJll
qu~ ~e de Idenlldade de ra,ão e parldad"e do gll10 dc
afhn.Hlade; c Pesru, nfio obstanle parlilhar opinião COIl
lrai'~a nOi All,fitalHenla lama XlV, cita rarias Jccisijus no
llrnltrio daquclla jurisprudl'nCia. llhrebo no Ar. 43 de
6 de Oolubro de 1582 preteodia demoo.trnr '1ue o eos
tl.IIl.IO havia revogado esta Ord' f o qnu Pegas mui ju
fu!Jc8mclltc refutou.

DeClois da fndcpcndcncia algumas dCCÜ»ÕC5 den o
Gu'erno explicando esla Ord. deelaraudo o Av. u. 1,21
-,Ie 2;; de Agoslo de 183i e'.lar ella em vigor, c por
";'lurnoo.Av. n. 266-de 3 d" De/embro de 1853 '1ne
DilO em hCllo n um Juiz servir com cmprel'\'"ados seus
parcn!es denlro dos gráo prohibidos na Or~. do liv. I
1..18 § 29, l. 69 pr., c I. i9 § 45; doutrina que já ha
\Iac~sagradu o Av. n. 1.9-de 28 de Jnlho dc 1813, c
poslCrlormeote o Av. n. 526- de 14 de Novembro
de 1861.

(3) Vil!e Cubedo- Decisães p. 2 A.I·. 9, cm que se
declara quo csla Ord. comprehende tambem o caso de
sogro C genro.
,O A!. de 12 de NO\'embro de 18~3 delermina '1"C
~scr1\"í1es e Juizcs, filhos c pais, não POdCUI senil'
Juntamente.

Cunslllte·se lambem o Av. n. 263 - de 30 de Selell1
bl'O de 1 59.

(l) O Av. n. 1i6-do lo de A~osto de 1853 d"elara
q~l~ o ~lIj, de Direito não póde ~nolllcar 'l'abellião in
termo a um seu Irmâo.

(5/ O Av. n. 2'0-ue ti de Jllnho de 1860, expli
oan,e ~ eslt~_Ol'd.\!lcelnrR que basta quo dOlls EseriviíC!s
~u T.'b"i1l1l.e~ aOJao filhos de dous irmãoa I ara ae dar n
In'?mpnllhlhdlluc.

N.io ob,tante, o Av. n. I, - de 3 de J aneil'o de 18G5
tlc~htra q~o n~o !ta iTlc'lmt>ulibilidnde enlre o l'auclliflo
p:"no CO-Ir01llO da mulher de outro ou da do Esel'i-
voo de Ol·phãos. '
r (r;) Segundo .~egas, a inr,ompaLibilidade se dá, exis·
lnr o na occaslUo o cunhüllio.

d O. A... de 2~ d Novembro de 18'16, o. 163 - de'i
I c.:olho de 1809 o n. 465 - dc li de O"lllbl'o ,Ie
fi ;l c,o;t.abclccom a incompnlilJilid\\de enlre os Offici(l~
~/h'hdor, .A~'1lliador o Distribu.irlllr do um Juizo, de

'l: fi Ir E:-cll,at> f) rcsprntivo ,"unhario; rfoultlna '}Ile
Jól f:'gns sUlõlt'uta\o '111itntU aos Dj~lribni~orcs '11'(" pllr

casados, hum com irmã do oulro, ou 'a
sado com duas irlUãs, ou hum ca'ado
com a thia do oulro, irmã do pai, ou mãi,
ou a\Tó. E i to mesl11 haverá lugar nos
Cbaucerei, Scri\·ães, Procuradores, l\1ei
rinllOs, Contadores e Enqu redores, assi
nos lugares como das Correicões e Ou,-i
daria" se entre elle houyer cada hum
dos ditos parentescos, ou cunbadios, po-lo
que sejam de di.lrerentes Omeios. E ser
vinl1o- e estes Oflicio conh'a rórma desta.
()rdena~ão, perderá o Omcio aquelle, qu.c
derradeIramente contra ella o houye.

M.-li\', J L 60 §2-J.

40. E além llos casos conleúdos nesle Ti
tulo (1), serfw obrigados cumprir o que lhes
be mandado per nossas Ordenações, He
gimento e -))ireito , S011 as penas nelles
declaradas. E assi cumprirão os manda
do de seus SuperiOTes, que lhes maneJa
rem por bem de jusliça. li não fazendo
assi o ditos Superiores o poderão su 
pender, sem appelJação, nem aggravo, nã~
passando de seis mezes (2). O que OLLII'OSI
se entenderá em todos os mais Scrivãe·.

.à[.-Iil'. 1 t. 60 § '13.
L. lIe 18 de •'oyembro cle 1577 § 18.

TIT1,JLO LXXX

Das causas, qlle são r.ommtLllS aos Tabel
liães das;" alas e aos do Judicial.

Os Tahelliãe das 'ola e os do Judi
ciaI serão obrigados ao tempo, que 1 va
rem as Carta de seus OtJi(;io , I nr de
no sa C!.lancellaria o Regimento de cada
hulU de seu Omcio, e e te, que nesta
Ordenaeão lhes damo. E o que forel11
da Nótas e do Judicial jllnl,unenle, Je
yarão ambo os Hegimenlo'; os quaes
sempre terão, para os poderem mo.'lrar
quando lhe for requerido (3). E o

esqoccimento não forüo conlcmpiados nQ cnumeraç{i.o
que fa, a Ordenação.

Os AVE. n. 211-de20 de Agoslo e ". ~12-de 21
do De,emb,'o de 1859, c n. 402 - de i do mesmo mez
de 1 G·~· clcclarão que dons cunhados podem servir os
Omeios de 'fabeUião c Escrivão de Orpllãos DO mesmo
'rCl'nw, porque são do Jnizos din·Cl'cnlcs.

(I) Tambem niio podem lIS Tabeiliãe, .ervir os cargo.
de Juiz de 1'az (A\'. n. 1.1·6- de 14 de i\ln"ço rle 183i),
c nem de Vereador ("\ I'S. de 22 de No\'"mbl'o do 181,,8,
de 2i cle Abril de 181,9 § i. c de 10 de Fevereiro
rlc 18;;1.

(2) 'Vide Ord. desle li\'. t. i8 § I C nola (3), O Av.
n. Jii;-de 15 de Julho de 186.•, e D. n. 15i2-de 1
de i\111rço de 1855 arl. SQ.

(:1) Depois da alteração CIue soITrcu a Chaneullaria
i\1ór do fieino com a nova le isloção do Imperi , esta
Ili.posição por c1esenido dn 'eerelarin de Eslado dos
Ncsocios da Jllslu;a deixou d~ ter execução. l'asstirão·
sO htulas aos 'l'ubclliiies sem se lhes iljun1aro reRpcdiyo
Regimenlo; providencia irllporlanle, allendcndo-se
prillcipalmcnle no. pessoal que de orrlinario conconc a
solicilllr lncs Orricios. r\ão conhecendo n ICgil:dól çiio ,
era t) Rnlign RI~gimenlo 11m pcqnr'no Cndi~o das obri
f:lçfiCll II" f'Olprr·gn. (' '1111"' ranilmcnlc potlltl ~~r ('OIl6ttf-
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que n:1o levar os ditos Hegilllentos, por
esse me mo feiLo perca o ameio, e nUllea
mais o haja, nem outro de :I u tiça. E
pagarà da cadea vinte cruzado, ametado
pam os Capli\'os, e a outl'a pal'a quem o
accusar.

~I.- iiI'. 1 t. ô3 li 30.

\. E quando levarem a~ Cal'la dos Of
fi io , levarão nas co tas della , per as i
nado e fé do Scrivão da Chancellaria,
como nclla tomaram juramento (1), sob pena,
de pen]jmento dos omeios. E as i leva
rão na costas das Carla certidão do
Re<Tedor, ou Goyernador ua nelação, de
cujo cuslricto for o Offieio , como fizeram
Illlm lermo de sua. letra, e hlllll sinal
publi~o (2), de que hão de usar no li\TO
da dita Relar,,ão, que para isso nella'sUI
ordenado. E sem adita certidão, as Jusli
Ç';l' lhe não darão posses dos OlIicios.

~1.-IiI·. 1 t. 60 § 37.
L. ele 18 ,te NoveJllbro (Ie 15i7 t. 10.

2. E antes de começarem a selyir, darão
Ibnça (3) scripta per T:tb !lião público (4) no

lado pelo funccionario, que a~sim melhor compl'chen
dia o alcance de sua responsabilidade.

A redacção do um novo RogilncllLo fal-se hoje in
c1isp(losnvcl, c ainda mais a sepuração das fnncçües do
Nolariato das do EserinlUulo.

O anliyo negill1e.nlo que o Desembargo do Paço cos
(umava 3ar aos l'ubclliiies consislia na cópia inlegral
d{'ls Orl1s. deste li,". L IS, 1!l, 80 cM·.

Vide nola (3l á rubl'ica da O,d. do I. 2 desle IiI".
O AI. de 8 I e Novembro rlc 1619 impunha aos Ta

bclWícs c Escri\'ãcs a apl'e~enlaçlo de seus ]lcHimcnlos
aos Juizes torritodae~_ noje pelo \lI"l. 10 do JJ. n. 83·',
- dc 2 de Outubro dn 1851, ~ão sórr,enlc obrigados á
apresentação dos titulos, alem do momento da entrada
cm exercicio, quando houver correiçãiJ.

<I) Iloje os Tabelliães c F.scrÍ\·ães preslão joramen(o
de seus Offieio perante as Camaras Municip'nes cm cujo
distrioto residirem, c não estando estas reunidas, ou
ucmornndo-$c a rcuniii, perante os respectivos Juizcs
de nircito ou l\[un!cipacs.

Consulle-se sobre esla ,"aleria o at·1. ii 'o. da L, do lo
de Outubro de 1828, Cõdigo UI) PI'OCCSSO Cl'iminal arts.50
e 51,e A,s. n, 216-de 13 de Agoslo de 1835,n. 115
Ile 29 de Selembro de 18~2, n. 29-de I', dc Juuho
de IS~3 § 2, n. 162-de 20 de Dezembro de 1818, e
n. 81- de II de Abril de 18109.

(2) Vide nola (I) ao § 5 do I. i8 desle liv.
(3) Nem Pega, ncm Uarh sa, em seus Com.., e mcnos

pilnl l'creira 110 - Repertal'ia elas Ordenações, dão a
verdadeira ol'igclU ucsta disposição, a menos que não
seja cópia ou anles deuucçã da lei nomnn3 Ot~iCltmqlle,

Cod. de (lJndis pall'iman. l. II. qne C1I1 lJorlug-nl não
linha explicação, \'islo como os TubcllifLcs não scndú
COI1lI) os Notarios UIU Frllnçtt (lcposilul"ios d~ funuos
parliculat'cs, não dc\'iú.o estar sujei los usemelhante anus.

Talvez se possa explicul" pela c.il'cllmstancia de cobrar
Ilollcs O :Fi.co uma pon,ão anllual (l. ~~ pr.), hoje abro
sacia, cuja imporlllnciu não O declara Pegas, remct
leudo o lei lo,' para os Forues das cidadcs c ,"illas de
!'orlugul. . •

e certo hc que esta disposição ach:t-~e Clll vigor, pois
nenhuma lei I'e"ogun·n, posloquc IIÚO ha.ja cntl'o IlÓS,
hojc, r:lzão que a manlcnhu. CUlIlJ)l'C Jlolar que para
O Tabelliã he inapplica \'el O A\'. n. 59 - de 6 de Fe
,'creiro de 1 6ã, que, aliás, tão sómelltc refere-se nos
Escriviics.

(.) >\fnn.ellhor Gord,) diz que o \'ersiculo-Scripta
1,.r Tabc/lião publico, foi aqui posLo por guardar ana
logia enlre a fiança qlle dá o Tabellião, c a que devia
dar o J ,úz dos Orpbãos, segundo a OreI. do Codign l\[a
nuelin li\'. 1 L 61 12~ Ora compila la no llhilippino
IiI". I t. § '\.

livro da~ Tolas, l1'ól'laLlada no livl'O tia
Camera, a todo o dano e perda, que a
alguma parle se causar por sua maljci~

ou clllpa. A qual Hança será de lrint~
mil réis nas c.idades, e vinte mil J'éis llas
viIIas, e nos Concelhos de terras chã, dez
mil réis (1); e enindo em dar.em as ditas
fianças, perderão os Officios.

~I.-Iiv. 1 t. 60S 36, e I. 59 §35.

3. E serão obrigados viver e moral' eOIl
linuadamente na cidade, vi1la, lugar, ou
Concelho, em que assi forem Tabelliães
das -Nola", ou Judicial, oh pena do per
derem os amcios. E não poderão ser Ta
be!l iães em difl'cren tes Concelhos, cidade;
vilJas, ou lugares (2); sa1l'0 se forem tão pe
quenos e assi conjunclos, que do lugar, ontle
o Tabe!lião morar, ao lugar, em que se
fizerem as audiencias, não haja mai ({ue
dua lagoa (3). E os TabeUiães do Judici~l
e Scrivães, que o forem em (liJTerentes
Concelhos, irflo a todas as aucueneia.s, que
nelles se fizerem, asseutalldo com os Illizes
os (üa e hora ,em que_ se hão de fazer,
para que ao tempo, em que forem serYir
em bum dos dilos Concelbos, não sejam
nec6ssarios em o outro. E quando forem
ils audiencias de hum Concelho ao outro,
não levarão do cantinho dinheiro algum
ás partes. E quando forem Tabelliàes em
IIWll só Concelho, que tiver mais que hum
lugar, morarão em hum delles, qual lhes
aprouyer, com. tanto que não seja afas
tado do lucrar, onde se fazem as amlien
cias, mais âe duas legoas, sob a dila pena,

i\\.-liv. 1 t. 60 §§ 26 e 21, e t. 59 § 2:1.

4. E serão avisados, que em quanto ser
virem de TabeUiàes das r otas ou do Ju
dicial, não tragam coroa aberta, gl'ande, n6m
pequena (4). E fazendo o contrario, por
esse me mo feito, sem mais serem citados,
percam os Ollicio', e nunca mais os hajam.

M.-lil'. 1 L 60 S 32.

5. E não serão Jlúzes em nenhum rempo,
que forem Tabelliães, nem advogarão, nem

(I) Em "isla rio Av. n. HO-de 4· de Feverciro de
1839 não lem uesLe caso cabimenlo a clevação do triplo
na conformidade rio Alv. de 16 de Selembro de ISII;
scndo anles applicavcl o AI. de 13 de ~taio do 1813,
sCllunllo o que se deduz do Av. n. 59- de 6 de Fe,"o·
r 11'0 de ISU5.

O quallw", das fianças deverá ser de 6008000 nOS
cidades c vil1us prillcipaes, de 10·508000 ou de 300$000
nas olllms, compelindo aos respectivos .1 uizcs deternu
na-Ia segundo a 110pulução o ~randeza do lugar.

(2) Isto I?arece alludir aos 'IabeUiães yeracs, 'Ino por
esla dispoSlç.'io implieilamente forão abolidos. d'

(3) Segundo a aclnal organisação judiciaria csla IS'

posição niio 8ó,le enlre nós ter applicoção. 10i
(4) Vide ..d. du IIv. 2 l. 51 § 44, e li\'. li L.

§ t1 c 18. '1'. ValIasco alt. 26 n. 8.
O receio dos pri vilegios Ecclesiastieos coa a cou•• do

disposiçõ s como esta.
Esla Ord. foi !irada de um Bre\'e do p.'pa Gce

gorio IX, n .cr~dilar-se Perei .." dc Ca lro na "'o obra
- de Malllt Rcgta.
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procurarão em Juizo po: pe soa alguma,
nem aceitarão procura!)ao para per ella
obslabeleccrem; salvo por eus fClto , ou

dos que viverem conlinuadameute com elle'
em uas casa , sob pena de perderem os
OlHeios (i).

~I.-Ii\'. 11.60 § 2'3, e I. 59 § 21.

G. Outrosi mandamos, crue façnm as sCl'ip
turas declaradn.s em sellS Regimentos, e
não tomem as sCl'iptul'a , que p rtencem
a ou Iras OJllcios (2). E o que fizer o con
tl'ario, s ja pre'o e suspenso até no sa
merc~. E pagará ás parle o intere se e
dano, que por i 50 receberem, e as scrip
luras srjam nullas.

M.-Iil'. 1 t. 63 § 29.

7. E nas scripturas, que fizerem po
nham sempre junlamente o din. (3), mez e
anIlO do Na cimento (q,) de Nosso Senbor
msu CHlUSTO, e não separauo, como
aléqui se fazia, e a cidacle, villa, Oll lu~ar'e
casa, em que as fizerem, e assi O' S6US
nomes deHes TabeJliães, que as fazem.

~r.-Iil'. 1 t. 59 § 3, e iiI'. 4 t. 51.

8. E lodos os Tabelliães sirvam per si
cus OlHeios, e não ponham nelte outras

pes oas, que os sirvam por elles. E o
lflle poseI' Outl'ClIl em sell Omcio, que por
elIe sil'l'a, não lendo para is o no sa li
cença . pecial, por e se me mo feito perca
o Oflicio, e. a pe soa, que por elle servir,
perca a stunação, amétade para quem o
<lccu 'al', e a outra para nossa Camera.

~I.-Ii\'. l I. GO § 33, t. 59 § 31, e t. 7-1 § 3.

Illslru1nemlos.

9. E ~e alguma parte pedir instrumenlo
do aggravo, por se soniir ao-O'ravada do
Juiz, ou in trumeuto de quàlql1er outra
p.role lac:.ão dante o Jniz para seu npe
1'101', o 'l'allellião rias Notas, ou do Judicinl
ou E criv~o dos Conlos, ou de ouh'o qual
()lIor OI]}CLO de nossa Fazenda, nos caso. ,
om qlle cada hum delle o póde pa ar,
011 Carta teslemunha"el dante os Corre
j(cdore ,Ouvillore~, Conlauore~, ou quaes
quer outros Olfici:.es e Jllstica , dizendo
lfU~ lhe não fazem direilo, se o Julga.clor
duer) qlle lhe seja dado instl'llmentn, ou
Cal'la com slla resposla, será obrigado
respondeI' cm dous dias primeiros seguin-

(:) Virie l. 21" §·18. t. 1,8 § _3, e l. 88 ~ 2.
(-) Vld.e l. 24 § 5, e AI. de 3 de Abril d IG09.

d (~). 1I0Je lamhem a hora ilc uccessado declarar. ,h.
e ;6 de Selembro de 1850.
(.'-Seguudo Pegos, onll·'oro compulal'a-se rieslo rÓI"

na" em ROIDO, Ilolio Colalunha A.ragão Respanba
lIr;U\. e Provincias Vàscongadas.' , J

Na França, Inglalerra e Allemanha era o di. da As
;'!.mpç.ão de No,"a Senhora (15 de Agoslo). e a Repn
JIdO dei V'meza c uutras pa.rles tla Halin compul:l\'üo
o la ua Eucarnill;ão (2;j de 2\til1'~fI).

tes, cuntadus ele JIl mento a lliOmcnto (I),
em tfue .lhe o relJuerimelllu for feilo per pa
layra. E e a parte (2) fizer o requeri
mento 'per cripto, contar-se-hão os t.Ious
dias do momento, em que lhe for apre
sentado. E se a parte a que tocar quizer
responder, responderá em oulro lanlo
termo. E se o Requerente quizer repli
car, e a outra parle treplicar,on o Ju.iz,
podel-o-hfLQ fazer, em bum dia cada hum,
conl::tuo pela dita maneira. E o TahelJi[L(\;
011 Scrivão, será diligente em apresentar
o requerimenlo ao Juiz na- hora, que lhe
for dado, e em pedir ao Juiz a re'posta,
ou á parte, e a tI' plica, no fim de cada
bum dos ditos termos. E não lha dando
cada hum dos obredito ao dito lermo,
o Tabellião, ou cril'ão passará o in tru
mento, ou Carta á parte, que lho pedir,
sem a re posta, replica, 011 treplica, que
lhe assi não for dada. E desta maneira
o faça entre a partes, quando lhe al
guma dellas pedir in. tl'l1mento de reque
rimento, ou pl'Otesto (3), ou de outro qllal
qller acto J'óra de Juizo, se a ou.lra parte
lbe nITo dêr respo ·ta no dito termo de
dalI dias. PonTue!le de prc'umir, que
o Juiz, ou a parte, que dilata daT I'e"
po,ta, o faz por alongar a demanda, e
tolher ao reqnerente . eu direi lo.

M.-Iil'. 1 t. GO § 7, t. 5a§23, c t. GO 21.

10. E farão out!'O'i os ÍJlstrumentos de
nolificações, requerimentos, protestações,
que algumas pe"soas fazem a ou tra fóra
do Juizo, e de cita~ões, que se fazem per
nos as Cartas, ou de no. sas Ju ti.ças, e
de entregas de pl'e os a algum Jwze ou
Alcaide, qlJe se delles dão por entregues,
e de mandaclos e auctoridades de Juizes
para alguns presos poclerem fazer contra
ctos nas cadeas, ou ele cerlidõe, 0010
alguma Cartas nos-as, ou Alvará foram
apresentados a alglln Juizes e Officiaes (/1),
ou a olltra pes 'oas, ou de fé e certidão,
como nos. as CarIas, ou cle no sas Ju:ti-
ca , ou cio Prelados, Oll seus Yi~arios
foram fixada na portas das Igrej;~, Oll
lucrares pnblicos. E lo la. e L1S scriptul'as' _
cle semelhante qualidade farão os Tabel
liães Jlldiciaes, ou de Notas, quaes as
partes para i so e colherem.

lIl.-Ii\'. 1 t. 50 § lã.

(\) Segundo P gas por "'OIllClltO enlende-se a qua
drngesimtl parle da hora, no (Iue p.lrecc havêr engano,
e lahcz qui7,~~se referir-se â Scx:lll.c~ima parte.

Vide 0 .. <1, do IiI'. ~ l. '~pr. C ~ 3 e l. 70 desle li\'.
§ s: o bem assim Phrebo - Deci.õ.. p. 2 ,Ir. 90.

(2) Se a respoEla dll parle r6r necessoria para n de
cistio ria cnusa, pois s6mcntc nostas circumstaneias lia
quo cUas e1evom SOl' OIl\idns; como se dedur. da Ord.
do iiI'. ~ I. 71- pr. c l. 85 pr.

(3) Vi,1. Ord. 'lo li". 3 t. 78 § 7, e Pereil" de Caslro
- Decisões dce. 126 n. 6 C t2J n. 2.

(1,.) Desle para~rnpho c doseguinle, bem como da Orri.
do liv. ~ l. 2G § f, ho que J segundo l}t}gn~l 5U prf)\'a
que o:; 1'abnllilics de Notas ~ão Officiacs de' Justil;n ;
c 1150 llil rllbri~n ôo I. iS.
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11. E o Ial)'lliãO, ou 'crivão a'~i L1:1
Jll'lica como rla Fazenda, que logo não
dér ô in ·trumenlo, OLL Carta á parle, que
lho requerer, ao oulr.o dia seguinte, d~

pois de pas ados os dito ter01o, ora seja
com rm;po ta lo Julgador, ou da_parl~,
ou sem ella (I), se no dilo termo a nao qUl
zer dar, por esse mesmo. felto perca o
OUicio e nunca o m:lI haja, uem outro
algum 'de Ju tica, e eja pre,so, e da cadea
pàgue "inle crllzaLlo~ pa!a ,a parle, se o
(puzer accusar e p LIlI', I~ uno os q~lCre.ndo
demandar, será amelade ]1ara o Capllvo
e a outra para o accu adol'; e nâo ha
vendo aCCll ador, serão todo para os
Captivo.. O que cumprirão, sem embarao
qne pelos De embaraadore , que a alguma
11arte mandarmos, 1)0 toque Pre~idente
'levem, ou pe'los COl'regedol'C., OUVidores,
Juizes, Contadores e lodos os oulros Of
fLCiaes de Ju liça, ou Faze.nda, ~ ([LlO. to
car, ou pela PC" oa , que )111:1 dJçàO tIve
1'('01 nos Iugare , onde e taes Illstrumentos
recIuererem, lhe seja defe"o, que os não
d0ro. E postogue O' taes Officiaes da Jus
tiça, ou F:lz~uda tellh~m alçada no caso,
porcIue todavJa os darao s.ob as dita pe
nas declarando como o di to Julgauor lho
prohilJia, e qlle elles J?er bem de ta 01'
denaçào 1110 deTam. ]: no ca o, qlle al
gnm in-trumenlo for ln'acl0 dante alauns
'ne embaraadores, que com alçada man
damo o tal in trumeuto não irá a nenhu
ma da' Relações, ma \'irá a _JÓ •

M.-Iiv.l t. 5~ §'l1.

12. E quanuo passarem alglLl1s iu tm
mento" ás parte., declararão toda a ver
dade do auto., que pela pal'tes, ou pelo
Juiz for apontada em eus reguerin~ento ,
ou re po'la<;, sob pena de pnvaç.ao dos
Ulflcios, como se c ntém no terceiro hl
\TO no Titulo 71~: Da mameú'((, que se terá,
'l'Ulmdo Jui:: nã.o q'ecebe Ct ap-pella,ção.

M.-lil'. 1 t. GO§5l.

13. E e depois (rUe o Tabellião, ou
Sllrl"ão incorrer em as drtas penas, por
Lleneaar o iustl'lunento á parle, fizer mais
scriptllra, ou onlTa alguma cousa, que.a
eu Orne.io pertença, malld~mo , que seja

preso, e da cadea, pa~ue V1Jlte cruzado,
amelade para os Captlvos, e a outra para
quem o accusar: e mai.s erá degradado
dez anno' para o Era II, e as partes o
poderão demandar polo que lhe .lerar
palas ta criptura , e não serão valIOsa.
E ao. J uize" e Ofliciae", assi da .lu tiça,
como da no sa FazclUla, defendemos, que
com o tal Tab llião, ou Se.rivão não façam
cousa alrruma, que a seu Ollicios per-

(I) Vide Ord. ,lo lil'. ~ l. 1:; ~ ao, Themndll-D.·
ClSÔC p.. 3 qucst 1211.9, c Pereira uuC:.Lslro-de!llCllII4
R'J"o 1'. 2 "'1'. 63 o. 41.

tença. E o. quo O conll'al'io fizer, paglle
Llou mil réls, am tadê para os Capli\os,
e a outra para quom o aCcnsar.

M.-lil'. 1 t. 59§!!;).
S. - p. 4 t. _2 I. 9.

1-1. E mandamo a todos nosso COITe.
geclo l'CS, Juizes e Officiaes de JLlstiça, o
a. i aos nossos Contadores, Almoxarifos,
Juizes das Sisas e Olliciaes de nossa Fa
zenda, Contadores do Hesiduo, Ouvido
res nosso e das terras dos J\Ie lrados, e
a si de Senhores de terras e Grandes de
no os lleinos e Senhorio , que quando
quer que semelhantes requel'imentos lhe
forem feitos, e pedirem disso instrumentos,
dêm sua resposta no tempo aqui decla
rado, e não a dilalem mai . E se passado
o dito termo a não dérem, mandamos, que
não impidam, uem tolham aos ditos Ta·
belliãe , Oll Scri vães, que passem os ditos
inslrWl101 tos, OLl Cartas testemunhavei (I)
e lho" deixem fazer e elar ás parle, e·
gunuo a seu Officios pertence. E não
sómente lhos não impedirão, mas serão
obrigados a lhes fazer dar os cu tos .instru
mentos, ou Carta te temunha"els no
termos acima conteüdos: sob pena de
qualquer, que o contraT!o flz~r, e o tal
instrumento, OLl Carta lmpedir, ou lha
nào fizer dar, como dito he, perder por
esse mesmo feito o Omcio; e será inlla
bil 'para nunca mais ter Omcio de Justiça,
nem oulro algum de cidade, vi\1a, ou
lLl"ar, e 'mai pagará Yinle cruzados ii
pa~'le, se quizer accu ar. E não accusando
a parte, será ametade pal'a quem o aeeu·
sal', e a outra para os .Gaptivos. ~:o
mais usar elo dito OlliclO sem PrOYlsao
nossa, haverá aquella pena, qu~ ]Ja\Teria
a pessoa, que sem nosssa auclol'ldade. er·
vis.se .om~o ele Justiça. E se' o que tlyer
a .J Ul'l dlçao da tCJ:ra, defender dar-se o
tal instrumento, seja suspen o deUa, em
quanto o Nós houvermos por bem.

M.-liv. 1 t. 59 § 26.

15. E serão avisado os ditos Tabelliãe ,
que os Laes instrumentos fizerem, se os
fizerem per petições, que )he a Pa.!·to
dérem que tanto que as dita' pelIçoes
forem' per elle trasladadas, sejam lid~ e
concerladas perante as partes, se a J ~o

qnizerem ser presentes. E quando nao
forem presente, sejam r.oJlcertadas com
outro Tahellião, o qual porá o con~el'lo,
e a sinará de sen sinal raso (2), ~ nao lhe
pondo o dito concerto, será pnvado do
OUicio e palTará 11. parte toda a perda,
dano ~ custas,'" que por isso i'eceber.

i\L-lil'. 1 t. 59 § 27.

(I) Aclualmenle, no crime, forão eolre nÓs abolid•.
A". n. 215-uo 10 de Setembro de 1849.

Vide Ord. do lil'. 3 l. 'jI, pr. . ti.
(~) Si"ol roso. i. e.• sem as gnardas do s.goal p

blieo do Tabclliiip.
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1G. 8 cm toda' a' cript1ll'as, que pa 
.arem ii partes, porão per ua lel.ra as
pagas, para se saber, e leva~l m~l uo
que lhes he taxado. E uas S~lIptu~ as, de
ele que nào houverem, .O~l nao gUlzerem
lerar dinheiro, porão m/nl. E lazel1Llo o
contrario di 1.0, não pondo a paga, pala
primeira \'ez tornem ii. parle todo o que
levaram, e outro tanto paguem para. o
preso pobres: e pala ~eglLUda vez baJam
a dita pena, e .mal seJam,suspen os ~os
01licios lJer sei mezes. 1~ pala .~ercelra
ejam pnvados delles. E o labelliao, que

levar mais do que lbe lte Ol'd~nado,. ha
verá as pena conleúdas no ql1lnto ~1\'J'o,

no Titulo 72: D(~ ]Jl.'lW, que ha~erao os
Officiaes. que leram mais do confeúdo em
seu Regimento.

~r.-liv.Ll.ú9§29.

L7. E o que fizer scriptura fal a, ou
auto falso, monerá morte natural ('1), e per
derá loda sua fazenda, como se conlém
!la Livro quinto, Titulo 52: Dos que fal
sificam sinal. Olb selto delRd, etc.

M.-Iiv. LI. 60§66.

L8. E o que lm'ar mais que o conlet.'tdo
em seu Regimento, perderá o Omeio, e
mai haverá as pena~, que se contém no
Lino quinto, no Tilulo 72: Dct pena,
'1/11." hat'erão os Oftlciaes, etc.

lII.-Jiv. ll. 60 § 69. C L. 59 § 29.

L9. E o que servir sem cal"ta, seja de
!!l'adado dez annos para o Brasil, e por
c se mesmo feito perca o Officio, e nuuca
o mais haja, nem outro algum de Ju liça,
() paglte da cadea vinte cruzados, ametade
para o Captivos, e a outra para quem o
accusar.

M.-Iiv. I L. SÚ §44. C L. 6S §§30 CSI.
S. - p. '1 l. 22 I. 9.

20. E nenhum Tabellião poderá vender,
nem renunciar o Officio em oub'a pessoa
sem no sa special liceuca, nem o renun
ci~rá, quando stiver doenle, ou liver nene
felLo alguns erros, como diremo no Ti
tulo 96: Dos qu,e vendem, ou ?'elluRlciwm
os O{{tcias, sem no sa hcemca" e ob as
pena' bi conteúda.s. •

M.-liI'.Il. 60 §4.7.

n. Eassi serão obrigados a , e casarem (5),

,(I) Hoje a [lena he n do arl. 129 § 8 do Codi"o Cd.
mlunl. o

(2) Quanlo á respon'abilirlnde cOrt'rccional vigora
hOJe o nrl. 1 3 do D. n. 1569 - de 3 de lILaJ'ço de 1855.
I' Avs. n. n e 9'0 -de 10 e 13 de Março de 1855 e
II. >i3-de 2i de Setembro de 1860. •

A re'pons.billdade qriminal tem seu assenlo no art.
136 § 5 do respectivo Codigo.

(3) Vide Codlgo CriminaL arts. 13i e 138.
1\) Como hoje Lacs OrGcios sc não "cndcm ociosa e

6f'1,'~ "a!ar he esta dhiposiÇél0. } J

d \,lbE,to Ore!. colá hoje rm de."so. Yirle AI. de _i
e A "L de 160i.

como .. e eonlém IIU Titulo !J'J: Que ?lão
lenham 0f/irias publil'os os 1II(1IOI'CS de
dnle cinco annos. nel1l I)S lioJnPlIs .ço/
feiras.

)J.-Ii\'. L I. 60 §4í.

l'abclliãe. pelo. Se"hore. de terro•.

22. E qualqner Tabellião que e chamar
pelo Senbor da lerra (1), que para isso n.ãa
tiver expre sa doação, perderá o OmCIO,
e nunca mais o haverá, nem outro algLU11
Omcio de Jusliça, e pagará Yinle cruzados,
amelade para no sa Camera, e a outra para
quem o a cu ar.

~r.-I i1'. I t. 60 § 48. C Ii\'. 2 [. 26 § 19.

23. E a pessoa, que aceitar o O!acio
de Tabellião novamenle creado per qual
quer. Senbor de tena, haverá pena de
fal RI·IO.

~1.-lil'.1 L. 00 § 4.9.

2·1. E o que aceitar o Omcio de Tabel
lião de algum Senbor de lerras, que não
tiver mais podeI', que para apresentar,
e o servir sem vir tirar Carla e Regi
mento da Chaucellaria, perderá o Omcio,
e haverá. as mal pena, que são con
leútlas no segundo Liyro, no Titulo 4tí:
Em que maneira os Senhores de lel'l'as.

M.-Iil'. IL. 60 § 60.

25. E o que bouver omcio de Tabellião,
por lho dar algum euhor de terras, que
lenba poder de lho dar, sem Vil' á nos.a
Chancellaria, se o tal Tabellião aceitar do
ta1 Senhor de lerras Regi mento de seu
Omcio, que não, for t~~ como o Chancel
ler Mór dá ao fabellJae na no a Cball
cellaria, perderá o ,qff[C.io,.? haverá amai
pena coul úda no fltulo q,(): Em qlle ma
neira os Senhores de len'as,

M.-Ii".1 t.60§5L.

26. E o que per senlença perder o Of
fi 'io, que lhe for dado per algum Senhor
de lerras' e o tornar a haver de sua
mão sem ~ossa expressa licença, perca o
dito Officio, e nunca o mais .possa havei>
nem outro algum de Jusllça. E s.era
preso e cleO'radac1o dous annos para Afnca,
e da cadea pague vinte cruzados, amelade
para quem o accusar, e a outra para nossa
Camera.

M.-Ii\'. 1 t. 60" ú:2. C iiI'. 2 t. 20 § \18.

(I) Vide Ord. do li\'. 2 l. 1,3 § 3. ._
o Poder RCll não supp0l'ln"a Io.es dcnomlll~ç.)c!; que

~ po.reci5.o wmiuuir o horizonte d~ sua f10bCrum3.
0110. 36
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TIT LO L~C'XI

IC se /leio façam SCl'ipltM'uS per SCl'iuies
es l'rangeil'os (I),

Por se evitarem os grandes incom'e
nienles, que r;onlra. serviço d.e Deo e
nosso se seguem de all(ulls Scnvàes Cas
telhanos e de outras Jacães, qne não são
Portuguezes, o oulra ]iossoa particula
res (2), exercilarem nesles Reinos o Offi~io

de 'crivães, sem o serem, passando cer
tidões, e f<lZl'ndo scrillluras publicas e
contracto entre Portllgu zes e Ca telha
nos, c screl"endo entre parte em cousa',
flue nào tocam á nülicia: e bem assi por
se não elar occasião de demandas, flue
sobre a nulJidade elas taes scripluras se
podem mover: mandamo~ ás eritas 1JOS
soas, que nào façam as dilas scriplura ,
sob pena de se proceder contra elles con
fórme a nossas Ordenacõe. E declara
mo as laes scripturas, certidãe, conlra
ctos e mais papeis, de quaJqller qualidade
que sejam, que alégora forem feito antre
partes, e os que ao dillnle se fizerem, ou
solJscrel'erem pelo- dilos Offieiaes Castelha
nos o do outras nações, e per pe,soas outra
particulares, por nl1110s e de nenhum ef
feito e Yíllor, E mandamo , que delles
se não possam as parle, ajudar cm lempo
algum, E isto havemos as i por bem,
sem emhargo Lle quae,quel' co llllnes e'
poss s, em que slilm: e sem elllbar"o de
poderem allegal', qlle a. palavra, o clall
sulas das Carl~'l. e Pl'ovisões de seus Of
Iicio e ex.lendem a poLlerem nesle Rei
nos fazer as laes scriptura e papei .
Por quanto no a tenção não foi essa,
por serem a.s taes palavras e elausulas
(,e as bOll\'er) conlra a, ]iberdaele L1e. te'
Heino., E\ em tlaue:) deUes, e prpjui7.0 da
nossa Fazenda e das parles.

T,. (Ie ,l de 'ulho <I 1,,8:;·
AI. rle 5 de Ontubro lie l::.nl.

TITULO LXX};U

Do '1l1e !teia de fera?' o·q Scril'âes ela F(~

zendct e da Cwncl'rb dcl Rei dfls scrip
furas, que fi::rrem (3).

QllCl'endo i'i'ós proyer á~erca do qlle o

(1) Bl;lrboSil f o primrirn /·nmmt:'nlndor tln~ Ords., ~1I~.

lenta"a que o Nolnrio Hcal podiu Invr:lI° cqrl'iltll'as Uio
.ôlllenle oelltl'o do 'Reino, e que n. do lmperudor e do
l'n"" rodião fuz6-10s por (odo O O, he.

l)cgas, invocando a Ord. {lo li\". 2 1. 20
1

I)ereirn de
C..lro - d. Jla'IIl Regia p. 2 cap. 69, pl'oOigão aqllclla
opinião, Sll~lelltando que só no Fôro EC4,lesiaslico podem
8CI'vir os TabclJiães c Nolnrios Apo~toHc ~.

Vide AI. de 15 dr. .1ulho de 1611, vedando lÍ CRm",'a
n provimenlo de Omeios cm peBsoas de Nação iu
feela, i, c" de origem }, brea.

(2) Esla rlisposiç;;', linha pOI fim e.clui,· os Tab~lIiãcs

(lU NotRrios Aro~lolicos de lavrarem cscrilnnls. 1l)(li~

fl'cla ou Cllrapac!utnl'ulC, o .Poder Real excluin·"!i rnmn
c-:;t rí1llJ!ci rHS.

.~) "ide ",,'a (I) ao ~ ~I r'o I. G6 ,Ic.'·' liv.

S ri I'ãe rl;1 Fazentl'l C' eh 'am 1'3 hão
de le\al' tlas Ca.rla~ Alvarás e outras
scriptlu'3S, qne fizerem, hal'emos pOl' bom
que levem as quantia' seguintes (1),

r. Os Scri vães da Fazenda. dos Padrões de
jum (2), que pola primeira vez noyamente
fizerem, levarão qlúnhentos réis, K fa
zendo-se a cgllnda vez a pessoa , que
nelles uccederem per renunciacão, ou
per oulra C[lHllquel' maneira que seja, Ic
val'ào sei cen tos J'éis, que são cem réis
mai " além dos qui nhentos, que hão de
lel'ar dos' Padrãe , que da primeim "e7.
se fizerem. Os quaes cem réis pa"ara
mais qualquer pessoa, que no dilo j~rol
ou elll parle deUe succeder, todas a I'ezes
que dahi em diante os ditos Padrõe~ se
fizerem, além do qlte alé então se liver
pago do tal Padrão.

2, E sendo lra lac1ados, ou incorpora
do em cada hum do dilo Padrões ele
juro dons Padrões, lel'ar- e-há do feilio
do lal Padrão nOl'ecentos réi:.

3. E lra ladando-se nelles alglUl1:l scrip
lura, ou oulros algwl papeis, se Jeyaril
mai~ do Laes lra~lados outro tanto, quanto
o Tnbellião, ou SCI'ivão, per quem os
dito papeis foram fcito~, levou do lr:r
lado, qu tirar da l'\ota ómenle, con
fÓl'me a Ordenaç';lO.

1. Item, c10~ Padrões da, lenca ohri
galarias separadas, e lença~ em vidas, .c
levarll quatrocentos réis de cada hum.

r,. E indo incorporado oulro Padrão, e
lúnU'il m:lÍs ceni réis.

Co. E sendo dous Pa.drães incorporado~

e lra-Iadados em hum, se levará ue fcilJO
do tal Padrão oi toeen los róis.

7. E o mesmo snJario e levarll do'
Padrões de teoças e Provisõe', que i\ú3
pa sarmos, como Governador dos Meslra
dos das Ordens de i'i'os o SenllOr JE"U
CURJ TO, Sanl-Ingo e A\is.

8. E dos a sen los, rrue se fizerem dos
di los Padrões de juro, lença. obrigalo
rias, e em vida, levaril o Scrivão de
110 sa Fazenda ao tempo, que ns,entar no
liITO della, cem réi por cada Padrão, de
qualquer quantia, crue seja,

i\J.- li\'. 2l. 2G § 28.

n, Ilem,' dos AIrarás de tença ,.qne
forem de vinte mil róis, e dahi para Cima,
e 10l'ará qualrocenl réis de cada hum,

E sendo os elilos A[vará de outras cou-

"Hoje não existem C5crivãc~ da Camara Real. c os
.alurioa dos da FazendR eslão """uladospelo lIrt. 131
do O. n. \569- de 3 de Março de 185!;.

(I) Mol"cnhor Gordo di7- quo as disposições de.le
lil"lo, desde. o prillcipio até o § 16, r/Jl'ã~ eerlament."
derivadas da 1 i iJur ar.cl'sceutou o snlarw ntis E~n·
"'fies da Camara e Fuzendll, de ql1t: faz rnrmorJn o
~ ~e da n·'fnrmn rle 2i de Julho ,Ie l!iR2. .
. :!' Prttln1f'.l; dr jllrn. i. r. o .\poli CJ< du oh-ida pnuhr:l.
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"as, qlle nào sejam telll.:a,; p tl~l"!al'allllo
se nelJes ([U \'aUJam como Carlas,
levará de cada hum, de Cfua]cruer quali
dado que seja, duzen tos réis. Porém
sendo as taos tença a sentadas nas obms
pias (1), se levará de cada Provisão cem !'éis
sómenle.

10. E dos outros AII'aI'ás, que se ftze
rem, se levará sessenta réis pai' cada hum,
não sendo de esmolas, E sendo de es
molas, e levará trinta róis L1e cada hum,
como sempre se levou.

II. llem, das Cartas dos Oflicios, (fue
se fizerem á pessoas, a que deHes fizer
1110S' mel'cll, se levarão ccrn réis de calla
!luma. E sendo as ditas Cartas feita per
l'Cllunciação, ou Alvarás de lembrança, se
levará de cada lluma duzentos réis. E assi
se levará cem I'éis do assento de cada buma
das di tas Cartas.

Scrivãe.s da Cam.era.

I~. E os nossos Scrivães da Camera le
\'al'ão de todas as Cartas, clue Gzerel1l em
pergaminho, de Omcios de De. emlJal'ga
dare, Corregedore , .Tuize' de fóra e de
(ruae quer outros Oflieias, e assi de Cartas,
per que Nós fazemo" a algumas pessoas
de no so Concelho, e de confirmações de
cavalleiro, e p~ll'a Almotacé servirem tres
mezes, e para Tabelliães c SCl'ivãcs terem
pessoas, que o' ajudem a scrcver, e
para ~lo teiro e pessoas Ecelesia ticas
po suirem ben de miz, e para Letrados,
(rue não tem todos os cursos, que manda
a Ordenação, poderem proclU'al' e u ar de
ua'! lelms, e de quaesquer ou lras Carta

desta qualidade, levarão cento e eillcoenta
réis d cada huma.

IB. Item, das Cartas de doacõe de ter
ras, confirmacões de jurisc1 içào, AhJaiJa
nas i'lóre, Cal·tas de privilegios e outra
semelhantes, lelrarão quinhentos réis de
cada huma.
_ 1·1. Item, de qualquer Alvará, ou Provi

sao, que não for de esmola, levarão ses
senta réi .

'15. Item, de Alvará, que valha como
C~rla, não levando tempo limitado Ieva-
Tao cem réis. '

lG. lter,n, de. Cal'tas para se fazerem al
gll!Das dlhgenclas, levarão sómente trinta
réls.
_17. E defendemos a todos o dilos· eri

"aos, que não levem mai dinheiro das
par~es pola scriptura, crue fizerem, lIa que
aq~1 per Nó l!e ordenado, PostoCfue as
~m te lho qUClram dar de "'mca. -em
evem mais dinheiro, postoqu~ nás Cartas,

d (I) Vid.. AI•. ue 19 ue ),laio, li ue Setembro c U
c Dezembro ue 1623. '

011 .\I\'ar~~ sejanl muita~ pessoas, ,1(1 qnc
Ip\ ariam s nua huma só pessoa.

U.-liv.ILUl§ID.

18. Outrosi mandamos aos obretlitas,
que em todas as Cartas e scriptllras, (P1C
Jizerem,. ponham as ,ragas, quer hajam de
ser assmadas per .ós, quer per quaes
quer nossos Ofliciaes. E quando per Nó'
forem u%inadas, porão a pagas nas cos
tas c1as Cartas no cabo dellas. E qual
quer dos Scrivães, que não pozer as
paga como di to he, por a primei m VllZ

torne á parte tudo o que levar, e mais
pague o dobro para o presos: e por a
egunda vez haja a dila pena do dinheiro,

e seja snspenso do Omcio per hum mez :
e.pol~ terceira. vez haja a dila J!e~la do
drnheil'o, e seja suspenso do OffiCIO alé
nossa mercê. E não lhe seja recebida
escusa, por dizer que por esquecimento
ou pressa, ou ontra fadiga o nâo fez. E
qualquer dos ditos Scrivães, que mais
leva~' que o conteúuo nest.-"l Ordenação e
lleglluento, haverá as penas conteúJas nu
Livro quinto, no Ti tulo 72: Da pena, q!~e

h!1vel'r1o os O{liciaes, que lel;am mais do
conle-lído em seu RegimEnlo.

M.-liv. 5 L 61 § 20.

ID. E mandamos aos Védores da nossa
Fazelllla e quae"Cfuer outros nossos Des
embargadores e. Oificiae , a que pertencer,
que não assinem Cartas, nem Alvarás, que
paga não levarem. E ao Scrivão da Pu
ridade (1), ou a q11alquer pessoa, a que
pertencer pôr-lhes vista, qúe lha. não po
nham; e ao Chunceller l\fór, que as não
solle,

i\I.-liv.lt.61§21.

TITULO LXXXJlI

Do que hão de letal' o Scri.ães da
Côrte e das Com.a!rcas do ca.1'7'eto dos
feitos.

Aos crivães da Corle e dos Desembar
gadores e dos Corregedores das Comarcas
e dos Ouvidores dos Infantes e de outros
Senhores de terras e Mestres, e aos Scri
vães elos Contadores das Comarcas, per
tence haver ela partes carreto dos feitos (2),
que com igo trazem, qnando e a~alam de
hum lugar para outro com o Jul l1ador, ou
sem elle, por seguirem seus Oflieios. E
e for tamanho spaço, que passe de dez

legoas, levarão de carreto ele cada hum
feito sete róis de cada parte. E se nàõ

(I) Viue nola (I) ao § 2 do I. H de.le liv.
(~) llojc lacs carretos não se cobrão. O~ autos raras

\ ezes são assim lransporlurlos, tendo o Correio nado
nal bllb,tilllido o. anllgo. Can,inheiros.
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(1) PegaCi, sempre npposlo ás ClpreStiÕCS e drnhmi·
nrlç6cs lalinas, f:lInbem ondellllla cela 11 seu f..om.

3. Das procUl'ações fitas ap'lld aC/II ,(I)
le\'ará ela t1arto, qu fizer e5!l~ procuraçao,
sete reiS, lI1da lflle faça multas Pl:OCUl'3
dorfl. li: se duas, ou lTes pe~soas üzel'mn
hum PI'ocurador, ou Pl'OCLu'atlore', de cada
hl1lna pes:oa levará sele réi -, all'o se
forem maritlo e Illolhér, ou irmàos em
hLlrna hemnça, ou CalJido, ou Univel'.i
dade, ou Concelho, que não pagarão senao
como hWl1:l.. pessoa.

~l.-lil'. I L 63 § 2.
RoLue 27 lia Julho cle 1582 § 32 o33.

,1. E de todas a outra scriplura não
le\ arão O' Tabelliãe , nell! cri\ ãe" po~to
quo sejam de nos :1. Corte, ou das ror·
reicões, ou outros quaesquer de nos o'
ReÍno e Senhorios mais, postoque, e~
ellas sejam mlútas pessoas, do que dlrm
tamente lho- pertenl;e levar, sendo huma
só pes oa.

~l.- IiI'. I L. 03 § 3.

5. De querela, Jiadoria, cOIwença, ou
outro lermo semelhante, que creverem
perante algum Julgador, ou per seu man
dado for 111 fazer cm algum lugar dentro
na l'ilJa, ou arrabalde, onde o Jltlgador
ti I'er, levarão sele réis, a i como levam

de hUllla· as entatla de le lemunba~. E

(&ue algum Tabelli,io seja pl'ivilegiauo lll'r
Nó , que não pague pen ão, não rleixal'á
porém de levar de cinco regras dous l'!ii'
porque em razão seria não lhe er util
seu privilegio. E em todos os oulro
autos, qne ao OJIicio de Tabellião Oll
Sm'ivão pertencem, não haja alguma outra
diU'erença, quanto ao levar' dos 'alarios.

TITULO LXXXIV

Do que hào de lel:w' os Tabelliães e Scri
~'ães de se11S Offi.cíos (I).

(I) Os ,alario. dos Tnbc11iãe esliio hoje rcgulados
pelo D. o. 156n - de 3 .Ic Março dc I 55, quc rc"o,
gou oão 'ó esla Ordcnação, comu o ál. dc 10 dc 00
tubro de 115·1,

Cumpre, porém, nolar 'Iue nos caso,::: omissos no D.
de 1855 ainda prc,'alccc aqueUc Alvaul.

E~ll\ Ordenação foi primeiramente alterada, qunnlo
ao Brasil, pelo AI. de ln de De'zembro de 1699, man
dando-se duplicar o. ,alario, dos Oflir:iae. de JURliça.

Posl.eriormenle pl'omulr;âcão-~e dOlls Ah'nrás com
fu-rça de. lei em dala dc IOde Outubro de 11M, um
eom deslino !is CumarcaR lo Brasil ,Ia beira,mor e
sertão, e outro pnl'a as Comarcas de I\Iinl:ls-Geracs j
cujos salarios erão ITIRis elevados.

Pelo D. de 13 de Oulob.,o de 18~2 fez,se ex!.ensivo a
I do O BraRiI o Alvarfi daquella dn1.tl, qne se eXMutava
na Pro\ int:ia de ~l inas-Gernes.

Desde a promulgação da Ordenaçõe' alê o presente
os salados e cuslas da J u liça lêm constnnlemente
coe Cdl.

- (:) Sobre esta p~n'iío "iáe o que dissemos na
nuta (3) no § 2 da Ord. deste lh', L 80.

O Duque de lheiro, como Alcaide-mór do Reino,
lamhem cohra<a dos Tabclliães uma pensãu. P. do
Desembargo do Paço de 18 dc Fp\'ereiro de 1639.

(3) Scndo em porgamioho o numoro das lelra" de-
Titl ser qllilrenta C ailo, 1]111 ri la elo 1. de 25 de
A o,to de 1150.

Em toda" as scrjpl11l'as que se lião de
contar per regras, a si como as inquiri
çàe" appellações, b'aslados e ter~os de
processo', lew\l'[1 o Tabellião de C1l1CO re
gras dous réis, e o SCl'ivão de 'inca
re"ras e meia; e e ta maioria haverá o
TabelliITo mais que o Scrivão per JJem da
Eensão (2), que nos pa~a em cadahum alma,
E em cada regra haja. h'inta letras, pouco
mai., ou meno , em modo que contando
a3 letra de ete regra, fiquem as regras
humas p01' ouli'as de trinla letras (3). E
postoque o Scrivão seja pli.blico em al
guns lugares, que po sa fazer sCI'ipL11l'a
pl'lblica, se nos nào pagar pensão, não
levlIri\ mais que de cineo regl'a.S e meia
dous l'éi;;, como outro Scrivão. E po lo-

i\I.- liv. 2 t. 02 [lI'.

E - - b' I 1 M.-Iil'. !í l. 63 [lI'.
I. I nao senlo o rlgaL o, (filam o se Rer. de 27 lIo Julho do 1582 §§ 32 033.

mudarem de hum lugar para outro, levar
comsigo todos os foi tos findos; mas po- L E não levar:1o por scriptura os ar
dindo-Ihos as J!arlas, e pagando-lbos suas tigos o razoados dos Ad vogaelo e senlen
buscas Ordinal'laS, elle os manelarão bus- ças do' Julgadora, ou lenções dos Des
caI' á sua cu ta, anele quer que os li I'erem, embargadores; porque sfio cousas, que nào
sem por i 50 lhe dal'Cm mai.- salario per screveram, e em que nâo liveram trabalho,
razão do dito caminho,' do que acima nem os Conladores lho conlarâo per cri-
fif:a dito. • plura, Porém, quantlo das lae' 'ousa

S.-Adcl. p. IL.22 pag.217, dérem os traslados, lenl'ao seu -galario lJ
se lhes contará per criplw'a, como leram
dos mais autos.

2, De huma commissão scripta no pro·
ce so, per lfUfl ós ou aquelle, que no. o
lugar tiver, commetta a feito a al~um Jul
gador, levarl\ o Tabcllião OLl SCflvào sele
réis daquelle, em cujo favor li cOlUllIissão
11e feita. E se fOl' a prazimento de ambo ,
ou em seu favor, levará de cada hum
quatro Téi , e mais n:1o.

l\I.-IiI·. IL. 03 11 1.
Rer. do 2ille Julho li' 1:>82 32033.

rõr maior 'spaço de l1wn lugar para ouLJ:o,
que dez legoas, não leyem de caela feIto
mais que tres réis e meio de cada parte.
Porém, se o paço for tão poqueno, que
niío pas e de cinco logoa , não leve mais
de carreto do foi to, que dous réis de cada
parte.
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mlis havcl'ão O quc monlar ncssas scri
pturas, que fizerenl, contadas as regras,
como dilo he.

M.-Ii\'. 11. 63 § I.
Rer. cle 21 cle Julho de 1;;82 '§ 32 C :J:J.

r. E de qualquer termo, em que for
scripta revelIa, e fizer menção, como a
parle f~i apregoada, levarão da parte, em
cujo favor se tizer o termo, sete rél .

~r.-Ii\'. 1 t. Ga§ 15.
HeI'. de 21 de Julho de 1582 §§ 32 e 33.

1. E das publicaçõe' da ~entenças d)f
fiuiti\'a levarão quatorze ré IS : e da JIl
ter1ocutorias sete réis da parle, em cujo
favor forem. E se a sentença fizer por
ambas as partes, pagará cada huma, se
gundo a sentença, ou interiocutoria for
em seu favo r.

~r.-IiL I I. 63 § G.
ReI'. de 2i rle Julh ele 1582 §§ 32 e 3:3.

8. TI das conclusões a i 50])re o lu)ello,
011 sobre artigos, OLI sobre a diffin iliva,
ou : ohre oulra qualquer consa, de caua
hllma conclusão levarão qualro réi : con
vém a saber, dous réis de cada huma
parle. E se tal condu lio for II revelia
de huma das partes, levarão a revelia e
a conclusào da parte, em cnjo favor he a
lal conclusão e revelia. _ Porém, se 1'01'
conclusão anle o Juiz da appellacão, e for
obre a diffiniliva, se esse crlYão não

houve do feito vista, ou outro provei lo
de :;criptlll'a, salvo a clila conclusão COII10
Illui la veze, acon lece, assi em fei tos cri
mes, como ciI'eis, levará o cI'j vão de taL
couclu 'ão lrinla e eis réis: convem a.
aber, dezoito de cada parte. E se nào

appal'ecer senão huma parle, e for con
clyso á revelia da OUll'<l, lc\'al'á dezoito
rClS de:'a parle, que for pre enle, e mais
n rCI'cha darrueUa, em cujo favor he.

~r.-Ii\'. I I. 63 § 7.
ReI'. de 27 de Julho de 1582 § 32 e 33.

~, E dos mandados, que o Julgador man
dar, as I corno quando assinar termo a al
guma das parles, a que venha razoar, ou
venha com alguma SCl'l ptura, ou lhe mandar
dar o lra lado de algLlma~ razões, ou o
lançam da~l'ov<l, ou das razões, ou de ontra
f?~'S~, ou e oulro semell~an t~s Dlan~lados,
c, 011 ao da parto, em cUJo i;Lvor for tal
mandado, qualro réis.

~I -liv. L t. 63 § .
Rer. tle 21 (ie Julho de 1582 §§ 32 e 33.

lO.. E das inqnirições, que tomal'elll, além
daqulilo, que lhes monlar de sua criptul'a
conlada á~ I' gl'a~, Leyarão as a. sen tOlda
rias tc LclUunha pel' esta maneira: de ciUla
llullla a enlada ele réi~, e do dilo da. les
cmunh~s não leyal'ão cousa algum<l, ~aL\,(J
ua scnptul'a. E e las a' eul;) la' srj;Jm
la~', flue cm cada huma haja Irc' lfilos

de lestemunhas; e se 'menos 1'01', Hão lhes
conlem assentada, salvo dous réis do dilo
da testemunha e sua scriptul'a, e farão
duas assentadas no uja, convem a 'aber,
huma da hor~ da Lerç:l. até ao meio dia,
e oull:a depOIS de comer alé a saicla de
ye pera (L). E slarão pre. le. para receber
quantas testemilllhas podérem no dilo
tempo em cada a entada. E porque ás
vezes em huma assenlada o Tabellião, ou
SCl'iv1\o loma qualTo, ou cinco testemu
nha, e em oulra nào toma mais de buma,
011 duas, o qne acon lece, ou pola te te
munhas clizerem muito, ou pouco, ou a
parte por enlão nào poder dar mais, e não
por Clllpa elo Tabellião, ou Scrivào, elll
e'le ca'o refacam-se as lesternu nhas de
buma a"sentada pela oulTa, de maneil'a
que leve de cada h-es testelllunhas humil
a senlada. E islo e entemb, quanto ás
le temunbas, que tirm' em lugar acostLL
mado; e se forem pela villa pergunl:\l'
te lemunhas em suas ca as, por serem pes
soas hOlll'adas (2), OLl enfermas, que mere
çam e devam ser pergun tOldas em suas ca.8a~,

ou andarem tirando a.lgWJlaS inquiri 'ões
devassas pelas .Freguezias, levem rle cadn
tl'es testemuuhas por J1Ullla assentada, a.~si

como e a pcr"unla sem em lugar acOE
tlllnado, porqLle tão grande trabalbo he de
as andar assi perr/un talllLo, como lar re
-idellte em cerlo lugar.

M.-h. 1 t, 63§9.

11. Das penhoras, lJ:ue fizerem, quallClo
forem com o Porleil'O (:3), lel'arào o que
e Ibe monlar na scriptura, que scr ve

rem, contada ás regra , como dito 11e,
e mai de ida sete l'éis. E outro lanto
levarão, qnando sliverem á venda dos pe
nbore , c.ada \'ez qne hi stiverem, COnyelll
a saber, cada dia dua vezes, huma até
janlar, e oulTa depois de com ralé \'e 
pera, e tanto dw'ar a venda dos penho
res. E se a parte penhorada quizer pa
rrar, e lhe tomarem es'es penhore., levará
o Tabellião, QU Scrivão a scriplura, que
sobre i"so screver, conlada ás I'e~ras, e
mais de sua entrega sele réi. E IStO se
entenda, quando a penhora for feila na
villa, OIL arrabalde do lugar, onde o Ta
hellião sli~'er, porque se mai' longe. for,
levará malOl' s,Lial'lo, como se ao c1lalüe
dirá.

M.-li\'. II. 63 § 10.

I.;? E da senlença, Oll instrumento, flue

(I) V"pcra, i. c., a lardc. Os Lcxicog"aphos não
indic:fin a hOI';L l'r('t'isa.

Vido, nolas (I) ao ~ I· do I. 6 ,o li) ao § 22 do I. i i
desle Iiv.

Pl Quucs são as quc como laes sc podem hojc qua
lificar, d modo a apI'Ol'ciLllr-lhcs o pri\'ilegio?

Jlnrece que fica ao prudente fubilrlo rio JuÍí':.
(~) Yide Orrl. rio li\". :} L Stj pr. rt 1'''' tottllll j e AtI:i.

Ile J do Jallciro de 16iO.
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fizerem, se fur limua uo proce 50, 011 ue
irlslruuI lllo ue a.ggrav , e for llluna meia
-folha de papel coeia, sGripla de am.ba3 as
bandas, levariL della cincoenta e oilo réis.
E fOI' scripta de I1111 na só banda, levará
vi.nte noye réis, e a'l$i por e"e re peito,
segundo sua quanlidade. E e for Carla
testemunhavel, ou oulra dimi ta, aS'i como
Carta- de seguro, ou ue pos e, ou de ini
mizade (1), ou Carta, feila per peLição, (fue
não sào ue muito lrabalho, levarão de
huma meia folha cheia, scripta de amuas
a bandas, cruarenta e qualro réi·. E se
for scripta ae 11uml só banda, levarão
vint e dous réis. E assi do Illeno a
C se 1'0 peilo, com tanlo que cada ]lllma
banda lel'e vint cinco regras, pouco mais,
ali menos, em. modo que contando qua
tro, ou cinco !Jamlas, ejam em blllIJas
1101' ali tras vinte inca regras em cada
humn. banda. E n.ssi cada regra levará ao
menos trinta letTas, em modo que con
lando a letra de sete, ou oito regra,
fiquem hurnas pelr oulra' de trinta letras
rada hllma. E não havendo em cada
lliU1t1:l as regra' pelo sobredito modo, não
llin.s contarão senão ils regras, a cinco
regras por dous róis. E nào sendo a
regras da letras, que di lo 11e, não lhe
conlarão dellas cousa alguma.

ill.-Iil'. 1 t. G3 § 12.
RoL ([o 21 llo J1I1ho ele I:; 2 §§ :::2 o 33.

I:. E as C:ldas teslemunhavei , ou di
reilas (2), inslrumentos de aggravo, appel
laçàes e outm scripluras, de qualquer
arte que sej:lrn, não a faram em ban

deira, ou 1'010 (3), nem as scrêvam ao longo,
ómenle as facam da maneira qlle se cre

vem no processo. E fazendo-as de oulTa
maneira, percam Loda. a sCl'iptul':l, que as i
fizerem.

~I.-lil'.1 l. GS § 13.

1·1. E quando al"ull1 Tabellião, ou cri
,ão fizel' alguma Carta teslemunhayel, OH
inSlrumento de aogra\'o, ou outra qual
f]llCl' Carla, que no o sello levar, ser
Ihe-hITo conlada as primeiras lI'os folhas,
que "ão seis Jaudas, a quaTenta e quall'o réis
cada lauda ("'). E e cad:t IlUma das ditas
scriplul'as for de IIwi" folhas, contal'-lbo
hITo todas as mais folhas e scrilJlllra ás
regra', :l cinco regras por dous l'éis ao
Tabe!lião, e cinco e meia ao Serivão,
sendo sempr~ as uit.1.s folhas das regras e
letras sobredJtas. E quanto Ile ás appel-

(I) Vide A.1. d \O do ~l"rço de 160S que c,lin~uio
essas CRJ'tas op. inimizade. ' ~
. (~) Cal'tas dil'eitas, i. C., cnrlos de jusliça, em oppo

SIf;no ás graCIosas ou de graljn, n tls le::dullluuhu"ci!:t ou
de aggra\'o~1 fronfas, protc los, Ic.

(3) 1}"ndcira. ou "olo, i. e., eliCrC"Cl' cm papel no
cOlUprlli .

(t) Peln R. de 3 de Junho rio 161;; t1oc!"rolJ·se que
as lauu Ui de quo trala esta Ordenat:.ij"o filu 1llcios fo!lJas
de pap I, c~crila.3 '.!c ;,uu :u as banll,,';.

laçàes, CaD tar-lltas-JJITo lodas tlesuo prin
cipio ás regras.

~r.-lil'. 1 I. 63 § l·l.
Ror. de 27 ele J lIJho ue 1582 $§ 32 e 3:1.

15. E quando 1M scripturas vierem á
nossa Corl , ou á Rela ão do Porto, seja
contado aqllillo, crue se "deBas monlar aos
Tabelliães e crivães, que as fizerem, pela
sobredita man~ir:l; e aquillo, que for
achado que lDalS levaram, sendo ahi mo
radore', o Contador das custa o faca
logo cbamar, e logo com eífeito lornar is
partes em dobl·o. E se forem moradores
em oulra pl!rlc, faça-se Carla, !.la sada
pelos DesemlJargadores, que do feIto co
nhecerem, pam que ludo assi eja real
mente executado. E n "is haverâo a pena
contenda no quinlo Li \'1'0, no Titulo 72:
Deb pena". que lW·l;e.,.ão os Omciaes, qltC

levam ?I1ms, cL ., da qual se tirara o que
as i a parLe leyar, segllllCTo mais largamente
abi diremo .

~I.-Iil'. I!. G3§ 15.

16. Dos Alvará pequenos, que não en
cherem Illlm:1. buda, as i como AI val'fi,
para pl'enuel' e sol!ar preso, ou para c.iL1r
te temunhas, ali de oulros semelhanles,
levem (fuatorze réi de cada hum. Porélll,
se o Alvará for tão grande, que eneha
hUIIla lauua, levem delle Iluro vinlem, e
a esse re"pei lo, se m:lis for.

U.- IiI'. I t. 63 § 16.
Rer. de 27 de Julllo elo 1:,82 §§ 32 e33.

17. E dos fei los dos pre os pobres, que
se livram pelas 1\'Iisericordjas do Ueino,
nào lev:ll'ão o Scrivães mais aos ditos
pl:eSO", que ametade do salario, que lhes
pertencer, ou sejam crivães da no sa
Corte, ali outros quaesquer do Reino.

AI. do 2:; uo Agosto ele 15~2 (l).

IS. E hayemo' por bem, que os ?cri
vães, que cre erem nos feitos dos lma
menlos dos prosos degradados para galé',
assi nas lerras, uonde vem os ditos d.o
"radado , como IHIS Casas da SllpplIcaçao
e do Parlo, não levem mais que a terca
parte daguillo, qu lhes for oonta(lo de
sua scriptura nos ditos feitos.

A s. do I~ de Fcyereiro ou ~[al'ço tle 1579.

Hl. E os Tabelliães e Scrivães porão per
sua mão as pagas em todas as ditas SGI'lP
tura , que Ilzerem, de que devam levar
dinheiro. E nas de que não houverelll,
ou não guizel'em lev:lr dinheiro, ponham
nihi/.. E na Cltrta não ponham paga de
pllblicação, neln de proces o, mas sómente
do (rue levarem pola criptura. da Carla.

(I) Diz .1unsenhor Gordo que o Al. de 1592. qn.
serno de fonle á cala Ol'deuoção, fui rOl' cUe .eh,do
ellro tldlu de 1:l de ~lar';t) dn(l\lclle nODO.
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J.: O que o onLl'al'io fi7rl', I!;) . pOl1l1o
paga, Clima dito lll', pala prJmell'a yez
torne :í parte todo o 'lue levar, pague
oulro tanto para os pre.'o.. E pala se
gunda vez haja a mesma pena, e seja
5U penso do OlJicio per seis meze ; e
pola terceira seja privado do OlTIriü.

M.-lir. I t. 63 !ll/, e t.. ~O § G.

Vis/as.

2. Da visla do feito o Tabellilío, on Scri
vão que o crever do princ.ipio, levará asexla
parle de quanto nlontar na scriptura. da
inquirição do lal fel to, até onde a VJ:ta
rOI' pedida, contando-a Loda ás rrgras '11:1
soLrediLa maneira, E postoque a vista
seja pedida mui la yúzes, nâo levará
visla, senão buma só vez, Porém, se
depOIS que a vista for pedida buma \ ez,
o feito crescer mais per inquirição, 011

per scriplma, qualquer que seja, seja-lhe
conlada a vista elo que mai' cre ceo,
depois que a olttra vi~la foi ped iela :
com lanto que lhe nAo conlem vi, ta,
donde lhe contaram o lraslado (t),

M.-Ii\'. I t. 63 18.

.1. ii: perante o Juiz da appeJ!ação
levará o Scrivão da visla des a appel
laçã) dous róis de cada folha. Porém,
se o Jui-z da appellaçâo mandar tirar
algnmas inquirições nesse feito, depois
rle pendei' perante elle, ora se tirem na
Cor~e,- ol'a el11 oulra parte, e for dellas
pelllda VIsta, lel'ará o ScrlYlío o sexto dellas,
a, i COl110 se o fei to fos. e coml:çaelo pe
rante o JUlZ da appel1a~:lo.

~J.-Iil'. I I. 03 § 10.

2'l E sendo hum feil'o GnJo per sen
tença, se Jepois for per algllma parte dado
em oulro feito elll ajuda de seu elil'eito,
e for delle pedida "j ta pCI' alguma parte,
ele lal feito nâo leyará o Tabelliâo, ou
Scril'ào yisla, salvo :unetade do Cfue le
1'011 o rlv~o peranle o Juiz da appelJaç:lo ;
porqua~l~ Já do f ilo. findo esse Tabe~]i:lo
ou 8crl\'<lo, que o t1111 13 , levou a VI la..
Porém, se ail1l1a lelle nào honve al17l1ma
"Isl~, e então foi a. primeira vez qlfe se
pelho, leva,rá sua. vista toda per inteiro,
a5.1 ~o feito,. como da appellação, pela
maneu-a que (1110 he. E desta vi'!a 1 vará
ametade o Tabelliiio ou Scrivão que tinha
o feito, que he dado em prova~

ill.-li\'. I I. G3 21.

Ruscr.s.

. 2J. T~do o Tabellião, ou Scrivão, que
tIver fello em s II poder depois que for

(I) Sobre esta O"Mnncão p a d paragrnpho nu
CUlnlf, Consulle-,e la,"bum n L de i rle J uuho de 1583.

Gndo ppr ::rnll'n~" ou allte:; (rUe o seja,
e he relal\lado, l' não e falia a elle per

culpa da parte~, qllando per algunm della
lhe for requerido, qne o traga a Juizo para
faJlar a ellc, ou para tirar delle sentenca,
ou outra scriplura, ou jlaya o dar em ajüda
de sua prova em outro fel lo, eu para haver
per. elle alg~111. 1~l'OI'ejto, levará esse Ta
bellillo, ou :::iCrll'110 da busr.a de tal feito
de cada mez, nOI'e réis, e isto até o pri
meiro anno cumprido, qne sITo per anno
cen lo e oito réis. E se fOI' mais tempo,
que pas, e de al1no, I vará no segundo
an110 cincoenta e quatro réis. E se pas
. ar de dali' annos, levará palo terr.eil'O
anilo dezoit réis. E se passar de Ires
anno., nIIO 10,-31':'1 dahi em diante de busca
mais alisa alguma, mas ]cyará sÓl11enlc
elo ditos tres anno~, em que e montam
cento e oileJila réis. A qual busca se lhe
dil, nào sómente p 10 tl'abalho, qne le a
em huscar o feito, ma porque he obri
gado guanJar os feito~ crimes até ,inte all
n03, e até h'inta os civeis.

M.-Ii\'. I t. 63 ~I.

2-1. E Ia.l bu r.a, como c [a, não have.ri!
IU!far na<; scripLuras, qne a parte deu em
JUlZO para ]1rovar sua tenção, que s jam
taes, que no fim do feil se devam tornar á
parte, po"loque o Tabe1lião, ou Scrjvão a,
tenha em seu poder o dilo lempó, durando
o fel lo.

~I.-Ih·. 11. G3§2~.

2~. E d poi. que o frito f r rU1Jo per
sentença, se a parle não requerer, u:};
scriptura:;, e as deixaI' star cm casa desse
Tabellião, on Scriy50, leI' dellas busra
assi c.ol1l0 de oull'o feito, 011 sl'ripLUras;
que Ilver em ua O'uarda, pela sobredita.
maneira: alvo se a parle lIào fel' na terra
para.. a<; pedir e rrquercr. E e'la busca
haverá lugar em todos o proce os, inqui
rj~ões e cripnn'a", qlle esse TabelliITo 011

criv50 lil'er em ua guarda, romo dito
lle. POI'ém, se for requerido, qlle dê a'l
dita' sCl'ip!ura.' e lI1ali(~iosamel1t() por Ir
,ar husca a retireI', 111'1 113 ('cril della bus!'a
e pagal'à [I pari outro tanto, qnanlo lhe
pedir de husca.

~1.-Ji\'.11.63 23.

'%. 1'. qllunlo ás s('riplura'l, que 11a de
husc:n' per livro, a si como Nota de con
t1·ar.!os, qllel'cla., ali deJ1llJ1ciacàes, que
lenham scriptas em seus li 1'1'0:, de taes
com e las 1eyarão de busca 'úll1enle am 
tade do .que I~Yal'iamllos proces O' e scrip
tl!ra'l a 1Ina dita, IJ:l\'elldo re'pe)to ao que
dJlo he; e ou11'0 Lanlo levar;1 o Ta1Jrlli:l
por bu cal' o in 'Irumrnto, que já li\'el' ti
rado da. 'ata, e não lhe foi I'equerido p la
parte a. q\le p rlrneia, poi n50 .leYr per
o Tabelliào.

~J.-iil'. 11.f,·i;;~1.
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'lí. E elo imeltlariu' feito, pIo' TalJel
liães lIo. ben, lIos orfào , onde nào houver
8erivães do dito omcio, I '\7arâo de bu ca
o que hec1eclarado no Tilulo 89: Dos Scri
1'ães dos Orreios.

M.- iiI'. 1 l. 63§%.

2 E em todos o> obredjtos casos, onde
del70m haver busca, não e conta1'á busca
cio primeiros seis mezes, mas contar-se
11a 110 tempo que correr depois delles ; por
crua dopois l:[ue passam os clitos sei me
zes, sem se talla,r ao feito, não stando con
Illu 0,011 stando concluso hum anno na mão
do Scrirão ('1) sem se fallar a elle, não se
11óde fallar ao fei to, até que a parte seja
novamente citada.

M.-liv. I!. G3§3.?6.

ldas.

'ln. E quando algum Tabollião, ou c1'lvao
for fõra do lugar lirar inc[uiriçfLO, ou fazer
oul1'o negocio, se levar besta sua e moço,
levará para si o para mantimento da hesta e
moco dOllS tostões por cada dia, que andar
fóra de sua casa. E haverá mai sua scriplura
e assenlada de te lemunhas, ou a penhora.,
se a fizer. E se em tal negocio não andar
senão ametade de bum dia, levará ame
lade; e a si mais, ou meno , segUlldo o spaço

. do dia, que lá andar. Porém, e a parte dér
be ta sua a es e Tabellião ou SC1'lI'110, não
loyará mais ql1e hum tostão para si e para
manlimento do moco. E não comerá o tlito
Tabellião, ou Scrivãó com a parte, POl: se não
dar azo cle se afeiçoar a ena, salvo se no lu
gar, onde o ta.l negocio for fazer, não achar
a vonder outro mantimento, senão o que lhe
a parle dér. E se comer á custa da parte, elle,
o moço e alJesla, não levará mais que hum
tostão. E se não leva1'1Jesta, haverá ómento
uum tostào, e comerá á sua custa. E se co
mar ii custa da parte, não levando he ta, ha
yerá meio to k'io sómente: e' o me mo leva
I'Jio os Enqueredores.

1II.-liv.ll.63§2í.
ner. tle 27 de Julho de 1582 § 32.

:lO. TI sendo a. partes presentes no lugar,
onde o. Tahelliães, ou Scrivães forem mora.
(lore , demandem seus salarios do dia que se
publicar a sentença diff:initiva, a trez mezes.
E J1ão os demandando no dito tempo, não
o possam mais clemanclar, nem sejam soure
i o mais olwiclo. E 0- ditos Olliciaes
serão avisado, que não levem mais cousa
alguma além cio que lhes he Lax:ado, soh
pena de perdimento de seus Ollicios. E
haverã as mai penas conleúdas no Livro

(I) .obrn o "msicu\u-na mão do Scriuüo, qne he
00\'0 nn!lla compilu,üo. diz Monsenhor Gordo que se
"",wlite Cabcdo- Decisõrs p. I dec. 18\ c o Ar. 7. elU
l'njo~ lugares se declara a razJ:o c o!"igcm deste uc
rrrs('cnlnmcnto.

lJl1inlo, no Tilulo 72: DCL ].ClW, q Ir hll1'cràn
os Ofliciues, que leram muis do eOll/clÍrlol'lII
sei! Rrgil1lenlo.

M.-Iil'. 1 [. G3S" .
!lcI'. de 3.?i cle Julho de l582 § 31.

TITULO LXXXV

Dos lJis/l'ibttidores das âda,de', rillas
e 1,IlgcI7'es do Reino (1).

Ordenamos que nos lugares, onde hoU\w
dous TalJelliães elo JLlClicial, Oll mais, haja

(I) Vide Ord, desie iiI'. t. 2; c t. ;9 §§ 20 e 21.
Segundo .Pereil-a e Souza no - Dicciollario Jur;diGO

chamn-se Vistribuidor, o Omeial que disl.-jbuc entre ~
Escrh'ãcs Oll 'Tabclliães os aulos, escrituras c popci~
em que lhe. cabe escre"nrem.

Nem Barbosa, ncm Pegas cm seus Com., nem Silm
Pcreil'u 00'- Rrpcrlm'io das OrdcttaçàCS, C Pereira ~

Souza dizem a época cm que roi creado csle Oflic'o
cm l'orlugal.

A Ord. do 1il'. I l. ,n § 21 niio impunha a pona d.
nu!lidade Jlor falta do dislI'ibuiçiio; mas o AI. do 23
de Abdl a 1i23 veio impô-Ia, c duranle o regimen
r!t:lstc .1\ h'urú foi mui rigol'osa fi execução de"illl pena
lidade, que o DI'l. ~6 dR DispO!sição llrovisoria abolio i
reslabelecendo-se por isso O dominio das Ord,. deste
li". l. ,8 § I, e l. ;9 §§ 20 e 91.

Nos lugares onde cx:stin um só E:5crhão ou Tabel·
lião não ha\'ia necessidude de semelhanle pro\'iden
cia, como declara"a O AJ. de 3 de Abril de 1009, a r.
de 6 dn J unho de 1;21, e ainda o mosmo AI. de 23
de Abril de 1;23_

Enlretanlo as PP. de 12 de Agoslo e de 14 de 011
tubro de 1S1li exigião ainda neste caso a distriLuiç.1ll,
c roi tão sómenle depois da R. de 13 de Setombro d.
182; que tornou a vigorar a racional execação dnquellll
providencia no fdro; doulrina qne foi ainda reforçado
com O A". n. 68 - de 9 de Março de 1849.

De"e-se tIOlar que quando os Escri\'ães são prirali
vos tambem se não da d.istribuição, como no caso do
Escriv~o da. l)rovcrloria dos Residuo8 J que só da,'e es"
crtH'CI' nos processos do seu Juizo; podendo, cm "ir·
lude do D. de 13 de Março de 1%4·, fazer ns in,'en
lados dos hcrdeiros maiores. A\'. de 10 de Forcrci,o
de 1851.

l'elo Ass. de II de 1\[aio de 1i13 não se faz procisa
a distribuição dos foilus que são dependeneia do
eulros.

O Codigo do Processo C"iminal arl. 40 impunhs.,
distribuição cm todos os feitos ch"eis c crimes, RS.UD
como o ar!. 12 da Disposição Pmvisoria, e o D. do 20
dn Março de 1833 veio á regular o modo ~es53
providencia entre os Escrivães da Côrle; o quc alOda,
quanto ao geral, foi declarado J;lelo D. de ~t de Outu
bro do mesmo.anno, qun le,'e limitação no D. de 2 d.
Abril de 1835, da coUeeção da Typographia Na.c~a'l.

As nscriloras de venda de esc.ravos não prccl5ltO de
dislribuição (D. n. 28J3-de 12 de Oolubro dc.186t
art. 1) i assim como não he necessnria ons O!lcnluras
lanadas pelos Escrivãe. dos J uizcs de Paz. L. de 30
de Oulubro de 1830 ar!. I.

O D. n. 817 - de 30 de Agosto de 1851 no arl. 8
dcclarou cale emprefío omcio de Jusliça, o port~DID
sujciLo DO seu provJnumlo ás condições dos Offic',lIe~
da lIlesma Repartição i o que con6rm,\u o Ar. n. 39,
-dn 31 de Outubro de 185;.

Pelo Av. n. 3;9-de 30 de Noyembro de t859, 0551
Omcio uiio hn incompali"ol com o de Escrh'iio .~a
Juq', mas hc clJm Ode qualquer Escrivão ou T8bel!I~G
de que o Dislribuidor rôr parenle uos gráos Ilrohlbl
dos, no TenDO onde resirltr.

Vide nOla (b) ao § 45 do t. ;9.
Cumpre obser\'ar que, segundo a O. de 5 de Nore",'

bro de 1810, a dislribuição só se de\'o fazer anles d.
cilada a parle. _

Seu. livros são sujeilos .i inspecção par> a 10laçaO
respectiva. D. d 22 de Janeiro do 1832 § 3.
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hum Di lribuidor, que dislribua entre elles
todos os feitos, Ca'l'tas, desembargos e autos,
que a elles pertence f~zer, em ~naneira que
'ejam igualados no~ feitos e s~l'lptura ~ ql~e
fizerem. E erá obngado ter livro de dlstn
lJuição enc~dernado, e o guardar e dar conta
delle aló trmta annos. E onde houver om
cio de Contador, Enqueredor c Distribui
dor, andarão todo lres em huma só pes-
oa ('1). E o salario do OJ?cio d~ Engu~!'edor

lhe será conlado pelo JlllZ, e nao per] abel
lião algum, nem oulro Ollicial de Justiça.

nI.- liv. 1 t. 60 § 31, e l. 59 § 30.

\. E onde houver dous Tabelliães das
1\'ota, ou mai" clislribuirá enLL'e elle o
Di tribuidor dos TabeIJiães do Judicial.
J>orém nos lu~ares onde houver muitos Ta
belliães da~ Notas, haverà hum Distribui
dor apartado do dos TabeUiãe. do Judicial;
o qual será obrigado star no Paço dos Tabel
liães das Notas lre hora pela manhã, e tres
1\ tarde conlinuadamente. E o Distribui
dor, iue distribuir as scripturas entre o
Tabelllães das alas, a sentará no li vro da
tli tribuição os nomes das partes, que fize
rem os contracLos, e as cousas sobre que
. e fazem, dizendo: [tem a N. e . Tabell'iâo
huma SCl'ip1117'U de 1:e7ldcb de /nonas casas
que N. 'l:el1deo a N.

M.-liv. 11. r.n § 30.

2. E quando a: scripluras se forem fazer
fóra do Paço dos TabelTiães, e nenhuma das
jJartes for lá para o declarar, o Distribui
1101' eanegarâ na Distribuição a scriptura ao
Tabellião, que a houver de ir. fóra fazer,
pondo o nome sómente do que o manda cha
mar. E deixará em branco spaço, para de
pOIS screver os nomes das outras parle e
·ubstancias. das scripturas, como aCÍI;na diLo
lIe. E o dito Tabelliào no me mo dia aLé o
G~h·o. se~uiute, a mais tardar, declarará ao
DI tl'lbuHlor, sob pena de perder o Omcio,
o nomes das parles e a uhslancia do con
tra.elo. E não o fazendo assi, o Distri
bUidor lhe nào dará mais di tribuição.

M.-Iil'. 41. 59 § 31.

3: E se depois de Ser di t.riJmida a
scrlplura a algum Tabelliào da 1\'0 la
Jlara a fazer, as partes se arrependerem,
ou per alguma maneira a não quizerem
fazm', o T~ellião, a que assi for distri
bUlda, o nol1ficará dentro em (lous dias ao
Di tribuidor: o qual assentará na marO'em
onde alaI scriplma stiver di tribuida c"om~
o ?Ito T~belJião disse qne a não f~era, e
O ~abelhao assinará no pé, e lhe será de
pOI ?ada outra (aI na distribuição. E não
o n~l1ficand? no dito lermo, postogue depois
qU~ll'a provar que as parle não ftzeram tal
erlptura, não será a ello recebido. Porém

(I) Boje não se observa esta disposição.

no caso, em que o Tabellião fizer a scri]J
lura, que lhe for dislribuida, se disser ao
Distribuidor que a não fez, será punido
como falsario.

M.-Ii\'. 1 t. 59 § 32.

4.· E quando o Distribuidor dos Tabel
ljães do Jltdicial for doente, ou em lal ma
neira impedido, que não possa servir, ou per
qualquer maneira não for fazeI' a distribui
ç~o, o Juiz porá hum Tabellião da audien
cla (i), (rUe lhe melhor parecer, que por el1l'
sirva, emquanlo o impedimento dw'ar, ou
Eer ós não for provido. E quando o
Distribuidor das Notas for impedido, o
Juiz dará hum Tabellião das Notas que faca
a dish'ibuição, emquanto o impedimenío
dur-ar como dilo he.

M.-Ii\'.1 I. 77 §§ 16 e 11.

5. E os Distribuidores levarão de cada
cousa, que di tribuirem, eis réis. E não
levarão bu ca, senão quando passar de cinco
annos, que o feito, auto, ou scriplura forem
diSlribludos (2).

~l.-li('. I t. 59 § SO, o I. ao § 31.
ReL de 21 ele Julho de 1;;82 § 32.

TITULO LXXXVI

Dos E71qllel'edo7'cs (3).

Os Enrruererlore de"em ser bem enlen
didos c diligente em ens Omcio , em
modo que saibam perglmtar e inquirir as
te. teml1nhas por aquil1o, para que forem
oITereeidas. E anle que a te temunha seja
perguntada, lhe será dado jmamento dos
Santos Evangelho (4.), em que porá a mão
que bem c verdadeiramente diga a verdad
do qne souber, ácerca do que for per
guntado.. O ql1al juramento lhe será dado

J
(I) Esla Ordenação está re"ogada pelo arl. 8 do D.

n. 81 i - de 30 de Agosto de 1851. A substiluição se
faz por quem o Juiz l\tuuicipal nomear.

(2) Os salarios do Distribuidor e.lão regulados pelo
arl. 159 do D. n. 1569 - de 3 (le Março de 1850.

(3) Este Omeio acabou com a promulgação da Dis
posição Provisoda art. 26, que abulio-os.

As testemunhas são hoje publieamenle inqnirida.
pelas proprias partes que a produzirem, ou por seus
Procuradores, c depois pela parles cf)nlrarins, na fôrma
dos arts. 262 e 26\ do Codigo do Processo Criminal.

Ncm Barbosa nem Pegas em seus Co.... dão a orj
gem desta instituição em Portugal, e ainda oul,·o al
gnm escritor, de 9.ue lenhamos noticia.

(4) Esta dispOSIção está rC"ogada pelo arl. 86 do
Codigo Criminal, onde se diz que a testemunha dererá
ser juramentada conforme n religião de cada uma, el
eepto se rór de tal seita que prohiba o juramento.

Cumpre advertir que lIc mi!::tcr que a testemunha
toque nos Santos E,'angell1os, não bastando que diga (\
Escrivão que a tc!Lemunhn jurou. flió 110 parmittido
não locar nos E,-angelhos aos Cardeaes e Bispos.

Attenle-sc á cx-pl'essào da lei -Santos EDangelhos# C
Dilo Bíblias herelicas, de que infelizmente se usa
em muilos tribunaes do Drasil.

Consulte·se sobre todo esle tilulo Pegas no respec
li"o Com.

Ono. 37
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perante a parte, conlra quem he chamada,
se ella a quizel' ver jurar; do qual jura
mento o 'fabeJlião, ou Scrivão dará sua fé
110 dito da te temunha que screver. E
depois que assi jurar, dará. seu testemunho
sec.reLamente, sem nenhuma das partes delle
ser sabedor, até as inquirições serem aber
ta" e publicadas (1). E assi as perguntará
Jogo palo coslume e cousa, que a elle
pertencem, convem a aber, se tem dirido
ou cunhatlio com alauma das partes, e em
que grão, e· se t m tão esh'eita amizade,
ou adiu Ião grande a alguma dellas, por
(JUe deixem de dizer a verdade. E se re
ceberam de alguma della ou de outrem
em seu nome algumas dadivas, e se foram
rogadas, ou subornadas, que dissessem em
favor de alguma das partes: c lhes per
o untarão por suas idades. E tudo o que
lIisserem screverá o TabelJião, ou Scrivão,
que a illquil'ição SCl'ever. Palo qual co 
tume perguntarão sempre as testemunhas,
sob pena de perdimento dos Omeios, a si
nas inquirições devassas, como j udiciaes.
Porém nas inquiricões devassas geraes, ou
particulares pergurltarão palo costume no
fim do testemunho.

~r.-Jiv. 1 t. 65 pr., e t. 60 li 34.
Rcr. cle 27 Julho cle 1582 § 62.

I. E bem assi perguntarão lIeclaracla
mente palo que sa15cm dos artigo, e não
perguntarão por cousa alguma, crue eja
fór!l do que nelles se contém, e da mate
ria e caso delles. E e dis erem, que sabem
alguma cousa daquillo, paI' que sào per
guntados, perguntem-lhe como o sabem.
E e di erem, que o abem de vi ta, per
guntem-lhes em que tempo e lugar o viram,
e se stavam ahi outras pessoas, que tam
bem o vissem. E se disserem qlle o sabem
de ouvida, perguntem-lhes a quem o ou
,iram, e em que tempo e lugar. E lodo o
flue dis erem, façam screyer, fazendo-lhes
todas as outras perguntas, que lhes pare-
erem necessaria , per que melhor e mai

daramenle se possa saber a verdade. E
attentem bem com que aspecto e constancia
faliam, e se variam, ou vacinam, ou mu
dam a côr, ou ~e torvam na fana, em ma
neira, que lhes pare(fa, gue são falsa, ou
suspeitas. E quando aS.Sl o virem, ou sen
tirem, devem-no fiotificar ao Julgador do
feito, se for no lugar onde se tirar a in
qui.rição: e se for ahsente, mandarão aos
'crlvães, ou TalJelliães que screvam as ditas

torvações e desvarios da testemunhas, a
que acontecer, para o Juiz, lJUe houver
de julgar o feito, prover nisso, como Ibe
lJareCer justiça. E fazendo Qutras pergun
las afóra a conleúdas ne ta Ordenacão, ou
lião fazendo todas estas por este mesmo

(I) A. inquirição outr'ora Cra sccrcta. Actualmenle
It:, p.ublica, em visla do ar!. I I da Disposiç'u Pro
1"150rlQ.

fei~o O Engueredor perc~_o OJJicio,.e nunca
mais o haJa; .e o Tabelhao ou crivão que
as screver, seja suspen o até nos a mercê.
E po toque a testemunba queira dizer mai
do conteúdo no dilo artigo, ou da sub
stancia e caso delle, ainda que lhe não
seja perguntatlo, o 'Iabellião, ou SCl'Í"íào o
não screva sob a mesma pena.

1II.-liv. I t. 65 §§ I C 2.

2. E será avisado o Scrivão, ou TaLel
lião, que a inquirição com algum Enque-
redor tirar, c,rue quando a testemunha di er
de algum artIgo ou artigos, nihü. não screva
nem ponha em cada artigo particularmente:
Pcrguntando por tal artigo. c feita pergunta.
que era o que delio sabia '. etc., dls e nihil:
Sómenle em bulU 'ó c:rpltulo, no fim do
testemunho. E depois de acabar de crever
todos os artigo , em que a testemunha
disse alguma cousa, fará hum capitulo, em
qne dirá assi: E pel'gull1ado po?' tal al'
tigo. e ta~. declarando-os sómente per nu
mero, assi como, p?'imeiro. segwldo etel'
ceÍJro. C! todos disse nihil. E o Tabellião,
ou Scrivão, que o conb'ario 1izer, será sus
ponso do Ollicio até nossa mercê.

M.-liv. 1 t. 65§ 3.

3. E quando se houverem de tirar inqui
rições judiciaes sobre casos de morle, ou
aleijão (01), ou de ferimento de rosto com
desformidll.de delle, ou de furto, que pro
vado merelfa pena de morte, os Julaadore~

das ditas causas, se nos lugares, onde se
os feito tratarem, se tirarem as ditas in
quil'icões, as tirariío per si. E não e
tiranilo nos mesmos lugares, onde se os fei
tos tratarem, e havendo-se de pa 'ar Car
tas pam outros lugaTes, para nelles e tira
rem, os Julgadores a que forem dirigida, as
tirarão per si. E o mesmo será nos casos
civeis de quantidade, ou valia de cem cru
zados, ou âabi para cima, pedindQ-o al
gunla das partes, ou seu Procurador. E se
as partes forem contentes, ou não c.on
trariarem, que as inquirições nos llttO
casos civeis se tirem per Engueredore,
tirar-se-hão per enes, e serão valIOsas, como
se fossem tiradas l)elos ditos Julgadores,
E em cada hum dos sobreditos casos, em
que os Julgadores perguntarem per ~i as
testemunhas, levarão o salario, que adiante
diremos, que levem os Enqueredol'es,

U.-liv. 1 L. 65 § 6.
S, - p. 3 t. 11. 7 § 3·1,

'1. E os Enquerec10res não tirarão as
inquirições sobre Jugadas, Rendas, e DI
reitos Reaes; porcJUe havemos por ~em,
qu13 as tirem os Jui2ie dos ditos Direi ~os,
ou os Almoxarife , onde elles dos dItos
Direitos conhecerem (2), nos feitos, que pc-

(1) A edição Vicenlina diz-de aleijáo.
(2) Vidc AI. dc 23 de Julho de 1656.



TITULO LXXXVII 200

. ranle eJles se lrat~rel11, poslo~Iue seja.so
ure pequena quanl1a, quer os dllos D11'eJtos
se tirem para Nós), quer para qu.em ~e no sa
mão os liver. Us qua~s as llr~rao per Sl
com o Scrivãe do fmtos, e-~ao a COI11
metterão aos Enqueredores. E s~ as taes
inquirições se nào bouvere~ ele LJ.rar n.9s
lugares, one]e elles, forem JnLze., dingLrao
as Cartas para os JUlzes dos DJJ'eltos Reacs,
ou Almoxarife , se o houyer ~o~ ~ugares~
onde se hão de trrar a5 1l1ql1mç~es./ E
não o bavendo, irão para os JU1zes de
[óra ou ordinarios; aos quaes mandamos
qLLe 'as [irem per si, sem a~ commelterem
aos Enqueredores, p~ra maL. segnran,ça da
juslicu. das partes. E a mesma maneJra ~e
terá· nas Carta de inquirições sobre Di
reitos neaes e Jugadas, (rUe se pas arem
nas Relações elas Casas da Supplicação e
do Porto.

s. - p. 3 t. 1 I. 5 e 6.

5. Por se evitarem testemunbos falsos,
que na Comarca de Entre Douro e Minho
su dão (1), mandamos ql1e as Cartas, que se
passarem p:1ra os preso, ou seguros da
dila Comarca, cujos feitos vão ás Relações
pur appellação, provarem suas defesas,
contraditas, ou excepções de .0]'(1ens, vão
llirigida aos Corregeilore e JUlzes de fóra,
que na primeira instancia conheceram dos
casos, por terem informacão delles, e não
para os Juizes dos Concelllo , onde o taes
prusos, ou seguros sào moradores. E que
rendo elles fazer suas provas em outras
partes, que nào forem da juri eliçào dos
laus CorregedoTes e Juizes de fóra, u1les
malHlarão vir perante si a testemunhas
á custa das parles, que a prol'a quízerem
fazer. E elIes per si a pergmltarão, sem
a commelterem a ouh'cm; e assi se de
clarará nas dilas Cartas.

S.-p. 3 to 1 I. 1.2.

G. E todos os Enqueredores leyarão de
cada. assentada de testemunhas sele réis,
e de cada di to de testemunba ouh'os sete
réis sómente.

M.-Iiv. 1 t. G:> § 4.
Ref. de 27 de Jalho de 1582 § 32.

. 7. E se for fóra do lugar tirar alguma
ul(fUirição, levará as assentadas e ditos das
le temunhas, e ° mais contel'Ldo no titulo
8~: Do que hão de lepa?' os TabelUães, no
paragrapho 29: E quando algwn, eflle
guardará, como cm elle se conlém.

M.-lir. 1 t. 65 § 5, e t. 66 § 21,

(:) Pegas no re~pe.clivo Com. Inmenla qllo os habi
lanles dessa P:OYInCln gozem de tUo mMs oreditos.

E essa pcsslma fama os prlva"a ainda de certAS
-l;raç~" qllando conclemnados a de"redo. Ord. do
fiv. a L. 132 § Ü. o

?mesm~ J '.lrisconsulto snppüe qlle essa disposição,
pa a o perJU"~ da pnl'Le d,,. i\Lillholos, pI'ovmha de
peccados eSjlemaes comrueUides no Pai•.
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Do .flue hão ele levar os Porleiros
e Pregoeiros (1).

Os Porteiros, quando fizerem a' pe
nhoras no [u"ar, onde forem mO!'Ullores,
ou no arrab~de (2) deli', levarão de cada
penhora dez réis. E quando s arremat,
rem os penhore, levarão de quanto .mon
tal' na venda delles, e forem move!>:, dp.
cincoenta réis hUIll, até ({Ue possam ha\'er
de seu salario eento e Oltenla réis . e não
levarão mais, ainda que a quantia da ar
rematacão seja grande e dure muito. E s
esses IJenhores não forem arremalaLlo •
a parte per sua vontade logo pagar, le
varão ela entrega delles dez l'éis, quand(1
os entregarcm [], parte. Porém, se o~ trou
xerem em pregllo o tempo conteúdo na
Ordenacão, ou algum pouco menos, e nào
os arremat:1rem, levarão amelade elo (Int'
levariam, sé arrematados fo sem. E se a
penhora for feita pelo Porteiro, c cUe nãu
vender os penhore, c os vender o Pro
g-oeiro, leve o Pgrleiro suª penhora, e (l

Pj'egoeiro SU:1. arremalação. E. se a pe
nhora for feita em ben~ de raiZ, leve de
sua )lenhora dez réis, e ela. arrematação
de CJocoenla rúis hum, até que chegue n
lrezentos e sessen ta rúis; e ma i. não,
postoque os ben muito "aUJam (~.

i\l.- Jiv. J t. GG pr.

(I) Pereira e SOl1za, nO-Dicciona·r'u J,tI"dico, defille
Porteiro o individuo ql1e esla ás porLas das Casas, Pa
ços, l'ribnnaes e Conventos, para fullar á quem velO
â ellas; u qlle a fecha o abre, Toma-se Lambem esln
palana pelo Omeial publico, deput do para apregoar
os bens nos leilões, e nlmoedas Jodiciaes.

POI' esta declaração de Pereira e Souza vel-se qll
já 110 sOU tempo o cargo de Prégoeiro estava allOeXQ
no Omcio de l'orteiro.

lide Ord. desLe liv. t. 30, 31 e 3~ com as respecth-a
nolas.

O pro\imenLo do Omcio de Porteiro esta deLermi
nado nos DD. n. SIi - de ao de AgosLo de 1851 arL•.
I, e tO, e n. 2530 - de 18 de Fevereiro de 1860. O
ll!Limo Decrelo determina que nos Juizos onde e te Of
ficio não c!ili\'cl' pro"ido "iluliciamcote, servira de
l'orLeiro o omcial de J usliça que estiver de semana.
percebendo os respectivos emolumentos.

Segundo O Av. n. 102-de 20 de Abril de IS6,', uful
podem us PrenidenLes de Provincia nomear inlerina
lUenle os Porteiros dos A.udilorios.

O D. n. 1 i3 - de 31 de Janeiro de 185i delermi
nau quo o primeiro lJortciro dos .l-\udilorios ela C6rlf'
~erviritt perante os .1 uizes dos Foitos lia. Fazf'ndn.
de Ol'phãos, e da I" Vara Municipal; e o segundo pe
ranle os Juizes do Commercio, c da 2\1 o Sol Vnrn~
i\{unicipnes.

Jielo n. n, 831·- de 2 de Outubro de 18;;1 he este
OrneiaJ quem abre a alldiencia geral de correição.

Vide sobre estes Orneiaes l'l'. de 28 de i\[aio ,I"
1815, de 21 de Março de 1827, Av. n. 82-do 20 ri,·
OnLubro d~ 1843, 00. n. 2 - de 7 de Jaueiro de 1810.
e n. 13ü-de 7 de Novembro de 18~8.

(2) .4,.rabalde, i. e., povoaçiio tJue fica fóra rios nl>l-
o. ros da cidade ou "ilIa; suburbios, circun~\iziDhan

çns, etc.
Nenhum lexicographo nxa, pouco mais ou mene" .

Ul'ea que occnpa tal povoado. I

(3) Vide As. de 3 de Jan~iro de \61,0.

•
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I. E mandamos, que esta laxa e orde
nança tenham os Sacadores (1), e per esta
maneira levem o seu salario, e as i lhes
seja contado, e não de outl'a: e assi ás
Adéla (2) dos penhores e cousas, que lhes
dão a vender. E qualquer das sobreditas
pe soas, que mais levar da parte, do que
aqui lhe he ordenado e taxado, baverá
a penas conteúdas !TO quinto Livro, Ti
tulo 72: Deb pl!lla, que h()fl)erào os Officiaes,
que lel;em meâs do conleíbdo em seu Re
gimento.

~L-Ji\'. 1 t. 66 SI.

2. E tudo o que dito he dos salariod
rio Porteiros e Pregoeiros, queremos, que
haja lugar, quando venderem alguns bens
per mandado do herdeiros e Testamen
teiros dos defuntos e Cm'adores e Adminis
tradores de bens, ou de oulTas quaesquer
pe oas, que lhos mandarem vender (3). E
quando esses Porteiros forem fóra do lu
gar fazer a penhoras, levarão por cada
legua de ida e vinda hnm vintem, afóra
o que lhes monlar de sua penhora, ou
entrega. E das citações haverão o que he
onlenado no Titulo 31: Dos Porteiros elos
Corregedores da Corte.

M.-Iiv. I l. 66 §§ 2 e 3.

TITULO LXXXVIII

Dos Juizes dos Or(ãos (lI.).

Antigamente o prover sobre as pe soas
e fazendas dos Orfãos pertencia ao' Juizes

(r) Sacadoras, i. e., os cobradores de rendas, fóros e
'Iuaesquer eonlribuições. Actualmente são os Collec
tores.

Vide Ord. do liv. 2 t. 52.
(2) Ade/a, i. e., mulber que "ende falo ou lrastes

usados, c móveis em segunda mão, de toda a sorte.
Vide Ord. do liv. 3 t. 59 § 20.
(3) Vide AI. de i de Outubro de 18l9, e Av. de l2

de Oulubro de 18~i.
Consulte· se lambem o art. 51 do D. n. i3i - de 25

de NO"embro de 1850, Codigo Criminal arls. 80,90 e
·~63, e DO. n. 862 e 8i9-de 15 e 29 de NO"embro
de 1851.

Nessa legislação se achão consignadas todas as obri
gações dos Porteiros nos Auditorias Commerciacs de
ia instanciu.

(4) Os Orphãos até o lempo das Ordenações Manue
linas não tinhão cm Portugal JUiLCS privatÍ\l os. E..ão
Os Juizes Ordinarios os encarregados de lhes adminis
trat' justiço.

Vide Ord. Afr. t. 2G de § 33 á /,0, e Ord. Rlan. l. foi.
1I1a nem por i,"o foi a educação e fuzenda dos 01'

phãos melhnr [isealisada e adminislrada, COUlO confessa
Pegas nO Com. á rubrica desta Ord. n. 3.

O crescimenlo da população do Brasil, e suas ospe
cines circumslnncias mo\'êrâo o go"erno da 1\letropole
fi. r.renr nns ,'iIIas, onde houvessem Juizes Ordinarios,
Juize de Orphiíos triennaes, consignando-lhes um Re
gimeolo que foi promulgado com o AI. de 2 de 1I1aio
de 1-31.

Em Portugal esles Juizes, que n principio erão.
substiluidos pelos Ordinarios, deixàrão posterIOrmente
de sê-lo; passando suas allribuições á ser incorpora
da. nOS cargos dos Juizes de Fóro, nos lugares onde
não ha"ia Juizes de Orphãos preprietarios, e nesle
5350 doixa"ão de ser sujeitos á. correições. Ais. de

Ol'dinarios e Tabelliães; e por suas OCCU
paçôes sel'em muitas, e não poderem cum
pl'ir com esla obrigação, como deviam
fOl'am ordenados os Om.cio de Juiz e Scri~
vão elos Orfãos, pal'a pecialmente proverem
nas pe soas e fazendas delles, no que deITem
ler grande cuidado, pala mui la confianra
que nenes he posta. E em todas as vU[a'
e lugare, onde nelles e no termo houyer
quatr()cenlos vi i~ho , .ou dabi para cima,
mandamos que haja JUJZ dos Orfàos apar
lado (1). E onde não houver o dilo numero
de vlsmhos, os Juizes ordinario irram
o Omcio de Juiz do Orfàos com os Ta
belliães da villa: salvo se nas viHa e
lugare, que a quatrocentos visinhos não
chegarem, houver co tume e po se antiga

23 de Oulubru de 1813, 24 de Oulubro de 18H § I,
e L. de 2 de Dezembro de Ii50.

Os de Lisboa (a prinCipio qualro. e depoi Ires) erão
de ordinario Desembargadores da Casa da Supplic.ação.
extravagantos dos mais modernos. AI. de 24 de Ou
tubro de 181,~ § 8.

Depois -da nova organisação judicinria do Imperio l

esles Juizes, em visla do arl. 20 da Disposição l'r.l'i·
soria, e ach. 33 e 3/. do Codigo do Processo, crão es~
eolhidos pelo Governo rl'enlt'e umn Iisla de Irc Ba
chureis formados em Dil'eilo, ou advogados h.bci.,
propostos pelas Cnmarns l'ttnnicipaes, os qunes seniã<t
durante um triennio, como os aDI igos Juizes de Fórn,
e nenhum "cocimenlo percchião pelo l'hcsouro.

Mas a L. n. 261 - de 3 de Dezembro de 18/,1 arl•.
13 e 2 I abolio essa legislaç'io. Os Juizes de Orphãos,
separados ou aonclados á Vara Municipal, ti\'crão no·
meação direcla do Imperador, exigindo-se r,omo ha
hilitação o Bacharelalo em Direilo, P. pralica de adro
gar, pelo menos, de um anno , venccndo o brdenado
aonual, a principio de 400$000, e depois de 600$000.

Já antes desla reformo o .Iuiz de Orphãos da Côrte,
pela R, de 30 de Outubro de I 35, tinha a graduação
de Juiz de Direilo e o ordenado de 1:6000000, qoe
foi acompanhando nos augmenlos os dos Jaizcs de
Direito das Comarcas.

Os Juizes dos Orphiíos, quando separarlos dos Mu·
nicipaes, tem sl1ppJeotes cspccines c distinctos, em
numera ígu;)J aos desses Juizes. A". o. 93-de t+de
Outubro de 18Vt..

rodem ser suspensos pelo 1'residente da Provinnio c
pelo GO"erno geral. Clrc. n. 9 - de 29 de Janeiro
de 18M.

Podem reeorrer ao Juiz de Direito solicitando ins
trucçÕC3, não de"endo re cbô-Ias obrigolorios no eh'el.
Avs. de IOde M.aio de 1836, e n. 2i - de to de Juaho
de 18to3.

São considerados Magislra'los, e como laes compre·
hendidos nn L. de l2 de Agosto de 1 31, art. II § i. c
Av. n. 210-de 1 de Agoslo de 1835, ..

Consulte-se ainda o Codigo do 1'rocesso Crlm,,'!
orL 156, os Av,. de 26 de Agoslo e 24 de Novembro
(§ to) de 183·" . •

Pela extincção do Desembargo do 1'aço, oblll·e,..
difrerenles allribuições. que em seu lugar serão apo~'
ladas. L. de 22 de Setembro de 1828 arl. 2 §§" c ,.

A L. de 13 de No,-embro de l8aO, e os Relr-" a. 1+3
- de 15 de Março de 181-2 art. 5 § II encarrega·ú'
da arrecadação dos bens de defuntos c ansentesj c o
D. de 3 de Junho de 1833 dá-lhes a administração da;
bens dos Indios no respecUvo munipipio. _

Os seus emolumenlos eslão der.larados nO D. a. 1,6
- de 3 de M.arço de 1855 arts. 30, 31 e 3.2. .

Consulte-se sobre a jurisdicÇ<'io desles Jnlzes, .Iem
de Pegas no rcspeoLivo Com.., Guerreiro nOs sens q~ll·
tro Tralados-de 111unere Judieis Orpllanorum, Jlereu'3
de Canalha - P"'irneiras Linhas sobl'e o Prote~SO ~r:
phallo1ogico, raiva e l'ona- Orphallologia Prall,a, n
sano - Codigo Orp/lGn%gico, etc. h

(I} Doje a jurisdicção destes Juizes se rcgula pe
divi>ão territorial, que de ordiuario compreheodc um
Termo, c algumas, eles dous.
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de haver Juiz dos Orfãos,· ou forem' per
Nós ordenados. Os quaes Juizes ordina
rios serão obrigados cumprir e guardar em
tudo o conteúdo neste titulo, sob as penas
neJle declaradas.

M.-liv. I t. 61 pr., e t..6Q pr.

L E o que houver de ser Jtúz. dos Oi.'~ào ,
erá de trmla anno (i), e dabl para cima.

E servindo, nào sendo da dita idade, ora
a dada eja nos a, ora da Camera, ou de
al~l1Ul Senbor de terras, perca o Oficio,
e nunca o mais haja; e Nós o daremo
a quem nossa mercê for; e mais perderá
amelade de sua fa.zenda.

~r.-Iil·.l t. G1§!.

~. E nenhum Juiz dos Orfãos, nem Scri
vào delles, em quan to o fOTem, será Juiz
ordina1·io, ainda que o queira er (2).

M.-Iiy. II. 67 §U.

(I) Em vista do Codigo do Processo Criminal art. I,J.,
I,. n. ~61-de 3 de Dezembro de 1'84-1 llrt. 21., e Reg.
n. 120 - de 3I de Janeiro de 181,2 art. j 99, a idade
destes e de outros Juizcs foi reduzida ó. 22 annos,
contemplando·se o anno de pratiea.

CODvem notar que n menoridade entre nós ccssa nos
21 annos complelos (L. de 31 de Ontubro de 1831) ;
mas, segundo nos a Consliluiçuo, lião he essa l(lade
!urficientc para o exercício. de qualquer emprego pu
Llico; porqunnto, pelo 01'1. 92 § I, não pod~m votar
nas llS8crnbléns primarias 05 menores do 25 nnnos,
tinira as exccpçücs Ilhi aponladas.

Ora, o exercício do "oto hc a primeira funcçiio pu
blica que exerce o cidadão; n se não póde desempenhu
I~ anles da idade de 25 annos, be claro que meoos pode·
ria exercer oulras por sem ouvida mais complicadas.

Esla doolrina he eoufirmada pelo Av. n. ~,- de 17
de ~rarço de t847, fundado na Resolução de Cousulia
fl.a ,mesma data, em que se firmou o seguinte prin
ClplO:

• Ue de pireilo Publico Brasileiro que não podem
senlr Off.iClos Publicas os menores de 25 anno . li

Vide sobre essa Consulta o Rela./.(Jrio do .J1Jinisterio do
lJ!lp~rio de 1857, annelO D - Inteltigencia do Acto Ad
dlCClotlat 1111 paTte reIatiM ás AsscmbUas Prouinciae.s.

Não ob'lante, o Av. de 10 de Junbo de 1850 do Mi
ni terio d~ Imperio t1eclnrou que a idade de 2,' anllOS
Ilra e8.fe'~Ctat para a admissão aos empregos publicas .. C
bem assIm o Jb·. n. 271- de 13 de Agosto de 1.~57.
. (2) Os .Tnizes dos Orphijos t'm incompatibilidades
Jgua~ as dos Jui7.c~ ~rl1nicipaes,

ASSim, este Juiz não póde ser no mesmo ti~mpo Vc
rearlor (Avs. n. 164- de 17 de A~osto de 1839, e n. H
-de I.; de Abril de 1847, e fi. n. 420-r1e 9 de
.~go to de l.s~,~), ~ Ião PO\lCO póde servi r com E'eri
"ao que seJa lrmao, cunhado, tio c sobrinho. A,·s.
"; 1,0 - de·28 de Julho de 181,3 e n. 526 - de I!. de
J'lovembro de 1861.

Cumpre notnr que os cunhados, Jlela R. de 12 de
Setembro de 1817, súo em Direito considernclos innãos,

Tambem niio Ilóde servil' este c~rgo o PI'ofessou de
auln pubhca e nem O's DlI'eclores dê Lycêo (A v. n. 69
-de 7 de Outnbro de 1843), ainda que pelo Av.
n. 116 - de 26 de Fe"ereiro de 1836 se pel'm iUisse aos
Lenle. de CUT'o, Juridieos o son'irem residindo den
tro do mC~mo termo; doutrina n que ;'eio pÔr termo
o AI', n. ~03-de 13 de Selembro de 1865 declarando
qu~ ha llIeompnlibilielade em sorvi r de Juiz de 01'
phaos sllpplento o 1'rofe..or da Faculdade de Direito.
S Por outro lado não póde desempenbar este cargo O
•aCC.rdole, Cama Oulr'ora (Avs. n. 15-de i5 de Fe
v,;;elro de 1837, n.ll0-deO de Novembro de 18/~;.
e _9 de Setembro de 18·;6); e nem o Juiz de Orphão
(r~rcer "'~,rgos de comUli~são albeios á Magistralura

. n. 1.. - de 20 de ~lalO de I \,9); mas, sendo De.

3. E O Juiz dos Orfãos deve com grande
diligencia e cuid'ado saber quanto Orfãos
ha na cidade, viJJa, ou lugar, em que be
J LÚZ, e fazeI-os todos scre,er em hum livro
ao Scrivào desse Olicio, declarando o nome
de cada, Orfão, e cujo filho he, e de que
idade, e onde vive, e com quem, e quem
he seu Tutor, e Curador. E deve abe!:
quanlos bens tem moveis e de raiz, e quem
os lraz, e se andam bem aprovei lados, ilani
ficados, ou perdidos, e por cuja culpa c
negligencia, para os poder fazer aprovei
tar e arrecacTar. E as i deve fazer pagar
a.os Orfãos toda a perda e dano, que em
seus bens receberam, per aquelles que nisso
achar negligenles, ou culpado. E o Juiz,
que o a si não cumprir, pagará aos dilas
Orfi1os toda a perda e dano, que por isso
receberem.

M.-lil'. 1 t. 61§2.

III"fllla"ios (I).

4. E tanto que fallecer al'gum, que lenlla

pulado Provincial, póde servir o seu luga.r, durante as
sessões, sem accumulnr. Av. n. 78-de 16 de Abril
de 18/.7.

N;ío obslante !1 iocompatibilida(le acima notnda
qunnlo aOS Sacerdotes, o Av. de 23 de &,tembro de
1853 decllll'ou que O Clerigo de Orelens Sacras podia
ser Juiz Muoicipal sub.Hluto, dada a hj"potbese do
art. IOda L. n. 261 - 11e 3 do Dezembro de 18·~1.

O Av. n. 306 - de It de Julho cle 1865 declara
que pout'm servir juntamente Juiz e Escrh'ão compR
elres, por não se achar estabelecido em lei (Ord. eleste
Iiv. t. 79 § 45) o compadrado como incompatibilidade.

A L. n. 557 - ele 26 de rnIrho de 1850 erl. I § t
não conta como exercício, para O nccesso á JuiZ" de
Direito, o lemJlo em que esles ~ragistrados estiverem
occupados em qualquer emprego Oll com missão.

rela R. de 20 de Selembro de 1820 arts. 1 e 2 não
podem os Jllizes de Orpllãos accumular as rooc~ões

do Juiz oe Par, c1erendo 0ll1ar, ilssilll como RS de Pro
curauor Fiscal. I•. de I. ,Ie Outnbro de 1832 art. 112,
e Av. de 20 de Setembro <'c t 33.

Não lhes be perOlillido negociar denlro do districto
de sua jurisdiC/;ão, excepto der diuheiro á premio,
quando não fa~ão desla faculdade profissão habitual.
Codiso dn. Commercio arI. 2 § I, e ar!. t 4 do Codigo
Crimmal.

Da mes;ma sorte não podem nd,·ogar. A-vs, n. 62
de 28 de Agosto de 18~3, o n. 621-de 5 de Dezem
bro de 1857.

(I) Ha,'endo dous Escrivães dos Orphãos, he iudis
pensevel a distribuiç;10, einda que se D1anl~nha ~ pra
tica de serem processadbs DO mesmo cartOl'lO os Inven
tarias dos coujuges rellecidos (,h. n. 65-;-_de 15 de
Fevereil'o de 1855), não podendo o~ Escl'lvaes. rece
ber as cnstas senão depOIS de terminados os Inven
tarios. Av. n. 4-13 - de ~l de Setembro de 18GO.

Estes in\'cnLarios feitos ex offi·ciu estão sujcilos ao
imposto do sello, bem como as certielões apre~entadas
no Juizo de Orpbãos. Av. n. 5UI,-de 28 de Oulubro
de 186~.

Nã(J he razão para proccdcr-~c á inycnlnr!o no ~uizo

de OrJlhãos, o fRClo de ha"er o lestadOr elelXado " al
gum Orphiio, legados. Av. de 28 .de Nove!nb,'o de .183/•.

nO. compelente para fezer o IlIleolarlo o JUIZ do
domicilio do defunto, e nunca o da residencia dos her
deiros. Av, do jO de Julho de 18a·~.

Vide Pegas no respectivo Co",.
Sobre os iOl'enrarios de bens de estrangeiros falle

cidos no Imperio, com ou sem Orphãos B~/llSileiros,
consuile·se os DD. n. 2781- de 26 de AbrIl de 1861
ar!. 7 §§ I e 2, n. 2950-de 2~ de Julbo de 1862
art. 9 §§ I e 2, e n. 3711 - de 6 de Outubro de 1866,
e ÂI". n. 19-de 13 de Janetro ele 1865.

ORD. 38
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filho, ou filhos menores de vinle cinco
annos (1), o Juiz dos Orfãos terá cuidado, do
dia de seu faUecimento a bum mez (2), fazer
inventariO de todos os bens moveis e de
I'aiz, que por morte do defunto ficarem. E
dará juramento á pes oa, em cujo poder
ficarem os ditos bens (3), que' faça i!lI'enlario
,le lodo elles, bem e vercladell'amente,
declarando as confronlacões dos ben de
raiz, e o lugar, onde stão; e dos mo-

(I) Pela L. de 31 de Oulubro de 1831 e••a idade
roi reduzida á 21 :mnas; c por cessar nclln, entre nós,
:\ lllcnol'idadc, não he necessul'io habilitação algnma
para ser emancipado o Orphão. Av. n. 16- de 8 de
.Janeiro de 1856.

A idade prova-se por documeDLos, e por outro ,\ual
quer modo Jegal em falta de ccrlidáo de baptismo
(L. de 2!, de Setembro de 1829)' de,·endo proceder-se
à.juslificações peraDte o Juiz Ecclesiastico. A". n. 8
- de 5 de Janeiro de 1865.

Os Paroehos podem passar ecrtidüe de bapLismo
sem dependencia de despacho de autoridade eccle
_iaslica. D. de 13 de Julbo de 1832.

São dispeusados da npreseDtação de laes cerlidües os
filhos meuores de 18 anDaS, e as filhas soHeiras dos
Omeiaes militares para pro"arem soa meDoridade.
J'OI·t. de la de Jnnho e Cire. de 16 de Jnlho de 1839.

Os emanoipados por lei, ainda qoe morem na eom
panl1ia de seus pais) não se reputão mhos·familins,
pelo cODtrario os ouLros lilhos. ParI. do 1° de Feve
reirO de 1848.

(2) Confronte-se com a Ord. dcsle titulo § 8.
O inveolario de"e começar denlro do prazo de Irinla

dias, c sef uitimodo no de sessenla.
"ide Pereira de Can-alho- Processo Orphanologico

p. 1 Dolo (9).
Pelo AI. de 2!, de Julbo de 11'13 Dão podia o Juiz

(ie Orphãos prorogul' esle prazo, mas tão sómenle o
Desembargo do !>aço, havendo moli,'os aUendivcis.

noje es.. otldbuição possou paro as Relações, em
vista da L. de 22 de Setembro de 1828 arl. 2 § 6; 1'1'0
cessando·se Da conformidade do D. de 3 de Janeiro de
I 33 arl, 62.

Vide P. de 7 de SeLembro de 1821.
(3) Pegas, DO § 8 deste litulo, suscita a questão se

cm "ista das pala""Nls uesta Ord.-c daraiuramcllto á
pessoa, cm cujo poder ficarem 0$ dilas bCtlS, póde O ca
beça de casal prestar juramenlo por Procurador.

Elle opina pela negaU"a, adduzindo em seu f"'or
um aresto em causa que JlaLfOcinou em pró do Conde
de Vimioso conLra a Con essa de Alegrete.

'ua opiDião foi abraçada por Gueneiro Da sna obra
- de Mun,r. Judieis Orpha'lOrulll, tralado I cap. 8 dc
u.1 Ó. i5; por Pnh'a o l'ona-O"}JlIallologia Pratica,
cap. 2 D. t, O; por Almeida e Souza - Fasciculo, l. 1
disso 1, onde magistralmeDte traLa da queslão; e por
Pcreira de Carvalho - Pro,esso Orphanologico, p. I
nota (ot). A estes convem addicionar Borges CorDeiro
- DiI'eilo Civil, que DO I. 3 § 239 D. I, déclara ser
esta a pratica de julgar, bem que sua opinião seja que
se deve admillir Procnradur haveado justa causa.

A nrtirmati"a conta cm seu ra"or o Dez. Oliveira,
cuja opiDião copia Silva Pereira em uma nola do
lleperto"io das Ordenações, I. 3 pags. 112 e 113
uoLa (a); França I. 2 Iiv. I cap. 2 § 8 n. 2322; de
\'endo notar-se que, in"ocuudo a autoridade de Jlh",ho
Decisão 16/r, não trata este Juri~consulto da presente
questão, mas de outra que tem sua analogia.

110 ainda em favor desla opinião om artigo publi
"ado Da Revista Juridica de 1865 á pago 176 soh a rn
brica - Jura"""'to do Cabeça do Casal para (acção do
lnventario. da la"ra do Dr. AnloDio Joaquim de ~[a

"edo Soares, que aliás não refuta a doulrina susleD
ladn por Almeida e Souza, e outros Praxislas.

EntretaDto be valido o juramento e iDveulario as
~ignado por terceiro ti rogo do in ventariante, não sa
bendo este escrever, sem a presença de oulras teste
munhas. Assim resolveu o Accó,'dão da Relacão da
Côrle do 1° de Fe"ereiro de 1855, por argumento
deduzido da Ord. do liv. 4 I. 102 § 3. (Carmo Mer
cantil n. 46 de 1855.)

veis porá taes sinaes, per que em lodo o
lempo se possam conhecer, e não baja sobre
ene duvida. E :lSSi se porão no dilo
invenlario todas as dividas, que se del'e
rem a esses Orfãos, ou em que elles a outrem
forem devedores. E se algumas causas
aUleias ahi forem acbadas, declare-se cujas
são, e per que modo vieram a poder do
defunlo, e se tem os Orfãos algum direilo
nella , para se saber o que lhes fica, ou
póde ficar por fallecimento de seu pai: e
logo enlão se farão as partilhas das laes
fazendas ordenadamente. E assi farão de
clal':u' no inventario todas as scriptw'as,
que aos Orfãos perlençam, declarando só
mente o de que cada 11Ilma scriplura lie;
e o nome do Tabellião, 0\1 Sc.rivão, que
a fez, e quando, para se saber em lodo o
tempo, quaes c quanta scripturas ficaram,
e para o Tulor dar dellas conta, porque
os proprios lhes hão de ser entreglle pelo
dito inventario.

~l.-Jiv, 1 t. 67 § 3.

5. E para que os Orfãos não recebam
perda, mandamos que logo ao tempo, em
que os inventarias e partilhas se ftzerem,
sejam avaliadas todas as cousas, que aos
Orfãos peJ:tencerem, pelo Juiz eScrivão
e duas, ou tre pessoas outras ajw<lmen
tadas (1), que o bem' entendam. E seJam os
preços das ditas cousas logo scriplo nos
dilas inventarias e paTLilbas, para que ao
tempo, em que se lhes ha cle fazer en
trega das ditas cousas, por serem casados,
ou emancipados, ou por qualquer oulra
razão, se as taes co usas forem ga tadas, ali
danitlcadas, por se denas servirem as mãis
dos ditos Orfãos, se em seu }Joder fica
ram, ou seus Tutores, se logo lhes foram
en lregues, se pagarem pelas dita8 al'a
Ilações, e assi serão remediados os Orfão',
sem recebel:em perda, nem engano. Porém,
se forem moveiS, de que os Orfãos 8e ser
virem, não será sua mãi, 0\1 seu 'fulor
obrigado a lhos entregar, senão assi como
stiverem.

lIJ.-Jiv.l t. 67 § 3.

G. E se a mãi de algum menor (2) de vinte
cinco aunos se fmar, o Juiz erá ohrigado
dentro do dito mez mandar o p'ai desse
menor, que faça inventario de Codos os

(1) Vide Ord. do li". 3 I. 17 § t.
Quondo havia Juizes dos Orncios er:io csles 0'

amliadore_, conforme o A.I. de 21 de Junho de !i59.
Este juramenLo deve ser pessoalmeDte Jefefldo

pelo Juiz, e lambem pessoalmente preslado pelos Ava·
liadores, cODslando ludo de um termo lançado no lu·
ventario. ..

(2) Comqnanto a lei só reconheço por Orphão Ofilho
que Dão tem pai, os menores Das cOndições. dc.t~ pa
ragrapho e do seguinte gozão do mesmo prlVllcglo 00
inleresse da sociedade, (Jue ulilisa com o acautelo,?cnto
dos bens dos menores, de que os puis são ndn~lOlstrn~
dores. Av. n. 312 - de 20 de Oulubro de 1809.

Vide Pegas no re.pcclh·o Com., sobretudo naS ad·
ditiones I. 14 D, 34.
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bens moreis e de raiz, que elle tiuha e
pos uia ao tempo da morte dadita sua mo
lheI', dando-lhe para lsso juramento ~os
Santos Evangelhos. h tanto Cjue o 111
yentario for feito, fará as pa~tilh.as e ava
liacõe , como dito lle. E delxant os hens
em' poder do pai, porque eUe per Direito
he seu legitimo Administrador. Porém he
obrigado conservar os hens a eus filhos,
quanto ii propriedade, e sómente pôde gas
lar as rendas e novidades (I) clos ditos bens,

(I) f;ooidades, i. e., fruclos.
Esta cIpressão lambem se la na Ord. do Iiv. I,

I. i9 pr., e ,lesle t. § 23.
O Presidenle do Supremo Tribunnl de J usliça 110

rdalorio do annO de 18GB, opresenlodo 00 Mini,lerio
da Justiça, julga COD\'cnicnte inlcl'pl'clal'-sc por RelI)
lerrislati\,o a Ord. do liv. I,. acima cilada, pcht.s du
\'i~as que tem suscitado no róro fi inlclligcncia dnquella
expressão, nos casos de filhos dos esor{\\"os dados em
dote, cujos filhos nnscidos anles da morle do doador,
para virem â coIlação dC\'cm ser considerados frue
tos; ha\'cndo decisões em sen Lidos di ffercn tas DO nosso
Paiz.

Parece·nos que não ba necessidade de semelbanle
inlerprelação legal, haveodo tão sómente iIIusão da
]larle dos qne suslentão que os filhos dos escravos
derem sCr considerados {ruelos.

Tanto o Codigo Pbilippino, como o ~I anuelioo e M
ransino, são compilações do Direito Romano applicndas
li sociedade portugueza, e lIe por isso que n. inler
prelnção da Dossa legislação ci-vi1 se recorre áquelle
Direito (Ord. do li", 3 l. 6·\" e L. de 18 de Agoslo dc
11M), cmbora se exija como condição a boa ra;ão, que
na cspecic so()ru.

Ora, na Legislação Romana, anrIe o escrato cra re
putado COllsa, sómcn(c em tempos mui remotos se
llispulou se 09 seus mh09 crão ou nq.o {I·uelos.
1[ns depois da dccisão do Juriscousulto Marco Juoio
Bruto, de quem Ciccro trata moitas "czes cm suns
obras com grande louvor, referida por U1piano (Dig.
li\'. i I, 2 I. 68), nunea mais foi easo de du"ida- se
05 IlIltos dos escravos crão (ructos, para o eO'eito que
se prclende.

Em Portugal a doutrina do J'lrisconsullo Romano
e.ra geralmcnte segnida, e sómenle em eosos especiaHs
suuo, he quc n duvidn se oO'el'ecia, como se póde "ar
c!n,Gama-:-Decisães, dee. D.135, em que aliâs o prin
CipIO negallvo be altamenle suslenlado.

Além. de Gama, lemos Pega. no Com. a c..ta Ord.
nas add.lIones do l. 14 li pags. tiS e I i9, de n, 35 li
41, onde apresenta por extenso uma sentença do Juiz
dc Fóra dc Odemira, de 8 de Março de 16i3, eonfir
moda pcla Casa dn Supplicação; além de outros ares
tas do mesmo Tl'ibunal, do anno de 1661, lodos fun-
_dados no Direito Romano. '

A m~slDa doutrina, cumo cousa certa e inql1csttonn
\'cl, susleuta Guerreiro nos lralado I e 4 du sua ob"a
- de mUlIcre J"dicis Orp!&.allorwn, apoiando-se con$
hlntemcnte no Direito Romano.

O. esllldio.os podem com frllelo consulta-lo no Tra
I:,do \ h,', 8 cap. 12 uso 135 c 136, e no Tratado 4
1,,'.2 cap, 10 de II. 33 li 36.

Se estc foi s~mpre o costume de julgar cm Portu
5n11 .como snS~I,tal··~O agora no nrasil outra jllrispru

cnCln, qu~ alias nuo se compadeoe com n. boa razão,
e menos RI,nda Cam a posiçiio que tem entre nós O
Óscrn,'o, diversa da que tinha no Direito Romano '!

escra"~ lIe pessoa,. e os senhures só têm direito nos
;e'd' ~~rvrços; não podem nsar e "bu,ar delie como

°Oermo azer com qualquer irracional.
sim ~arrUbCIOS do~ ,escru,'?S .são os seus ser;'iços,. e a~-

. , m CI~l o dlzm o DIreito nom~no. I' ,'ur.lus hOIlu.
,tiS III op~ns .c(llIs;,lit: oL ,.OlfO in (nl-Cw homin'ÍS opera
flml. Dlg. !Iv. 1 1. 1 I. 4."

I Co~suJte"e ainda as Institutas Iiv. 2 t. I § 3i; Di
r.'~~ I"',i t. 2.1. 68.. Ii,:: 22 l. I I. 28, e liv. 4, l. 2

, § 6, e a COIISlltU'Ç«o 29 do Imperador Leão. que
•~ I;O~~reye-.Ut ancillarum partus apud alium edilus,

Ip'lU' dOJnutum sequalur.

em quanto tiver seus filllos em poder, e
he obrigado a entregar-lhos pelo inventa
rio, quando forem emancipados, ou casa
rem; porque segundo stilo de nosso Reino,
sempre como o filho he casado, he ha\Tido
por emancipado, e fóra do poder de sell
pai (I). Porém, se forem moveis, de crue o,
Orfãos se servirem, ou em seu u o se gas
tarem, não será o pai o]Jrigado a lhos en
tregar, senão assi como stiverem. E se
o pai for torvado do entendimento, alI
doente de tal enIermiclade, <rUe não possa
reger, ou administrar os bens !le eus ft
lhos, não lhe serão enh'egues os bens, crue
aos ditos ftlhos pertencerem por morte de
sua mãi, mas ser-lbes-ha dado Tutor, ou
Curador, na maneira <rUe per nos-as Orde
nações stú provido.

M.-Iiv. 1 t. 67 § ·1.

7. E mandarú fazer inventario de toda :t
fazenda e bens, que á algum menor (2) de
vinte cinco annos pertencer herdar, ou ha
ver por morte de alguma pessoa, do dia, que
souber que Ule pertencem, a hUIll mez (3),
na maneira que acima mandamo: que se
faca, quando lhe morre pai, ou mãi. E
todo o que dito h , cumpril'á o dito Juiz,
sob pena de privação do Olicio.

~r.-liv. I t. 67 § 5.

8. E mandamos que por fallecimento do
marido, alI da molheI', cada llUm delles,
que vivo ficar, a que ficarem filho', ali
netos menore de \'inte cinco annos, den
tro de dous mezes do clia do dito fa\le
cimento, quando ainda per mandado do
Juiz dos Orfão não tiver feito inven
tario, postoque per elle lhe nfio seja man
dado, que o faça, seja obrigado ele fazer
inventario de todos os hens moveis e de
raiz, que por morte do defun to ficarem, com
a declarações acima dila, o qual fará
com o Scrivão do Orphãos, per juramento
dos Santos Evangelhos (lJ,), que pelo Juiz lhe
será dad,o; e o juramento se assentará pelo
dito Scrivão, cm cuja mão ficará o inven
tario, assinado per aquelle, que o fizer,
para em todo o tempo se poder delle aju-

Para poupar trabalho aos esludiosos, eopiaremo"
aqui duas leis romanas:

lt Partus aucillw iII. {ructll 'IOn ost: itaqu6 acl clominum
proprictatis pel·l,inot. Absurdum eni1n tn.dcbatlu·, homi
mail. in. {rUCl!un esse, cum omnes (ruclus rerll1n nattUU
gratim hominis comparaveril. (lJlpiano.)

• Eadem homüus digllitas {uie, ul pattu.s 'um sic i-tl
(ruc/u (I. 2; Dig. de petil. hmreditalis) uI mercis ap
pellatione homines nun contineantur. lL. 201 i1l(ra de
yerborum signifil'atione.) •(tl Vide Pegas no rcspcclh'o Com .

(2 Vide nola primeira ao par"grapho precedente, e
§§ " e 8 desle lilulo.

Para que o menor niio pague a laIa das heranças
he mister que seja legilimo Ou legitimado na rÓrru.
da L. de 22 de Selemb,'o de I R28 al'I. 2 § t. Av. de
19 de Dezembro de I 39 (Colle<ção Mineira) •(3l Vide §§ !, e 8 de le tilnlo.

(~ Vida uota (tJ ao § • deste tilulo.
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dar a pes oa, ou pessoas, a que perten
cer. E não o fazendo assi dentro 110 dito
tempo e pelo modo CLue dito he, o pai ou
~wô, que o assi não tizer', por- esse mesmo
feito serlt privado da, herança dos filho~ (I),
ou descendentes, que ao tal tempo {wer"
para nunca mais em tempo algum lhes
poder succeder; e mais se for seu pai, sorá
privado do l~SO e fmcto de seus be~s (~).
E e for mãl, ou avó, além da PUi açao
da beranc'a, nenhuma denas pode'rá ser sua
Tutor (3); nem ter mais seus fiJ1lOS em sua
gOTerminça.

M,-liv.l t. G7§ 6.

n. E o pai, ou mãi, ou qualquer oulra
pessoa, que per mandado da Justica fizer
lllventario, -e nelle sonegar e encabrir al
guma cousa ([1), assi moveI, eomo de raiz,
que fo e llo defunto ao tempo de seu fal
lec-imenlo, perderá para os menores tudo
aquiI1o, que sonegar (5). E nãO baverá- parte
alguma (e a tiver) do que sonegar, e mais
pagará em dobro (6) para os menores a yaba

(I) Para 'Jue se lhe imponha essa peM he indis
pcnsa"cl pr "ia cominaçãn, e scnlC'nça ue preceito pas
sada em julgado; devendo o piei lo começar em vida
cio delinquenle, pnra qlle s lIS hercleiros respondão
pela pena. Ass. 3 - do 20 do Julho de 1180.

Vide Pegas e Dnrbosa nos respeeli vos Com., Pe
reira de Carvalho-Processo Orphanola!/iea. p. 1 nola (3),
e Corr~a TeUes - Daut'rina das J!rções §§ I no e 206.(2j Vide nota (2) ao ~ 6desle lilulo.

3 Vide nota (2) ao ~ 31 do L 62 desle li,·.
~.;. !le mister que baja dólo, e se prove por acção

oruinarin.
A imposiç.ão da pena depende de sentença deelara

toria, não se incorrendo ípso jure. como se deduz do
A... n. 3 - de 20 de Julbo de t180.

·Vide Pegms no rcspecti\'O Com.; Guerreiro - de 11If~
'1JCr6 Judieis Orphanorum, trnL. t li\'. I cnp. 9 por (0
tum: Pereira de Carvalho - P,rocesso Orphatlologico,
p. I noLns 65 e 66; Corrêu TeUes - Digesto Portllgue;,
t. 2 n. 1163, e-DoutTina das Acções. § t55j Almeida
u Souzn - Notas â MeUo, liv. 3 pug_ 310 n. 3, e - Obri
gações reeiprocas, p. 3 cap. 1 secc. 2.

(5) De controverso se esta pena se impõe nos imcn
tn.rios entres maiorc~.

A afflrmnli\'8 hc sustenladn por Ga.ma dec. 122;
Valasco-de Part., cap. 8 do n&. '1"1 á 1,.1 j Harbosfl no
Tcspecthto Com. n. 3; Guerreiro - de Mune-re, trai; t
lh'. 1 cap. n n. 138; Pai,'a e I'eDa - Orphatlologia
Pratica. caps. n. 25 e 26 j Pereira e SOl1za- Processo
Cioil, nola (1021); Corrêa 'l'elles-Digc.<to Porlugue:,
t. 2 n. t16~; e Pereira do CarTalho-Proccs,fo Or
1111anolO9ico, p. 1 nota (5) iii fine. E.la opinião tem
prevalecicio no fôro.

SU'Ta Pereira no- RepBrlorio das Ordenações 1. 2
pago 645 nota (bl cita tambem em seu abono a opinião
do Desembargae or Themudo.

A uegaliva he defendida por Pegas no respeetivo
Cnm. n. 1\ gI. 13, o no § 13 desl'e Iii. n. t06; por Fra
I',oso- de Regimine neipllbliew p. I liv. 6 dispo 15 n. 32;
C pelo Desembargador Oli\'eira, cilado por Silva 1'e
reira no- RepertoTia das Ordenações, 1. :l pago 614
nota (b), que em seu apoio adduz um aresto 'lo anno
ele 1618 da Casa da Supplieação, que em eontrario
teve apenas um ,'ola. .

Si/\'a l'ereira, pareoeodo partilbar a opinião do Des
embargador 'l'hemudo, afIJrma que 110 seu tempo se
julgava do conformidude com a opinião negativa.

(6) ne tambem controverso se o sonegaule está su
jeito ao pagamenlo cios fruelos dos bens soneg.dos.

Barbosa J no respecti\'o Com...; Cubedo - De.ci~ões.

p. I .4r. 13; e Frago.o-do RC9im'n. Reipublicw.l. I
dis~. 15, defendem a negati"a. A opinião contraria

da C011Sas, que as i sonegar, e não poser
no in.yentario, posloque nas dila cousa
que ass'!. sonegou, não tenha parte alguma~
E além dlsso Iraverlt a pena de perjuro (I).

M.-liv. 1 t. 6í 8.

Criação.

10. E se algun Orfãos, nascidos· de le
gitimo matrimonio, ficarem em tão p'c
quena idade, g:ue hajam mister cria!iào,
dal-os-bão a cnar á suas mâi, e as ti
verem, em quanto se ellas não casarem (2).
A qual criação serão obrigada' fazer
até os Orfãos haverem tres annos cum
pridos: e isto de leite sómente, sem por
1SS0 levarem cousa alguma; e to(lo o aI (3)
rbes -será dado do ben dos ditos Orfãos,
confórme ao que na cidade, yilla, ou lu
gar, se' costllIlla dar ás .Amas por criação
de meninos. E e ta (ma~ão e ragal'a até
o tempo, que os Orfãos seJam em Idade (!f),
em que possam merecer algllma cou a por
seu servlço. Porém, se alguma mài for
de tal qualidade e condi~ão, que não tleía
com razão criar seus filho. ao pcito,
ou por algum impedimento os não pos 3
criar, será o Ormo (lado á Ama (5), que
o crie a. i (le leite, como de Ioda a oulra
criacão, que lhe for necessaria, á custa
dos "bens dos ditos Orfãos. E se nâo ti
verem bens, pel' que e pos a paO'al' sua
eriação, nas mãis serão constranO'idas que
os criem de graça de toda criaç.'io, alé
serem de idade, em que po sam merecer
oldada.

ilI.-liv. 1 t. Gí § n.

11. Porém, se as criancas, que não forem
de legitimo matrimoniá, forem filhos de
algulls homens casados, ou de solteiros (6),
primeiro serâo constTangidos seus pais, que

sustentão Pega~, e CorrI,. l'elles - Doutrina tla~ At·
ções, § 155 nola (3281; 1'lü"a e I'ona, obra aliada
cap. 8 n. 'd.

Coosulle-se tambem o me mo Carr~a Telles - Til""
Tia da inleT}Jreta,~ão das Leis. ~§ 15 C 72, iolCrC!5DDle
para a boa inlC!ügeneia desla (lrd.

(I) E te crime, que a lei repula falsidade (Darb?'"
no rcspecth·o Com. n. .~), he presenlemente punido
com as penas dos arls. fI.ti e 141 do Codigo Criminal.

(2) E tambQm so vi"em deshoneslamente. Pegas 00

respectivo Com. n, 9.
iIlas. eessanclo a razão da lei, póde·se eonOar °Dr·

phiío á sua mãi, ainda que tenha pa~sndo n segundas
nupr.ias. Pegas, no rcspectivo Com' J ns. 1GC li.

E assim se observa.
'Vide Urdo do Ii\'. 4 1. 102 § 3.
(3) AI, i. O., outra cousn, COIIM diversa.
(I.) Esla educação se estenele á idade de 1 anDO'.

Pegas. no respectivo Com., de n. t9 á 25. .
Â eriaçilo de lei10 por Ires lInnos era de r1.ar Da

anligu..idado., o tulvez aesta eir·clII11Slllrlcin. 110 0dB n
sorem nquelllls gerações muis fOI tes que as .1110 cr
nas. Na lliblia lambem se encontra esle prece'la. d

(5) Vide Ais. de 29 de Agoslo de 165.', e .d~ 2:1 ~
Dez mbro de 1695 I iscnlando do SCf\'lço nuhlar O.
61bos e maridos das amas dos Expostos.

(6) "ide Dai bosa e Pegas nos rcspectivos Caln..
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os cl'icm, e n<lo t<mdo e11es per onde os
cl'iar, . c Cl'iarão á custa das mãis. E não
tendo eUes nem eUas per onde os criar,
sejam requ~ridos seus parentes, que os
mandem cnar. E não o querendo fazer,
ou sendo filhos de Religiosos, ou de mo
Ihere casada, os mandarão criar á custa
dos HospilaeR, ou Albergarias, que hou
,·Cl' na cidade, l'iUa ou Iugar, se tivCl' hens
ordel1auos para criação dos cngeitados (1) :
de modo que as crianças não morram por
ralla dc criação. E não havendo !li taes
Hospitaes e Albergarias, se criarão ti custa
das relidas do Concelho (2). E não tendo o
Concelho rendas, per que se possam criar,
o Omcla s da Camera lançarão finta pelas
pessoas, que nas fUltas e encarregos do
Concclho hã.o de paga.I'.

M.-liv. Il. Oí § 10.

12. Item, se o Juiz dos Orfãos a.char,
que algumas pessoas criaram alguns Orfãos
pequenos, sem levarem por sua c.riacão a,]
j;UJl1 preço, se :J. criaçã.o fizeram antes de o
Ol'fãos chegarem a idade de ete alUlOS, a
e tes, que assi criaram, úeixarão ter de
gl'?ça outros tantos annos, quan tos os assi
çnaram sem preço (3).

M.-liv:l t. ~7 § 11.

(I) Yid~ sobre os ExpOslos "' nolas 218, 330 e 331
do foreira de Carvalho - Processo O"p"anologico
nola (5) ao paragrallho precedenle' e D. de IG d~
Novombro de 1693. '

~Pcla o.cliª,n logislaçã.o crão os Expostos considera
dos- Orphaos, e termmada sua criação nas respecU
Ya~ Casas de CJridade, devião ser apreseo lados aos
JuIZes de Orpb•.o' para lhes dar Tulor, que de"ia
man~ar.lhe' ensinar qualquer omoio. AI. de 31 de
Janeiro de 17i5 §§ R e 8.

Sendo d.ilficil esse emprego do, Exposlos, podião
S';! reparlldo, p_elo, Invradores, qne alé aos 12 nnno,
nuo lho, pag.av"o ,oldada, dando·lhes educação, sus
lenlo e vostldo. Ords. de 10 de Maio de 1783 e de
6 110 De.zembro de 1802. ~

A me."oridade cessava nelle, aos 20 annos, .provada
a onpncldade para regerem·so. _AI. oilado de 1175 § 8.
AIO' do/ô§r prela e pa·rda forao declarodo, illgenuos
.• 'Fella o. 7, e PP. de 26 de Jnoho de 1815 e de 22
ue , Cl'crOlI'O de ! 823.

Pelo AI'. do lide Abril de 18[,G providenciou· se
Pr n," quo os. Exposlos Olhos de Afrioanos livres não
assem Cscrl1 \'Isados
Por Av. d~ 26 d'e Fevereiro de 1828 devem ser de

promplo "ncctnados
Nas Misoricordia~ ha 11m ~[ordomo e,peoialmente

O
onola\:ogado da dtrecção de sua cdação. AI. de 18 de

u nul'O de 1800.

n~~ A, Cam~ra' ~[nnicipae' do"em pro,·idenciar
~x qne 50 erlOIU .Ca~as de Caridade no inleresse dos
10 ~OSIOos'l ebsua c"nçuo, edncnçiio e deslino. L. doNe u U TO dl1 1828 arls. 69 10 c 11.
taraoSf lu;-gnrcs ?ndc não hOl1ve~se tuos casas c hospi
prid~5 0;'10 npp!I(~~dos todos os legados pios nüo cum
n"1 31' sua ~li'Iuçao_ (L. de 6 de Novembro do 1827
e..~ d 'l'e naun paguo lau o, legado, deixados com
n 146as dno. . de 13 de Dnzembro de \831 e D.
'Em r;;11~ ~ de Junho de 18~5 arI. 7.. . '.

outm rór c rr:ndas, as .Camnrns pro"ldcnClnraü de
naTn esl'lOlOn,,~ nu~ por IUCIO de finlas, como dctermi-

• t Tuennçao.
lu~)o ~ld~8~~d§. ~o li,,; I, l. 31 § 8, AI. de 2[, de 011-

, 1cg:!s no resrcch \10 Com.

Soldada (I).

• 13. E quando se algum Orfãos houyel'em
de úar por soldada, ou a pessoas, que se
hajam de .obrigar ue os casar; tanto quc
forem ele ~dade do sete anuos, o Jui;; dos
Ol'f~o .fará lançar pregão no fim de suas
audlencJ.as, cm que digam, que lem Ol'fãos
para se darem por soldada, ou por obri
gação de casamento, que quem os Cftlizel'
t~11ar vá fi sua ca a, e qoe 1110s dará;
nuo non:eando no pregão que Orfão são,
nem cUJo filbos (2). E não o . dará, senfio
cm sua casa a quem por elles mais sol
daua dêr. E fará obrigar per scriptuTas
plJhli~as áquelles,. a que os dér, que lhes
pag-arao sellS serviços, casamentos, ou sol
dadat, seglwdo lhes forem dadas, aos tem
pos1 CIl.le se obrigarem pagar, p~'a. o que
c1araofiadores alJ:J.stantes a o asSl cumpri:
rem (3). E se alguns Orfãos forem
ftlbos de Lavradores, e outros Lavrado
res os quizerem para mister da lavoura
não lhe serão tirados tanto por tanto~
E se suas mesmas mãis os houverem
nrister para lavoura, e forem vi uvas,
que i,erem bonestamente, a eUas se dêm
primeiro tanto por tanto. E não tendo
mãis, se seus avós o quizerem para O clito
I))~ster, :J. elles se dêm. E não tendo avós
se. OUITOS parentes tiverem, e para o dit~
mlster da lavoura. os cJUizerem, a elles
sejam dados, preferindo sempre os paren-

(I i Vide sobre esla Or.J. Pegas DO respeclh'o Co",.·
~l1er:C1r()- de Ul.lmere. Judieis OrphaHOJ'Um, Trat. 3
!Iv. 5 cap. 12; c Percll'a de Carvnlbo - Pracesso o,··
phanologico, Doia' 222, 305 e 309.

A lei não fixa a soldada do Orphão, deixando·a ao
prudenle al'!lilrio do Juiz.
. (2) O, Expo,los IÔm direito li ser recebidos para
se educarem como aprendizes nos Arsenacs de Guerra
c Marinha. DD. dc 21 de Fe"erei,'u de 1832 a1·1. 1,·9
§ I, 11 de Junho do mesmu anno arl. 2,29 de Dc
zembro de 1837 arls.l e"., n. 113-de 3 de .Taneiro
lIe j 8/,~ al'I. 3 § I, e In'lrucções de 11 de .Taneiro
do mesmo anou a:'l. I. E bem assim a POI·I. de 23 dc
Ago'lo de 1834, Circo de 26 de Abril de 1836, e Av.
de 5 de J unho de 18/,5.

Esla p"o"idcneia !le applicavel ii todos os Orphãns,
nos lugm'cs onde eIlstem Arsooaes com officinns parn
educação dos menores. Ports. de 21 de Novemb,·o de
1833 e 19 de Jnlho d.@ 1839, Av. de 23 de Agosto de
183>, e D. de 29 de Dezemhro de 1 37.

Os Exposlos de côr prela dado, li criar róra das
Ca,as de Caridade lambem se a.evem dar li soldada
com as llrecisas calJtelas para não serem escravisados:
Porto de 19 de .Taneiro de 1835.

Os Indios lambem podem ser daclos á sbldada. L.
cle 27 de Oulubro de 1831 al·ls. 1,., 5 e 9, D. de 3 de
.Junho de 1833, c Av,. de 18 de Outubro de 1833 e de
13 de Agosto de 1834.

Vide lambem o n. n. ,~2G-de 2!,. de.Tlllho dc 181,.5
O.s Ar.·i~anos livres,. iIIicilamenlc imporlados no Im~

per 10) e~lao tambem a cargo dos Jnil.es de Orphãos,
IlIstrlloções da 2U de Oulubro de j83~· e 19 de No
"embro de 183!;, e A"s. de 23 do Jnlho dOlnesmo
anno, n. 513-de 5 de ~[arço e 15 de Selembro de
1836, n. jO~- de 17 e 20 do Abril de 1837, 22 de
Abril de 1839, II, cle Fel'e"eiro cle 18~0 26 de Março
dó 18/,2, e n. 213-de II de Agoslo d,{ 186/, .
. (3) So a quantia da soldllda exeeder á laxa da lei
basta que se nssigne um simples lel'IDO . .Pereira d~
Carvalho - P"occsso Orflhanolugico, nola (222).

ORO. ao
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te' mais ehegauos alé o quarlo grilO. E
havendo dous em igual grito, preccd .rá o
rIa parte do pai, que for mais abaslado.
E o Juiz, que isto não cumprir, pagará
ao Orfão toda a perda e dano, que por
isso se lhe causal'. E o Juiz, que o filho
do Lavrador dóI' :l quem não for Lana
dOI', para outro sel'l'ico, achando Lavra
dor, que o qlleira toniar, pagará mil réis :
e o Tutor, que cm tal dada consenlir ou
tros mil, ametade para quem os accusar,
e a outra para as obras do ConcenlO. E
não lolhemos aos Lavradores, a que os
Orfãos forem dados principalmente para
1!l.\Tar, servirem-se delJes em guardar gado
fi bestas e outros serviços, quando lhes
clunprir, com tanto que principalmente os
occupem na lavoura. E em todo o caso,
quando o Orfão se houver de dar por sol
dada, não erá tirado a sua mãi, em quanto
e não casar, ou a seus avós tanto por

tanto (1).
~l.-Ii\'. I t. rr; § 11.

. - p. 1 t. 10 I. l.

1-1. E o Juiz dos Orfãos ou Scrivão danf.e
elle, nâo tomarão parn. si por soldalla, nem
em outra maneira Orflio algum de sua jll
risdição, postoque lhe queiram dar mais
soldada, que outra pe san., sob pena de
perderem os Olicios e mais a 01 dada,
que promelterem anoveado, ametade para
quem accusar, e a outra para o Orfão.

JlI.-lív. I t. 61 1'.J.

15. e algwls Ol'fão' forem ftIhos de lae"
pessoas, que não devam ser dados por
soldada, o Juiz lhes ordenn.rá o que lhes
neeesS:lrio fOI' para seu mantimenlo, ves
tido e calçado, e todo o mais em cada
hum anno. E o mandará screver no in
ventario, para se levar em conta.a sell
Tutor, ou Curador. E mandn.rit ensinar a ler
escrever aquelle., que forem para isso (2),
alé idaue de doze annos. E da.hi em diante
lhes ordenará s1la vida o ensino, segundo
a fjun.lidade de sua' pe SO::l.; cfazenda.

~l.-Iiv. 1 l. 6. § 1~,.

16. E se forem filbo ele Officin.es mf).
r.hanicos, serão postos a aprendcl' os ali
cias de seus pais, ou o..tI'OS, para que
mai. pertencentes sejam, ou mais pl'Oveifo
.0.", segundo sua di 'posição e in 'linaçITo (3),

(I) O .11'. ue 16 do ,Igooslo ílo lSGO rec01l11l1omla
muitu a execuçã.o desla Ord., assim f:flOlO a lea-iElação
ol'phnnologiou cm "i:;ol', tlelorminantio aos JlIIzC'.s de
Direilo em corr.eição o cxame escrufluloso do procedi
mento dos Jui7.es de Orphiios.

(2) Por esla Ord. se \'ê que sô se ensinava ti ler aos
Orl,hãos lias c1afiSc.' abastadas. Posleriormente eOn
c~dcu -!c um premio â quem manda"a-os clf~inar in
di.linolam"nle. AI. de 26 de Oulubro de ISl ~ § 6.

(3) Diz Pega., DO Com. li esta Oru.!I. O, qne cst'"
palavras se t1e"cm entender quanlo aos Orphãos do
stm dou..icilio; por ít~O qlJc os que V"'11l de róra. onde
l ~11l seu Juiz, se pOflcm crlnlractar sem as 8olclllllidaclC'!=
aqui ri('rrctadils. E cm uJloio ndduz 11111 CU~() j nlgadn
cm qUI) il\t~n'~io f) Dj'\.,~mbRr~ndOI· 'l'hcmmlo.

fazendo scri plnras pllblicas com os Me,
tres, em que se obl'iguem a o dar elni
nado' em aquenos omcios em certo lempo
arrazoado, obrigandopam isso seus bem.
E o Tutor, ou Curador com aucloridadr
do Juiz obrigará os ben~ dos Orfãos e sua~
pe soas a servil'em o ditos iUestres per
ae[uelle tempo no serviço, que .taes 3pren
dize aostumam fazer. t: o JUIZ, qne i lo
não cumprir, pagal'á ao Orfão toda a perrb
e dano, que por isso se lhe causa-r.

M.-liv. I t. 67 § 16.

li. E se os Orfãos fugirem por culpa de
seus amos, que os tinham, por os tmla
rem mal, serão conslrangidos a lhes paaar
aquelle tempo, que os erviram, em o'
Orfãos serem olmgados a acabar de errir
o tempo da obrigação (-L). E se a fugida for
por culpa elos Orfãos, serão llonstl'augido~

a tornar a ervir todo o tempo conteúdo
na obrigação, e mais outro tanto t quanlo
dei..xaram de sel"vir, por andarem fngicTo
por sua culpa, nâo pa sando ele seis mezrs
todo o tempo que por pena homerem (\,)
sen'ir. Porém se aquelles, que os tinham,
não qtrizm-em que os acaJJem de servir,
não serão obrigados a os tomar, não lhe
senelo lornauos dentro de bum mez d()
dia, que fugi ralO. E se algum dinhciro
ti "el'em recebido dan le mão, tornaI-e-hão
soldo iL lina (2) do tempo, que o Orf30
ervio.

Jll.-Ih-. 1 l. 67 § 16.

18. E defenuemos que nenhuma pess()a,
de c[ualtluer qualidade que seja, nào tome
nellbum Orfão, nem se sirva delle no lu
gar, onde tiver sen 'fulor, ou CUI.dor,
sem lhe ser tlado pelo dito Tutor, ou Cu
rador om allct.oridaele do Juiz do 01'
phã'Os. O qual, quando os houver de dai'
por soldada, os darÍl a pessoas, de que
sejam bem tratados, e com as segurança
e conclicãe atraz declaradn.s (3). E qualquer
pes oa,' que os dilas Orfãos de outra ma:
neira tomar, ou se servir dol1es, paga!'iI
por cada mez ao Orfào mil réi , e oull'O
tanto aos Cap ti ,-os. F. o Tutor, ou Cura
elor , que deixar ;(, i tn.r o dilo Orfão,
pagara. e'la pena em dobro. E o Jl1!z,
que nisso for negligente, pola primeira
vez será suspenso do OJIieio hum anilo; ~

pala segunda o perderll, o pagariL olltr~
tanto, como ha de pagar a pessoa, que aSSl
tivel' o dito Orfão sem sua licenca.. E lo
ma.ndo-o fõra do lugar, onde tiveí' seu Tu
tor, ali C1ll'aclor, p:.tj!ari\ ao dito Ormo o
que merecer poh soltlada (r~).

M.-Iiv. 1 r. 67 § 71.

(I) Vide Pcga. no respeelivo Com., C Pereiro ••
Canalho- Proces.o Orphallologico, uota (222).

(2) Vide nuta (Il ao ~ 27 ,lo t. 18 neste iiI'.
(3) Vide nola (31 ao ~ l~ desle tilolo.
(I) V.iile nola 12, ao ~ 10 dCFle tilulo, r re~·," DO

l'''~pP.dl\fO rOUI.
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Cosa""ntos (I).

ln. E se algum Orfão, ou menor de vinle
cinco annos, que t~ver Tutor, 0';1 Curador,
5lJ ca ar sem auctol'Jdade d? JUIZ cio' 01'
f~os (2), e o cas:lInento forfelto p~r vontade
do Orfão, ou menor, sem mduzlmenlo de
pes oa alguma, e fo: o casamento me~~s
daquillo, que o Orfa~, ou menor podm a
achar, segull(lo ~ qu~hdaue _lil: sua pessoa:
e da fazenda, que tiver, l1ao lhe mandara
o Juiz entregar "eus bens, alé chegar.i1
idade de \'inte annos. E postoque haja
Carla nos'a, ou tios nos os De. embarga
dores do Paço, para que lhe sejam entre
gues, se nella. se não ftzer expre sa men
çào, como aSSl se casou. sem ~uc~ol'Jdade
do Juiz dos Ol'fãos, o ctilo JLUZ nao Cllm
prini lal Carla nem lhe m~ndará enll'~gar
seus ben<, até chegar á Idade ue Vln le
anno, E e ta pena haverá ootro qual
qllcr (3), que sem auctorida.de do !uiz c.asar
com alguma Orfá, ou ll1onor de vlllle CIllCO
~llnos', que Tutor, ou Cnrador tiver ('~).

N.-Iiv. 1 1.67 § 60.

'!(lo E ca anuo algum Orfão sem auctori
dadc do Juiz do Orfãos, postoqlle Tul?r,
ou Curador nào tenha, per engano ou Ill
duzimento, que lhe per alguma pessoa seja
feilo, aquelle que o a-si enganou, ou IU

dl1zio, será constrangido perf:J.zer ao dito
Orfão sobre a fazenda da c1ila pe -oa, com
qucm a i casou, tanto quanto lhe devêr:\
ser dado em casamen to com o di la pessoa,
com, que assi casou.

M.-liv. 1 t. G7 § G1.

91. E e algum Tutor, ou Curauor in
duzir a algum Orfão, ou menor ele idade
de vinte cinco anno, cujo Tulor ou Cu
rador for, e o casar sem al1ctoridade do
Juiz do Orfãos, será constrangido dar de
sua fazenda ao dito Orfão outro tanto,

(I) Vide Pe!'as uo respeetivo Com.; Clterreiro - ,/c
tnUll~re Judir.is OrphanoTllIn. tl'al. 21iv. 1 cap. 6 n. iS j c
Pereira doCurvulho-Pror.esso O"phanolog;co, noLn (232).

0u.tr'ora mandüva-sc de Portnt:ul para a Inrlia c
Brasil Orphãs para casar. CC. RR. de 23 de M:tr,o
de 1603, de 31 de Janeiro C 2~ de ,covembro de
1005, ele.
mNão basla que o Orphiio ohlenh" Iieença de sua

mal, allldn ~tlC esta se conservo ,'iII \'a, passo n sc
áundas llUPClUS Ou soja Tutora. A"s n. 10 -lte 18
c Jolho de IS\6, o. 105-de !, de Abl'il rle I 55, e

os. IS2 c 312- de 23 de Julho c de 20 de Outubro
de IS59.
L (3) Vide Uegimenlo do Desembargo do Paço § 79.

. de 22 de Setemhro de IS~S arl. 2 § /" nego n. 1.•3
-d·de 15 do Março ue IS,12 arl. 5 § 8, c Av. n. 217
o 16 ~e De'embro de 1852.
JusllGc.1n,1 o prelendonle capneidade pam re<;er o.

bens da Orphii, p6do o Juiz mandar cnlrctr3.-1os Por
eSI:, licença paga,so 1/2 % dos bens qae ~eceb ·r. L.

• O. ~,3-de 3~ de. Novembro de 1 II lah. mlU. § \0.
(,) E se nuo l,,·e,· Tulor c nem CaTador incorrerá

110 :nesma pena o prelendenle?
'1I egas !:u~lcnla a nC1rílliviI nnOiallo cm um caso
JU gado. ~, "

lJ:uanto clle [i'-cr. E além di"o . cril prc.so
ale nos,a mercê, e pagará para nossa Ca
mera. o quinlo daqui lIa, que per bem desle
Rerrimenlo ha de sati fazer ao Orfão não se
des~ontando palo lal quinto cousa alguma.
do que ao dito Orfào manelamos dar.

~l.-Iil'. 1l. 67$62.

lJells dos O..«<os.

22. E lerit cuidado o Ju.iz dos Ol'fãos
de saber, como os bens delles sào apro
veitado. E se o não forem, faca-os apro
veitai' logo: e os que cla.nificac1'o forem,
saiba \lar .cuja culpa. E pelos ben do'
que nisso forem culpaelos, o faça apro
veit:ll' e lornar a seu stado com os fruclos
e rendas, que delles podel'am hayer, ce
allrOI't'itados foram.

1Il.- liv. 1 L 67 $ 18.

23. E conslmngerá ao' Tulores, que ar
rendem os ben , que forem para arrendar;
os quaes farão JUetter em pregão os di tos
bens, e arrematar a quem por elles mais
c1ér, sendo empre as ditas a1'l'emataçães
com auctoridade do Juiz do Orfãos. E
acba.ndo que não dão por elles cousa ar
razoada, os fará apl'oveitar aos Tutol'es,
ou Curadores. E o que renderem do fru
clos, ou novidades (i), receberão os 1;'utores
per conta e recado, e lhe será carregado
em receita no livro do inventario elo 01'
fào, ou menor, pelo crivão do dito' om
cio. E não farão contractos alguns dos
bens e dinheiJ'o dos Orfãos, em que haja
alguma spec,ie de usura (2), nem consentirão

(I) Vide noln (11 ao § G desle Iilulo.
(~I Depois da . de 2', de Oulubro de 1832, qlte

facn tou as parles u convenção quanto aos juros) esta
pena foi abolida.

Tomando o Governo por empre.limo os dinheiros
rIos Orphãos, O premio foi GIadu em 6 % ao anoo.
D. n. 231-de 13 de Novembru de 18\.! art. ti § 4-, e
O. de 29 de Ja:lciro de 18...1.

Antes qlte se Lomasse esta providencia, os partieltla
res oblil1hão esses dinheiros com ti premio da lei
(5 e 6 %); declarando,se acabados laes "onlr'aclos,
IIHuime os que não tinhão designn~.ão de lculpo. Av.
n. 119-de ~I de Outnbro de 1842.

Pelu arl. 13 da L: n. i79 - de 6 do Se/ombro de
18;)·. foi o juro da dinheiro dos Orphãos reduzido a
5 0/o, lerminan~o o de 6 % em ~o de Junho de \855
(O. n. 1,97 - do 15 de De7.em~ro de I 5G)' sendo sou
escl'iplllraç.'iu feila de confocmldade com a L. n. 939
de 26 de Setemhro de 1~57 al'l. ti,. Al"s. n, 201 - de
30 de Maio de 1856, e 00. ns. 151 e 253-de 27 de
Jlll1ho e 26 !le Selembro de 1859.

Esses juros só se p'1gão 111) fim do anno vencido, ou
quando se relira o capilal (Ord. o. 120 - d,e 5 de De
,embro de IS';';, e Av. n. 1\5 -,Ie a fie AhrIl de I GO);
oolando·se que o dinheiro dos Orphá"s que fallecelll,
ou tios que cnlrão na maiol"idadc dci:ql0 elo 'Icnccr
juros. 00. n. l4-1 - de ao do Selelllhro de 1850
n. 217 - de '- de Julho de IM5li, c n. 532 - de 3 de
De,em bru de I8G3.

Jã anles das presenles disp05içuC8 e51n Ord. eslal"a
dero"ndn, en; I'i la dos Ais.•10 17 de Janeiro, de li
de ,\goslO de 175J, do 21 do Junho de 1159 §§ 6 e.,
e dll21 de Janeiro de 1772.

Vi"e Ais. de i de Fevereiru rle 1636, relaliro ao
E.lndo da Judia, e ue 30 de Oulubro de 1750.
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turas das compt~ com toda a : egnrança,
que para os Orfaos for necessana, em ma
neira, que os bens, que comprarem, não
lbe possam ser em algum lempo [irado
por se clizer, que não eram dos vcndedO:
res, ou por defeito de alguma solemrúdade
nas ditas scriptnras E anles de s fazerelil
as compras, fará toda a uiligencia, qlle cum.
prir, para se saller se esses bens ão Iil'res
e desembargados, e sem obrigação a alguma
pessoa, por onde a "enda não fique firmo
e segura.

M.-liv. 1 I. 67 § ·10.

26. E em nenhum caso se venderão bens
de raiz dos Orfãos, ou menores, -all'o por
tal necessidade, (rUe se não po a c cu ar.
E quando se a si houverem de vender, ven·
der-se-ha a pTopriedade~, qlle menos pl"O
veitosa for ao Orfão. .e vendendo-se do
outra manei.raJ• a venda seja. nenbuma, c
o Tutor, ou Cm'ador, que a Jlzer, c o Juiz,
que a eUa dêr sua auctoridadc, pagal·ao ao
Orfão toda a perda e dano, que per razào
da dita venda receber (1).

M.-Iiv. I l. 67 § 55.

27. E defendemos ao Juiz do Orfão"
que não mande entregar os bens a nenhum
Urfão, salvo se hOtlVer vinte cinco aunos
perfeitos (2), ou for casado per sua auclori
dade depois ele haver dezoi to annos, ou
levar Carta de suprimento de idade (3), pas·
sada pelos De eniliargadores do Paço, como
rliremo no Li 1'0 ler eiro, Titulo 42: Do
Orfão menor de úlILe cillco annos. q~lC im
pelrou, graça: e u:lo per oulro Oillclaes,
nem COlTegedores, nem Provedores.

M.-lil". 1 t. 67 § 6;;, e 1. 3 § 25.

28. E havendo o menor lal Carta, ou
sendo casauo e de idade de vinte o,nnos, seu·
do-lb6 seu bens entregues (4) pe1'Vil"~do
da lal Carta, ou casamento, erá dahl em
cliante em todo ca'o havido por maior do
vinte cinco anno:, Em tanto que ycndend'l
el1e, ou emlheanelo, ou obriganelo algUllla
po sessão de raiz, com consentimenlo e au·

(Iue se far:am; LJ fazendo-se,. o que as i
flzer, incorrerá nas penas conteúc1as no
Livro quarto, Titulo 67: Dos contracIos
t~sU1·arios, as i como incorrera, se o tal
dinheiro, ou ben- foram seus. Porém o
dillheiro, ou bens dos Orfãos não se per
derão por isso.

lII.-liv.l t. G7§ 10.

2-1. E tendo o Orfão bens em outl'O lu
gar fóra da jurisclição do clito J1Uz, el1e
screverá com diligencia ao Juiz do lUl(ar,
onde os ditos bens stiverem, dando-lhe
declaradamente a informação do negocio,
e requerendo-lhe de nossa parte, que faça
logo dar bum Curador abonado a es es
bens, c lbos faça entregar per scripto, sen
do-lhes primeiro dado juramento, que os
admini5Lrarã bem e fielmente, e daril conta
delles e dos fruclos c renda , que ren
derem, a todo o tempo, que para isso for
requerido. E o cliLo Jujz terá cuidado de
baver a respo ta per scripLo do outro Juiz,
a que tal recado enviar, c da obra, que per
e1le fez. O que tudo se screveril no in
venla.rio dos bens do dito Orfão, para vir
a lloa arrecadação. E faca de Lal maneira,
c[lle por sua culpa e negligencia os bens
uos Ol"fàos não recebam dano, porque todo
o dano e pcrua, qltl) receberem, pagal"á per
seus bens.

~1.- UI'. II. 61§:. .

2;;. E achando que o Orf~ios lêm llcns
moveis, que será mais seu proveito ven
derem-se, mandal-os-ha vender em pregão
em almoeeb, a quem por elles mais dér (1).
E do dinbeiro que se delles fizer, e de
qualquer outro que tiver, mandará aos Tu
tore c Curadore", que com sua auclori
dade comprem ben de raiz para os ditos
Orfãos, que lhes rendam (2). E achando
herdades de pão, anLe· as comprem, que
villba., nem outras herancas, que hajam
mister adubios (3). E de tas ber;tn~as, que
assi comprarem, faça o Jlliz fazer as scrip-

(I) As nrrcrnntl1çõcs clç moedn melnlica e Onll'R5
preciositllldcs p rteneenles 001> Ol'phãos devem' SOl'
fciLllS nos clil:itriclo:; dos respecli\'os Juizes de 01'-
ph:1os, c debaixo de Rua in~pccc;ão e ortiCOl J afim de
que enlrem para o 'l'hesollro as qllllnlias liquidados. (I) "ide Borges Carneiro- Direito Ci.l1, li\".1 I. ~l
Av. n. 1.3-de 13 de Julhu de 18H, e D. de ~3 de § ~30 de n. \0 "lI.que .\.6. .
Âbril ri,) \jU9. (~) ,\etualmeolu 21 annos. D. do. 31 de Outubro de

(~) Aclualmenlo nfio so prooedo desta fÓlnlll. 18:)lj e Av. do 28 de Nuvembro do 18~•.
Os dinheiros dos Orf,hãos enlrão pllra o 'l'he.ouro Vide 1'. de 21, do Maio de 1823, e A,'s. II. iO-do

Nneiollal á litulo de empres/imo, eom o jllro legal, não 18 de Julho do 181,.6, n. 16- de 8 de Janeiro de 156,
se empreslnndu mais aos parlieu!ares. nara lomola- e n. 312-du 20 de Outllbro de 1859.
los, allm de se eotregar nos Orph:los, depois de oman· (3) Uoje, por virlude du L. de 22 de Setembro de
cipndos, ou 8 5e1l5 h rdciros c credores, depende de 182M § .1., concedem os Juizes de Orphãos estes supple·
mandado do Juiz. Tns"·l1cçiles de 6 de Maio de 18·~2, o,unlos de idade, revogado O Regimento no\"O do Dos·
lIrls. I, 2, 3 o 5; 1'orls. de 22 do Jooeh·o de 1810, e mhargo do Paço. .•
,Ie 28 de F~vereiro de 18i8; 00. n. 11n-de 21 de Vide BOI.ges CUI'neiro-Direito Ciuil, hv. I t. .9
Olllubro de 18~2, n. I~O-do 5 de Dezemb,'o de §§ 256, 25i e 258. . I
18H, n. 113-de II duOulubrn do 1815, n. 12-de (I) SOU dinheiro eslá no 'l'he.ouro ho iudl!pen50\"'
~~ du Jancil'o lIe 18~8, u. 33-dp. 28 de Fevereiro do (lLlU o levantamento .'iI}- faça de confornlidude com:~
mosmo aono, n. III-de 30 do SOlolllbro de I ;;0, e Â\s. o. 201-do 30 de )laia de 11l56, n..130-.do •
n 93-do 10 de Abril.do 185~. de Novelllbro de 18oi, n. 5i-de 19 'Ie Fe"erCJro.~:

No mesmo caso eslão os dinheilOs do. prodiEns o I 5 , n. 20- de 15 de Jonoi,o de 1863, n•. 260 o "0
de,asisod s. O. de 20 do Setembro de 18\1. . , -de 10 do Solelltl,,"o o I; de Dozonlbro de 1861,

(~) Yi lo. nota (I) 110 § I do t. 60 deslo liv. n. 392 - du J I de Sete",bro do 181i5.

/
V
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claridade de Justiça (1), aindaclue seja ~eso
e llanifícado, não poderá ~:ay do beneflmo
de reslituicâo, que pe.r direito he oulor
u'\(lo aos. JllenoJ'es, quaudo são leso. E
!',;zendo elle a' .ruta oll1lheaçã.o, ou obriga
cão sem auctoricbde de JustIça, o lal con
tracto será nenhwn e de nenhum valor,
as'i COl))O se o dito Illenor não houvesse
illlpetrada a dila Carta, Oll não fosse ca
sado.

~l.-Iil', Il. 67 § 66.

~~, E mandamos que os Tutores e Cu
rauores não comprem per si nem pOJ' ou
[rem bens moveis, nem de raiz das pessoas,
cujos Tutores, ou Curadores foroJll, posto
que por elles queirão dar sua justa valia,
E postoqno se vendam per mandado da
Justiça publicamente em pregão, não lbes
poderão os JlUzes chr licença para os com
pral'em. 'E compmnuo-os, OJl !lavendo-os,
nào vaUla a tal vencla, ou contracto; anto"
seja nullo e de nonhum olI'eilo, e parcam
alloveaclo o preco, que por elles derem,
ametade pam o Órfão, e a outm para quem
os accusar. [ em poderão baver os ditos bens
elll tempo algum (2) per nenhum titlUO,
:tiLllla dopois de nã.o sorem Tutore, salvo
per via'de succes ão (3). Porém, se so ,"en
derolll algum olltro~ }jcns (lt.) elepois do o
Tutor, ou Curador deixar de o ser, os po
llerá. haveL' o ~oll1pI'a~', pOl'frUO já então
cessa n. presunç,w da Iraude.

~l.-li\', 1 t. 67 § 50.

30. E 1Jem assi o JLtiz e SCl'ivão não [0
mUI'ão, nem comprarão ]Jer ~i, ncm per
outrem, uem recelJerão, ltom terão em eu
poder dinheiro algum, Oll ben , ou quacs
(luor outras cousas, que sejam dos clHos
(Màos. E postoqLle se Jbes nã.o prove,
nem alJegl.le sel'em comprada, sómente por
lhes assi sel'em acbac!n.s em sell podcr, ou
lhe sei' pro ado, que em seu poder ti
veram o dito dinhoiro, t[uoremos quo peI'-

(I) Conrron{o-so com a Ord. do liv_ 3 L. ·1·2 § 2.
E'Lo oOIl.enLimenlo, polo que indica a letra de.La

Drd.! Ja uüo devo ser roquerldo ao Juiz 110 Orpilãos,
I11n~.as Justiças ordinal'ias; no Jui? 1\[unicipal.

"de PeSns no re,peeli vO Co,,,. n. 11.
(1) Esta cnlenrlhlo, cmquuolo dUl'ar a menol'it.ladc.

_Scgnn.flo Pegns no rei:pccLivo Com., não só o Tutor
nao podlU compl'UI') como nem os.. sens cousanguincos

1

filho, e parenLes, e nCm por iutorpo,ta pessoa.
(3) Ue .conlrol'er'o se nesLa sueoossão se eomprc

hnndo fi testamenLaria.
05 qne suslenlão a aIftl'mntinl apoião-sc na Ord.

lIc.le li 1'. l. 6~ § 7.
Vide Peso. no re'peoLi 1'0 Com.; Si! 1'0 Pereira

n,p"'/o"lo das Onl,"a"õcs, l. 3 pago 731· notn (h) j O
llurge, Camell'o-Viroito Civil, liv. l t. 27 § 210.

O) Ol,tros 1J.o'~s, L O.t Oull'os qU,e não sujão os qne
O 'lutor adnllnlslra~sc C que vlcrto no 11101101' por
O~ll'n via, s&gundo Q 1)~scI1lLal"raL1o;' Diogo "MarchflofI hnllludo, o

l;:ega~, fUltlHiol16S, n, 18ft
lC

Lm ~·'~tn da p.I'cscnlo leói!oiluçiio, os Tutores que fa
C~~l,. tacs negoClos estão slIjoilos às penus do Cocligu
1 ~~lllJlOal arl. i1·7, e D, II. Sli-de 2 de Outuhro de

,"" nrL 31 ~ 6.

cam os Ollkios, o p~uem o dÍlllteiro, que
assi tomarem, ou receberem, o tornem as
ditas cousas, senelo havida., ou sua esti
mação, não sendo lia ida,;, e tudo o sobre
dIto alloveado para o Orfão. E lic.arão
inhahi1e (1) paraJlllllCa poder havcr Omcio
de bOlll'a: e as drtas yondas sorao ne
nhumas (2).

M.-Iil'. 1 l. 67 §§ 12 e 13.

Arca (3).

31. JUandamos, que o cJinhoiro dos Or1'ãos
se deposite Oll1 bllma arca com tres chaves,
em poder de hum Depositario (4,), pcsSO<t
abanada, qLlO ha\' erá em cada cidade, viIla
e ConceUlo.

S. - p. 1 t. lU l. 2 [lI'. C § 1.

32. Oul;l'osi mandamos aos Corregedores
das Coma.rca, que de dous em dous annos,
quando for 111 fazer correicão, em cada
li um dos luga,res de S11a COnJm:ca so aj UI) tem
em Camera com os Juizes, Véreadores e
Procuradores; os qllaes lhe nomearã.o al
guns homens de bem e abonatlos da lal
cidade, vilJa, ou Concelho, para torem o
dito dinheiro tlepositado. Dos quaes, OLL
de outros, que a si bouver, ca la hum dos
tlitos COl'l'ogedores, com o parecer dos ditos
Officiaes, elegerá huma pos on. ahonada que
mais apta lhe parecor para ter o dito depo
sito, e lhe mandar[L de nossa pn.rto, que se
encarregue disso per tempo de dous annos.
E mandará fazer [t custa do diu,beiro dos

(I) Illhaúiles. Hoje eSCl'e"C'·se -úlhaúcis_
(2) E~ln dispositão lambem sO cntendin com os Pro

vedores de Comarcas. _Ord. dc.te li 1'. t. G2 § 38, U
l. 89 § 8.

Vide Silva Pereira - Rcperlorio das Ordonações. L 3
png. HJ2 nola (c)j O Guerrciro- de 'Jnwwrc, trut. 3
liv. 7 cap. Hi n. lU,

A legislação motllwna puno taos empregados eont os
penne rlo art. 1'16 do Codigo Criminal. D. n, SU·
ue 2 de OlllUhl'o de IS51 al'l. 32 § 6.

Alelll da pena do I'cfal'ido artigo) fi aC'luisição cm.
lúcio o caso sará 1wlla.

A antiga legislação punia com mais rigor. Pegas, no
respecliv<? COIU, refere qu~ pela tral~sSI'C5São dc~lll
Orrl. foi no seu 1{,l1Ipo deu"p'lado o Jnlz de Ol'pbaus
Joãu 'rcixcirn Delgado, c cnforcntlo o Escrivãu Júão
nupLisL" nUlU0s. . .

(3) iil'.a, i. c., eofl'e. HOJe usamos un u!Llma {'.,
I' rcssãu,

Pelo al·l. 1,,8 du L. tio lo de Outubro rle 182S devo
esto cofre eslar em puder da Gamara i\{unici!lal, como
já eslava l'{'gnlado pelo AI. UC 21,· de OIlLub,·o de
184 § 6,eoo1'l'obol'on o AI'. d08l de Janeiro de t83\-.

Depois dal. 11. 231-de 13 de Novol1lbl'o de lS!,I,
Lodo o diobeil'o dos Ol'pilãos he l'eeebido no Thesouro,
lornando-se quasi inuti~ n cxis~enci~ dc!\lc COrl'~, 80*
bl'eLudo por qllo são 110JU l'euollntlos lI$ Col'eoLol''''s do
Di!\lrielo OH dinheiros que se apurão c recolheol. .d\'.
11. 233-de 13 de JlIlho de 1857, .

(1,.) AcLuallllCnlo chama-so l'liCSOU1'CJ.I'O,
liul0 AI'. du 8 do Junho do 1833 podia o Juiz llu

OI'pllãos, uou",-cn-lu i1~lcrin.tlrncn~ I C1lI911unlo O I'udel'
Le"i:::-Iatl\'o nao IHu\'ldcnclussc a ['esllcJlo,

~ii.o havendo quem queira sentir e5se Ing1lr, peln
diffienldade dn r,nn~a, desempenha snn, rnncçõc, o Cul
leulllr dn. Rcnd s Publioas. AI'. n. 233-de 13 de
Jnlh de IS57.

Vifle AI. de i de 'Ful'oreiro tle 1636 rclalivu.â lntlia.
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Orfãos (I) hUlJ1ól arl.:a com trc' cua\'e' de
diJl'eren.tes guarda'; da~ quaes terá o Juiz
d,os. ~dão hUIU.a, o Depo 'itario outra e o
Scnvao dos Orfãos outra: e anue houver
mais qu.e 11I.lID Serivão, tel-a'-ha o mais
anlil?o no OlJicio. E o Scrivào, que tjyel'
a dita chave, terá na arca dous livros
hum para a receita, e Olüro piLra a des]les~
do dinheü'o, que se houver de meltcr c
tll'ar delJa. Os quaes livros serào enca
dernado', e de tanta folhas, e inl.illllallos
flUm como o olüro, e as folhas serâo con
tadas e as 'inadas, segundo fórma de nossas
Ordenações (2), sob a, peuas nellas co'nLeú
das, e serâ.o as .iludas pelo Proveuor da Co
marca, Os quaes livros nào se tirarão da
arca, seniio quando se nelles houver de
screver.

S, - p. 1 t. 10 I. 2 §§ ~ C O.

33. r: para mal' fa ilmcnte se a harem
no dilo livro as Tlltorjas de c;tda hum
dos Orfãos, se fará no cOllleco delle bum
titulo de todas a Tuloria' elos Orfão da
viIIa de tantas folhas, que possam aelle
caber além da Tutorias que então !lollver
as mais que depois sobreviCl·ellJ. E e~
outra parte do livro fará outro titulo da
Tutori~s dos OrIàos do tCl'JllO, Jazendo de
cada vmlena (3), Julgado, alI quaurilha, ti
tulo apartado, na manli'lra sobredita. E em
('ada hum dos ditos litlllos ficarào tantas
folhas em bralll'.o entre huma Tutoria e
outra, em. Cfue possa caber o que se hbu
ver de de~tar em receita, ou de,;pesa. E
em cada tJllllo se declararão os nomes dos
!?rfàos e do pai e mãi, e alcunha, que
t!verem. E tanlo que cada hum dos ditos
livros for de todo sCl'ipto, se fará outro
na fórma acima dila,

s. - p. 1 l. 1~ I. 2 li 3.

. 31. E todo o dinbei.ro, que os Orfãos
tIvercm, ~or lhes ficar p01' f:dlecimento
de seu p:lI, ou mã!, ou ~e dividas, que
se lhes devam, ou rendimentos dé sua
fazenda, tant~ que for na mão do Tutor,
elle será obl'lga~o_ a log:o requerer ao Juiz,
para com. o SCl'lllao o Irem melter na arca
do deposIto, E quando se metter na dila.
arca, se far;t a-sento pejo Scri ão dos
Orf~os ~o livro da receita, no titulo da
lal :rut~)J'Ia, carregando-se obre o dito De
poslt:U'lO, com declaracão de seu nome e
da quantidade do dinll'eiro, c de quem'se
arrecadou, c a quem se Mtregou, e dt)
dia, mez c anno, em que a si se carreaa :
o, ql~al assento .el';t assinado pelo Depo-
llano. E o enviio, que tiver o inven-

(J) I'ido ,h·s. 11. tlfo-do \I do Outubro do 1 "'. e
n. 310 - de 15 de ,[1111\1) do 1563. "',

(~) Pegas, no rcsprcli \lO Com. ! C l'cferindo-se ao do
t.l.' pr. deste li".l di~ que. nada a l'c'pcito desta (Ü:5.
!'08IÇU,0 so aclt~ pruVldenClado neslas Ordenações o
que n~o acuntema nas Manuelina:;, ' I

(:1) Vide nola (I) ao § i3 do t. UO doste lil'.

tario de lal Orfão far;t nelle outro lal
assento, . C.O~l a n?e. mas declal'açõc~, no
qual asslllara o JUIZ dos Orfaos (I).

S. - p. I l. ln I. 2 li .1.

3;'. E na 'd i tn. :~r~a se metlerào lodas a
pedras, pel'olas, J0LaS, ouro e prata (Iue
aos OrJàos pertenr;erem, com declaracã'o {OS
nomes, peso, COlltO (2), valia e siri'aes d~
cada .peça, al6m .ela declaraçôes sobredi(as
do lIvro e do Illvenlario; e esta mesma
ordem se terá cada .vez .que se metter, ou
tn'ar da dila arca elmhell'o, ou cada Iml11a
das sobrcditas cousas.

.-p.lt.l01.'2§ú.

36, E querenuo o Tutor, para ua guarda
e lembl'anlia, :;erlidão do dinheiro, ou (~Ou
sa , que tiver na arca, o Juiz lha man
dará da.r, fcita pelo Serivã , e assinada
per elle.

S.-ll, 1 l. 10 J. '2 § 6.

31. E quando se houver de lirar dillheirr1
1

ou alguma das ditas' cousas da arca, a-si
para se comprarem bcn de raiz (3), COJllO
para se entrerrar aos Orfiio , por serelll
casados, ou emancipados ((t;), ou de idade
perfeita, ou per qualquer outra. maneira, que
segundo fórma das Ol'Cleuaçóe' e Bagi
l~lento se deva despender: o Scrillào, que
i1vcr a Ghalce, brá assento no livro da
de:pesa, no ti lulo do Orf:1o 7 cujo for,
declarando o dia, mez e anno, em qne se
tira., e para que, e IJer I;ujo mandado,
c. a gUC/H se entrega, c o nome do Uepo-
ttal'l, que o entrcga. O qual ii sento

será assinado pelo JUlZ e pela parte, que
o recli'ber.

S.-p.ll. 191. :I§1.

38, E a.ntes que o dinheiro se mella na
arca, o Juiz com os Partidores ta-x:ará a
despesa nece saria para o Orf~o naquelle
anno, segundo sua qualidade, nào sendo
tal, que haja de ser dado por soldada, nem
tendo outros bens, ele que se possa al)
m~ntal'. E ii dita de pesa. IJoderá o Juiz
deIxaI' na. miio do Tulor, para despender
com o Orfão naquelle anno,

S. - p. J t. 191. :1 § 8.

(I) Vido 01'11. deslo li,·. l. 62 § 31, e ,\1. do i de De·
ZOIll bt'o de I ijS9.

(2) e01lto, i. e., numero J conta, estimação, util!dado.
(3) Confronte-se com a Ord. do liv. 3 l. O§ 3I11fin•.

.1f'mancipados, i. e'l com supplcmcnlo de itladc, para
(I!~"reuçat'~so dos quo Linbão .dado per/eita, O que po·
,i1ao omonC'l,"r-.e sem depender rle graça rio Dcsem·
bar~o do Pnçu.

(4 Aetualmenle já sO não omrregêio Cs dinbeiros dos
Orp lão~ CIn bens de raiz, com dcs)Jt'ovcito dclles.

»ermllte-se o empl'eso des!ões dinheiros na compra
do "polices ria di viria publica (l'od. rle 31 de ~larço do
1846, e Ord. n. 135 -de 3 do Junho de 1853) que
gozão da Yilntagem de lião CJ.:>rat<.'m sujeitas aclt1~:lrgo
011 renhora pOl' oxecuções aiuda fiscaes (Ord. n. 113
d" I·; de Setombro de 181,8)' e lambem podelD empre·
gUI··$O em acções d. eslrada :Ie ferro do Pcdro lI, A'.
II. \;:6 - tio :6 de ~lar';o do IS36.
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39. E li dila al'ca se 1 fio ahrirá, senão
!'enuo presenles o Juiz, Depositatio e Scri
vão, que tiverem as. chav~s. E se o JIIIZ
ou Scrivão forem Impedido, em modo
que não possam ser presentes, dará c:tda
hum delles a na cbave á pe:soa que por
ene sel'\'ir ao tempo, que assi for impe
(lido, de maneira que em nenhum tempo
possa buma ó pe oa ler duas cha,es.

s. -p. 1 t. 19 I. 2!i 10.

·10. E passados os dons annos, em que
o Depo )tario servir o di to cargo, ou tendo
tal impedimeuto, por onde nào possa aca
bar de servir os di tos dous annos, se f:trá
outro Depo itario novo, ll:t maneira acima
dik,. E ante, 'que se lhe entregue a arca e
chave, o Proveuor com o J LÚZ dos Orfãos,
senTIa presente o SCl'1vào, que tiver a
chave, tomará conta ao Depositaria pas
sado, e o que não for despesa (1), fará en
tregar logo ao Depositaria novo: e se fal'á
hum termo no livro da receita do que
assi lhe for entregue, com declaracàb da
somma~do dinbeiro e cousas, que iia arca
stiverem, e cujas são. No qual termo as i
narào o Proyedor e Juiz, Depositaria e
Scrivão,

5,- p, 1 t. 19 I. 2 § 11.

·11, fi: o Scrivão, qlle tiver a cha,e, terá
hum li \Iro em sen poder fMa d, arca, em
que f11J':i o auto da entre"a da arca e cousas,
que neHa se metteram, H que o primeiro
Depositaria euh'egou ao novo: () dahi em
diante, qllando se houver de entregaI' de
hum Depositaria a outro, E no dito livro
tra I3dará o' termos das enlre,gas, que se
fizerem aos Deposilarios. 1 os quaes autos
aSSlnal'ào as mesmas pessoas, que assi na
rem no termo do li \'1'0, que ficar na arca.

S.-p.1 t. ln I. 2§ 12.

~. 11 peuindo o Depo ilario passado qui
laçao do que sobre elle carregava, depoi
de t~l' ,tudo entregue, ser-lhe-ba passada
pelo SCl'lvão dos Orfiios (2), e assinada pelo
JUIZ e Provedor. Na qual se trasladará
o termo da entrelta do que stiver na arca
ao tempo, ([ue o Deposilario pas. ado a en
treg.ar ao Depositaria novo. E tudo o que
dab. em diante se hOllver de receber e
des'pende~ pelo Depositaria novo, e a 'sen
tara e a smarit pela maneira e pessoas aljima
dita '.

S. - p. tl. 19 1. 2 §§ 13 c 15.

.. ·13. E o _que f~relU eleito; para Depo ila
110 _ (3), nao erao e-cuso do dito carrego,
,enao nalLuel]es casos, e aquellas pes oa ,
~ue parlem seI' escusas dos Omcios de
. ulze, Véreadore, PrOlluradores e Almo-

(I) Vide nota (I) ao § 12 do t. 62 deste liv.
l~) ~!do Av. n. 201- de 30 de Muio ,Ie 1$;;6.
.1) Ide "I. de 20 d'!'Fu\'"roil'O de 16~:;.

tacé~, segunllo J'úJ'rna lle no. sas Ordena
ções,

:=:. - p. 1 t. 19 I. 2. § 11.

4[, "E os Deposita.rios qne assi não cum
prirem as cousas ne. ta Urdenação decla
radas, no que a caua hum delles toca, serão
degradados dou almos para Africa (i), e
pagará c:J.da bum vinte cruzados, ametade
para os Captivos, e q, outra para quem os
accnsar. E mais serão obrigados pagar aos
Orfãos a perda e dano, que J]ws causar
slla negligencia. E o Provedor, Juiz e SCI'i
vão que não cumpril'em o que a seus or.
ficios toca ácerca dos ditos deposito, além
da sobredita pena, perderão eus Officios.
E huns c outros haverão as mais penas,
que segundo a qualidade de suas culpas
per Direito merecerem.

S.-p. I t. 19 I. 2§ 1G.

Jlo·i.<1ição (2).

4ó. E terá o Juiz dos Orfãos jurisdicão
em todos os feitos civeis, em que os 01'-

(I) A penalidade aclual lIe a do Codigo Criminal
arls. tl6 c 147,

(2) A jurisdieção do .Iuiz cios Orphãos se acho Iimi
lada pelo arL. 20 cla Disposiç;;o Provisoria, e posLerior
mcnle mas de conformicl:l.tIc e0111 n mesma douLrinn
dnql1cllc artigo, forão ~nHJ5 atlribuiç:ües definidas nos
nl't~. "" c 5 do cap. I.. do Rf'g. n. t.~3 - de 15 de Março
de 181,i, que S~ encontrará no ~dditamcntos.

Pelo Av. o, 33 -c/c 15 de Fevereiro cI~ 1838 he o
Juiz ae Orphãos competente p3ra as execuções dos for
1113e3 de partilhas expedidos pelo Juizo, por serem as
CRUSO. de taes execuções c/a. contempladas no or!. 20
da Disposição Provisoria.

Do mesma sorte pelo Av. n. 8i -de 26 de Julho
do 81100 refcrido, quol1do se npresentão hordeiros
com seus formncs de pari íllJns, pedindo separação dos
quinhões, que lhes loca":h> em terras, he o JU.lz de
Orphãos competente pnrn proceder á dh'isfio , cxistindo
Orphãos. No C350 conlrario, a jurisdicção he do Juiz
~unicipHI.

A.os Juizes cle OrJlbãos lambem com Jlete : a eohraota
das dividas nCH\'ilS do Jni7.0 dos Ausentes, R.l;tsim como
a arrecadação e admini:slraçl0 dos mCsmo!s bem:, nos
lermus do L. de 3 cle Novembro de 1830 de"eorlo selll
demora fazer remessa da!> quanlins arre~ndad:t~. 00.
do lo le Dezembro de 1833, e de 3 ,Ie Jaooiro de 183"
e Av•. de 25 e 27 de Fe"e"eiro de ISalo. '

Este nlliOlo Aviso declarou inteiramente rcyogado o
Regill1enlo de 10 de Dczemhro de 1613, pelo art. I dil
L. de 3 de No\'emb,'o de 1830. e porlallto .em pri\'i1e
gio e,eeuli\'o a cobrança dlls oIi\'id.. dos Ausenles.

Pelo Av. de 13 de Agoslo de 1831· declaroll·se que
os Juizes dos Ol'phãos ChIO compelen{cs para (Idmittir
a:s justificações de (lh'iu:Js activas 011 pnssiYns dos cn.soes
rie que fiz~l'cm inventario, quando cllns pOr sua illsigni.
ficancia ou incontesta"cl clareza dispensarem discu
riio conlcnciosa.
- Penllente um jl1igamcllto, n50 se deve f12er ramossn
de auLos de um para outro Juizo da Ol'phãos, Av. de
23 de Selembro de 183 k

A Iilllitaçiio que poz o ar!. 20 da Disposi"iio Pro,·iso.
";0 á ju";.dicçiiO ""ntencio.a dn. Juizas de UrJlhiie ru.
YOl'l'ou esta Ord., I?crlcnccndo a" causas nqui não cspe
ciifcailas ao conheCimento das Jusliças ordinadas

J
em

bora srjão interessados, como Autores ali Rêus alb"1lns
menores. A\'. de I, de Abril de le31.

A despeito do referido arl. 20 da Disposic;;o Pro\'iso·
ria. deelaroll II Av. de ~ de Ago.tu de 1833 que a L •
do 3 (h.: N(l\'ernbro de IsJO tu t. 1 ~"frH'a em vigor. no
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.1

f:"íOS sej:un antol'()', ou réos, mqn:l1lLo nà
f rem omancipatlo , ou ca ados, o no. rei
to' dos De a isados, Oll Prodigos, ou Des
memoriados (1), que Cnradores tiverem. E
}la Loquo nas cousas demall lad1\, ou an
coe, sobre qno se litiga, alguns maiores
lenham part , por ainda não Lerem parLido,
Iodaria o tratará a demanda perante o
Juiz do' Orfão, a' i pelo que pertonco
aos Orfãos, e menore , I:omo pelo quo lJer
lence ao maioro": a1\ o se a cont.endas
f01'em com ou t.ro Onão, ou pes oa lJri
vilegiada de semelhante privilegio; por
que om taos casos o auLor seguirá o foro
do réo.

M.-Iil'. 1 l. 6'1 § 6'1.

·IG. E a si terá o Juiz dos Orfãos jllri 
cl ieão m todos o fei Los civeis, que se
po"r os Orfão. (postoCfl.lO emancipado, ou
casados ejam), moverem sobro partilha,
ou invenlarios, ou lmando quizerem de
manrlar sens Tutores, 011 Juize dos Orfilo ,
ou Pro\'edore pa sados, sobre a entrega,
ou má goyernança de na fazenda. E as
aplJe]]ações irão a cada huma das Rela
çàes a que pertencerem.

M.-li\'. 1 t. G7 G8.

-17. E endo Juize de fóra dos Orfãos,
posto per Nó em alguma cidados e viJla
de no. o Reinos, e bem a. si os da cidade
de Li boa, terão alçada (2), até quantia cinco
mil réis nos bens moveis, e até quat.ro

que respeita ti j)lrisaieção do Juiz de OrpMos. quanlo
aQlt nusentes. . ,.

Vide ain,la subre esla maleria "' Avs. de 12 de Agoslo
de IS3~. rle 30 de S lembro de lS31l. n. 63 e ISi-de
~ de Março e 2/. de Julbo de H3:;, e n. 2'.9 - de 26
de AtM\ de I 36, e Ord. de 15 de Julho do I 35.

Na conformidade da L. de 22 de Selembro de IS28
arl. 2 § 5. e oe 3 de NOl'embro de 1830, deve o ,luiz dos
Orphãos fuzer inventario dos bens dos que faUecerem
ab ;'Iltastato, ainda qua hnjno herdcit'os no lugar, que
dependão de habililação. Av. de 30 de Junho de ! 3.,
c de 6 de illnrço de 1835.

A conce..ão de earla de emancipoção he de pril'alin
allribuição do Juiz de Grphão•• p',la e.pre..a disposi
ção do lIrt. 2 §.l. da L. de 22 oe Selembro de 1828,
eomo declarou o Av. u. 33-de 15 de Fe,'el'eiro de
18~8.

Os .\1' . ,Ie 12 de Junho de 183., e n. 1I.6-oe 14 de
Março de IS3i aulorisal'ão estes »[agislrados a nomear
Omeiaos deJlI~lhta para os mesmo!! Juizos.

Da mesma sorte di vem nomear njudanles pa_fn o bom
c pl'omplo expediente dos negocio~ á cargo do Escrivão
do ,1uizo. L\ 1'. de 12 de J unbo de 18a>.

(I) noje IÔm esles i\logislrados o seu cargo o Jui?o
cios Ausenles. nego n. 160 - de 9 do iI[aio de 18\2,
n. 1.2~ -de 2i de .1 unho de IS',:;, n. 561-de IS de No
vembro de IS\8,e D. n. 2133-de 18 oe Junho de IS:;9.

(2) Alçadn, i. e .• o limite da juri.dicção.
A alçada dos Juizes de Oq,hão•• em "ista do art.

Iii da J,. n. 261- de 3 de Dezembl'o de 18'.1, e ort.
::N do nego n. H·3-cle 15 de l\[arço de ts~~, era de 32S
nos bens de roi?, e do 61S nos móvei•.

iltas, pel.. D. n. 12 ,-de 30 de Novemlll'o de 1853
nrt. i, esla alçada fui elevada o 2001{, lanlo ell1 nll1
~omo um outro cnso. '

Tambcm se chumn alÇ1ll1a (l commiBsUo qnc oute'ora
M dnY8 para ir dCY[Bsnl' de nm 011 mais delictol' n
certo 011 rnrlos :\f:lg'istr:Hlo5. c fi l'Mpl)ilo fnzl"'l' n c!c\'idn
jucdii;a.

mil n:'is nos 1J('11' de raiz, e nas penas
que pozerem, aLé mil réis. E as scnten
ça', (lue derem alê a di ta quan tias, e assi
a cLi tas 1lena, darão à execucão sem ap-
pellaçrlO, nem aggravo. '

L llo 18 (I Ahril cle 1ú70!;§ ú e G.
AI. cle 31 cio Outubro cle 1ú87.

,18. E nos fei lo" crimes não se entl'e
meLlerá o Juir. los Orfão , porgne o 1'0

nheclmento ti 011e pertence ao JlIizcs 01'

dinarios.
M.-Ii\'. I t. 07 § '10.

Sç/arias (I).

<lO. E os Juize dos Orf,ios por fazCl'
qualquer partilha. dos Orfão lial'erfíO ó
monte dez l'éi por milheiro alli flllQntia
de Irinla mil J'éis, em qne tleycm haveI'
[rnzen Lo I'éi. Porém o a fazenda valCl'
quaLrocenLos mil réis, levara o Juiz oito
celllos rêi. E paI' fazer qualquer inrcn
tal'io nào levo mais que dous I'inten.
E de tomar a conta a qnalquer Tulor,
não leve mais que sessenta réis (2); e esta,
contas não tomarão ao' TuLoro , ou Cura
dores daLivos, senã.o de dous em dou annos,
clUe ha de durar a sua Tllloria, ou Cu
radoria. E a legitimas, ou te tamental'ios
não t.omarão conta, senão de quatro om
quall'o :tImos, se tan t.o durar a Tutoria,
on Curadoria. E bem assi a hum e ou
tros no fim do tempo da Tuloria, ou
CUI'a.Lloria,

ilL-lil'. 1 t. G7§58.
L. de 7 do Sotembro ele lú91.

ÚO. POI'ém cada vez que o Juiz do 01'
Iãos for informado, que algum dos Tu
tores, ou Curadore rege mal aTolaria,
ou Curadoria, logo lhe tomal'à a conta. F.
achando que o fez mal, o 111'i vará della (3),
e fará ouLro Tutor, ou Curador; ao qual
far!t entregar todos os bens do Orfiío, ou
menor, constrangendo ao Tntor ou Cura
dor removido, que logo enLl'Huue ludo ao
Tutor, ou Curador novo, com todas as
perdas e danos, que o Ol'fão, ou menol'
recebeu por Lmlpa, ou negligencia do ro
movillo.

~r.-Iir. 1 t. G7§ :i8.

úl. E nã.o consentirá o Juiz aos Parti-

(I) Vide arls. 30, 31 e 32 do D. n. 1569-de 3 de
Março de 1855, que revogárão não só esta Ord., como
a lesisloção subsequenle sobre esla materta.

(.) Vide AIs. de 26 de Setembro de 1628, e 5 de D...
zembro de 1686, e D. de 2 de Junho de 1695.

(3) C nfl'onte-se com O Ord. do Iiv. 4t. 102 §§ 1,3 e
9, e t. 12 § 33 a 3i desle iiI'. . do

rara a remoção dos Tulores n;;:o ha fÓrlas. °brd. de
IiI'. 3 I. IS § 5, e D. n. 1285-de 30 de Navem 1'0

I 53 arl. 3 § 3. f b os
Pelo Av. de li de Abril de 183, podem Iam ea.'.

Juizes dos Orphiios remover os CIII'adores de MIOIO"
Iradol'e oIos ben. de Ausenle•.
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dores, que as partilha uos Odoio" fiz !'Clll,
([lle levem m~üs de. dez réis P?y milheiro,
até quanLia de tnnta llul reiS, em que
mania a ambos os Partidores tl'ezel1tos
réis (1). E e os bens de que flzerem par
tilha, meno Valel'elll, levarã.o ao di to
respeito. E valendo mais, levarIto sómente
os ditos trezentos rél', quer e f,u;am as
partilhas na cidade, villa, ou lugar, quer
em seu termo. Porém, se a fazenl1a cio.
ditos Ürfàos valer quatrocento mil l'éis,
levarão os Partidores ambo ai tocentos
J'éis. E quer a partilha se faça na ,illa,
quer no termo, não comerão o Juiz, nem
Partidores, nem Scrivão á custa dos Or
fãos, postoque para o poderem fazer te
nham quaesquer sentenças. E fazendo o
contrario, ou levanclo mais do que dito he,
haverão a pena contelí.das no quinto Li
yro, no Titlllo 72: Da pena. que haverõo
os Ofliciaes, q!le le 'am m.ais do conleúdo
em Sr.l~ Regin:tento.

~r.-Ii\'. 1 L 61 § 58.
L. ele 7 de Setembro de 1591.

";l. E se o Juiz dos Orfãos levar sala
rio algum de inventario, partilha, ou conta,
a qne não stiver pl'e ente, por esse mesmo
feito perca o Oficio para a pesaoa, que o
a~cusar, send~ para o Oflicio idoneo; e
nao o sendo, Nós lhe daremos lugar que o
I)OS a vender (2), ou lhe faremos outra
mercê, que nos bem pal'ecer, E fazendo 011
.trem ~ conta por abs6ncia, ou impedimento
(lo JUJZ, ou havendo em algum lugar OfficiaL
rlepu~ado para t~1l1ar a ditas contas, não
levara denas maJS do que per este Regi
mento o dito Juiz pMe levar.

~r.-Ii\'. J t. 67 § 59.

53.. E para que os Tutores e Curadores
com melhor vontade aproveitem e admi
Ill~trem os bens dos Orfãos. ]1averào por seu
lrabaUJO em cada hum anno a vin tena (3)

JI) Os salario. dos Partido!'es eslão re"ulados no arL
1,8 do D. 11'. lfi69-de 3 ore Março de \"55.

.12) Hoje não ~~ p,:rmille a. "enda de corgos pn
b~aos. A nre"R1'lcaçao do J UJ? que percebe .olario
n
C
"? r.egul"do em lei ne punida com os penas do Codigo
",ulnal arl•. 129 e 14.6.

I ~1) ~~~~~ndo BorlJ'';'' Carneiro- Direita Civil,lh'. 1
tin~S "<>:>r tanto o rr.ut~r teslamentario, como O legi
n dO e rl~ÜVQ, lrlm direito ao salario ul)nunl denollli-
n 0- vl1Itena, que nunca porlara. e:tceder em cada

~~ndo d~ 508000, hoje ele"ado a 150$000 pelo AI. de
e Selernbro de lS14ra op~ni~o do mesmo 'Jnrisconsu1to a 1Jil1tcna equi

bD. e n "Inle por milhar, ou 2 0/0 do 'rendimClllo tios
eOi. do menor; salado qoe n"o póde aaferi I' o Tulor

~eg Igenle, c o .que teudo pO'emio em leslomeoto se
SCllSOll de serVil',

IS~o., ~elo 4ue se dedu? do 01'1. 2 do D. n. 5GI -de
nno J,~o"embro de \S\S, eMe sal,lrio be de 5 o/a,
ao deeijg~~goedIceder de 40~$000 por anno, eqni"alenle
r -" ecretado nesta Ord.; ficando sem ap-
~e';:~~ o I~l. dr I 14, que especialmenle t"Olil de

1'~lo ~~ as, a. çal~as.e laIas.
5111tC. q 'orCSpclta a vmtena dos tesLulllenleil'ol' COIl·

-se o . o. li05-de 3 ele Julho de \S51o, ~ ;""s.

elo. que os h~ns renderem '. não passando
a vJI1tena de cmcoenta milrél em cada hum
anno. E isto se entenderá. não ómente
nos Tutores, ou Curadores daLivos, mas
ainda nos pumJl te , a lJue for encanegada
a Tutoria, ou Curadoria: e bem assi nos
que forem deixados em testamento. Porém
os que forem deixados em testamento,
poderão e colher haver a dita vintena, ou
o que pelo Testador lhes for deixado. E
as ditas ,·intellas não haverão lugar no
Cflle o Orfão, ou menor ganhar por soldada.
E (I. ditos Tutores, ou Curadores não re
ceherão, nem tomarão para si a dita vin
tena, senão per Alvarás,. a sinados pelo
Juiz, e feilos pelo Scrivão dos Orfãos: o
qual ]e,arft por cada Al\'a,rá destes, oito
ré IS sómente á. custa do Tulor.

1['-liv. 11. Gí § i'>í.

Fiança (l).

5], E pam que os Orfàos, lenham mais
segura,nç,a de suas fazendas, mandamos
que o,' Jllizes dos Orfãos elas cidades e
vill~~ principaes de no,ssos Reinos ejam
ohngados, tanto que os clJtos Ollicios iJou
verem, anLes de os cOmeçal'Clll senrir, da
rem fiança de qllatrocentos m.il reis; de
fiadore abonados, qne se obriguem a com
pôr. e. pagar toda a perda e dano, que por
mahcla, ou culpa dos ditos Juizes se se
~uir aos Orfãos, até a quantia da dita
fiança, A qual er[~ desaforada com de
claração que os Orfãos haverão o seu per
cada hum deHes in solidt~. qual os 01'
fãos mais quizerem, e pelo melJior parado.
E e. ta fiança será cripta per TabelJião
pubhco da Nota, e trasladada no livro
da Gamara (2), para a todos ser notaria. E

n. 128-de 11 de ~[aio de I 52, e n. li3-de '; de
Oulubro de 18510·. .

Vide Guerreiro -. de flumc)'c, traL. lto li", 5 cap. ;j
n5, i5 e 10; c PereIra de Car\~nlho - Processo Orp"a
?Ialagico, nola (309).

(1) Pelo A,'. u. 1Io0-de ;, de Fe"ereiro de 1839
nâo são e tcs Juizes obrigados á prcsLar fiança, 'listo
comO não o deleo'mina o arl. !lO do Dispesição J!rori
soria) que á e!)~e rc pcito he omiAsa,

Mos eomo do silancio de nma lei poslerior, se póde
concluir n re'logação de legi91ação tão positiva, mn
,ime cm "isto do L. de 20 de Outobro de 1823
art,. 2, qne exige expressa revogação 'I .

Parece-nos que esta Ord. não se ocba revogodo, e
que dá-se lolrez abnso na prelerição desla formalidade.

Antigamente não; podiíiu casar com Orphii de sua
iurisdicção; mas, pelo art. 2 § li da L. de 22 de
'S~lembro de IS28, foi-lhes permillido fazê-lo, pre
cedcado licença do Goveroo; disposição que ficon in
lt:iromenle iUIlLilisada pelo D. de \I. de Dezembro de
IS~O, que re"ogando a Ord. deste li". t. 95, assim
C0ll10 o D. de 26 de Março de li34, facilitou toes
casamentos, ocabantlo com a dependencio do licença.

(.) Em "isla [lo A". n. 29 - de 8 de [a"ço de 1S50,
e,plicando 001'1. 90 da L. ,lo la de OuluHro de 1828,
dC,ixnrão as Cnmaras 1\luTlicipacs de ter esle direito,
dcycndo a fiança aque está sujeito o Escrivão, ti lll.lica
que oiuda boje se reconbece (Ord. desle Iir. l. 89 § 1).
prestar-se perante o J ui? de Ol·phão., com as forma
lirlndes dcrlara.lns neslc }lill'ng'l'flpho e as l·er.omJllf'Il~

utlllUil uo A\'i. o supra. '
ORD. 100
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no ou tros 1ugare. erá a fiança ue trezen
tos mil réis, ou dnzentos, segundo a po
voação e grande1.a delles. E nos lugares'
mais pequenos set:á !lo. cem mil réLS. O
que ftcará na e Umaçao dos Officlae da
Camara.

~I.- iiI'. I t. Gí §§'2 e i3.

~:;. li: o Juiz do" Orfão , crie servil' sem
elar a dila fiança perderã o Offi(jjo. E os
Officiaes da Camara, que o deixarem ser
vir sem a ler dado, pagará cada hum
"inle cruzados, amelade para quem os ac
I'U ar, e a outl'3. para os Capllvos. E o
Scrivão, que com elle selYir, p rca outrosi
seu Olicio.

~r.-lir, 1 L Gi § i3.

TITULO LXXXIX

Dos SCl"ivãcs dos Ol'(ãos ('1).

M:Lnd:l.mos qne em todas as "illas e lu
gares, omle na "i1la e termo houver qLla"

(I) O P"o,'imelllo deste omnio, que anda de ordi
Ilill'iO nnllCIO ao do to Tabcllião de t]uultlner yilln ou
dd"de (11. de ~ de Jalle;"o d~ 18:H), se raz em "isla
do L. de II de Outubro de 182i, e DD. do 10 de Julho
de 1830, II. 81i-rle 30 de Agosto de IS51, e ll, 1294·
-rio 16 de Dezembro de 18:;3, 'splioados por dilTe
renLcs Al"lso" como o dc O dc Selembro de 1833, e
n. ~3-de 15 de Fel'ere;"o de 1838.

Ilaycnrlo ml:lis de um na localidade, he inrlispcnsa"cl
ti. uislribuição, c ainda no CilsO ue que tl'ula o Av.
11. ,I~ - dc 18 Uc Abril de 18'.2.

Cllmo o!'. 01ltros E~cri\'i'ies, devem os de Orphãos ler
o Ic\'ar ás antlicncias os protoeoJos competentemente
"scripLllrados. AI. de Ir de Junbo de 1823 arls. 1 e
;1, e AI", 11. 029-de II de Dezembro dc 1 3i.

De,'em datar as eerlidões dos pupois sujeitos ao
sello (Porl,. de 10 e 23 de Julho de 1823) i perdendo
o Orfioio 6C escreverem oU UCI'[!n1 anriamcllto â papeis
filljl'ilos ti esse imIlú~to, o que o nüo lcnhü,o pago,
embora não ~f'j;1o as Ilades prcjurJicadas. L. n. 311
- de 21 de Oulubro. de 18!'~ Ul'l. I; §§ 2 e 3,

A R. de i de JallClro ,Ie I52·i· mandou pôr cm hasta
pt: fica um dl~stl~ Orncios, para com O rendimento
5t1!'lcnlal'-se o Orphão p,'opricturio alô ser maiol', I~to

"oie se acha abolido. L. de II de Oulubro do 182i.
Podem ler os Escrcycntcs que bem cO",'ier, f~omljC

t('otemente aulorisanos c pagos â sua custa. Porl. de
1 de Juuho de 1833, o A,'. de l~ de .lunho de 1831".

Polo AI', de 15 de Dezembro de 1831 se declarou
que nenhuma c!ln,jdil devia hn,'ol' cm mandal'-se nbril'
11m Carlorio de Ol'phãos, cujo sCI'\'cnluario Fe tenha
ilusentado.

De,'crn assistir necessariamente á!! ílllllicncins, cOn
SCI'\,UIIC)o-!'e sentados. Codigo do Pl'occ!Sso Criminal
",'Is. 59 e 60.

São dispensados do ficniço activo dn GUHrda Na
dnno1. Av. rle 13 <le Agosto do I :J~.

Não devem entregar nutos scnilo á A.dvoglldo~ ou
Procul'udol'p.s legalmcnte pro"ilios, salyo por mandado
rIo Juiz á pessoas de probidade. A". n. 103-de 2 do
Outl1brn de I ~8 § Ô,

Não lhes compete fornecer, mas aos Juizcs, o livro
l1nra a cUl'gn de ílclos legislativos Cuxcf'lIliros, "ifito Il
Reg. do I" de Jaueiro de 1838, .rLs. 21 e 26. AI'.
11, fiO- de 23 de Setembro de 1839.

~rêm direito de cohral' cIeculi vamente as custas,
quer dos uuLorp.~, quer dos réos. ou das Camaras j\lll
nicillnes. segundo o arl. 30i do Cedigo do Pr'lOess/)
Criminal. IIegs. 11. I~O-do 31 de Juneiro de 18!,.
<lrt. ,.6";, e n, (-~3-dc 15 de Março do mCEmu aUllo
arl. (O.

tl'Ocentos visinllos, ou m:.li~, haja sempre
SCI'ivào dos Orfão' apartado, E onde os
não houver, o TabeJliãe' da villa, ou
lugares s6rvir:lo o dilo Omcio com os Jui
zes ordinarios: s:11\'o . e ,tiverem em cos
tume e JJOsse antiga de haver no dito.
lugares Scri"ães do Orfàos, ou forem per
Nós ordenados, sem embargo de nào ha
ver o dilo numero de vi 'iaho

M,-lil', I l. 68§ II.

I. Os Serivàe do Orfàos das (jidadc,
e villas vrincipaes serão obrigado, antes
de começar~m a sen'ir, (1:l.rem fiança (I) de
duzentos mil réLS. E do outros lUSal'e,
será a fiança de cen to e cincoenta mil
réi , ou de cem mil réis: e no' mai
pequeno de cincoenta miJ reis. I a
(Jl.Ulntia da fiança, que l~1io ele dar, licará
na e timacão dos OffiClaes da Camara,
segllfido a" povoação e grandeza do lugar.
A qual fiança se clar:\ na fôrma, que fica
dito no Tilnlo 88: 1Jos .T1j,i::M dos 01'
(ãos., E o S.crivão dos Orfà,os, que o dilo
OfficlO s r\'Jr, sem elar a (hla Ílallça, e fi

Juiz, quo peran te si o consen til' servir,
percam os OfTicio~.' E os OlTI(jiaes da Ca
mara, que lho deixarem el'I,i r , pague
cada hUIll Yinte cruzado, :lmet:l.de pam
quem os accu ar, e outra para os Captiros.

~l.-li\·. Il. GS §§ 12 e 13.

2. E 11[10 poderá o crivão dos Orfào;;

Nã() podem escre"er na l'ro"cdoria df' carena.' e
I'esidllos, por compelir esse encargo ao Escriv.in dI)
Juizo Muuieip:ll (A,'. 11. G9-c1e 8 de JUl1hu de I lS).
sal1'0 se do seu LiLI110 eonsla o,La rtttrihuição. A,.
n. :iOi:'- de 23 de NOl'embru de 1855.

De,'cm fereecer graLuitamenLe :les Collecleres todo;
05 documentos, e TI'anqueal'-lhes Dlllos c papeis n .
cel'sal'ios para l'roccrlcr~sc a (jualqucl' Clame fiscal.
l'orl. de 2 do Solemb,'o do 1~3:i.

Nos casos de Ul·gencin. e impedimento podem os
Juizes nomear qnem Si"'·ll interinamente o Offido. '\yi.
do Ode Solembro de 1833, 11. 33 - de 15 de F"l'ore,ro
,Ie I 3 , 23 de OuLubro de 1~50, n, 282 - de 30 de De·
7,omhro de 1853 ia {rlle, n. ISO - de lO de Outubro de
i 5i-, ti (le Novelllbl'o ,Il} tt;b:i, II. fiG-de. 12 de
~laio dc 18JG, e :j de ])"7.~mbro de ISoi.

(I) Vilie no La (2) ao § 5', de l. ~8 desle iiI'. _
Ainda hoje csll1s ESCl'ivãcs siio obrigadOS â prf!~laçno

(ll~sta linnçu, p I' yil'lude fIos A\'5. n. 140 - de 4 de
Pevereiro de 1839, n, 29-do 8 de 1850, o n. 59-de
O de Fel'CI'eÍl'o rle 1860, C0111 as fOrmalidados da Ord.
<Iesle li \'. L. 88 § 5 t, c registro cm li Vl'O prop~io 110
Juizo, incluindo-se na cscl'ilnrn (:(\rtidilo negatiVA. ~o
,'egistre gOl'al dus IIYI'0theoas, rclaUva aus bens ,uJ"
tos á lian~a.

Scgundo o ullimo AI'iso, eslu fiuuça ho dc 600S no'
ei,lados e villus pl'incij aes, de ,~50S uu 300$ all5 OU·
Iras, elU I'ista do AI. rlc 13 do Muiu de 181iJ, compe
tindo aos respecth'os .11lizl~S dctel'Olinn·la, sc~untlo A
l'oJll1lnç,1.o C Sl'nndezlI 00 Jug:lr, c não ás Cllmaral
hlunieipaes (AI'. n. 29-de 8 rle Março de 1 50), per
isso que ho uo ,Jllizo, que S" eoohece h~je do ,alur das
fianl:.1Hi e respectiva idoneidade.

'Vide 1'1'01'. d~ i Novelllbro de 1~~8. .
Se a liançu dos J uiz.s dos 01'phüos nãe tem hOJe

razão de ser, rc\'ogando-sr.: a Ord. de-,te 11\'. t. 88
§ 54, por meio de A\'i~os, esta tamhcm nio t m ex·
plicitt;ão. Ilor is~o que n 110\'01 le-si~lac:io,. q-UJ~to aO
proyilllcnto dos Orti~ios de Ju liça, foi oun:d:l acerca
desta fUl'llIillidudu.
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ser Juiz ordinario, em (luanlo for S';l'ivào,
aindaquc o queira ser (1).

~[.-IÍI'. I I. 61 § 1·1.

3. E será muito diligenle em servil' e
pU!' em boa arrecadação os bens e renda
cios Orfão , e em olhar por sua' pessoas (2).
E com o Juiz delles sabera quantos L1r
fão ha em sua juri. dição, e screve1-os-ha
em hum livro, declarando o nome de
cada hum, e cujo i11ho be, o de que
idade, e onde vive, l; com quem, e per
que maneira, e quem he seu Tutor, ou
Curador. E as i mesmo creveri1 o
invenlarios de seus bens moveis e de raiz
na fôrma e com as ueclarações, que
di semos no Titulo 88: Dos Ju'i::cs dos
Orfãos.

M.-Iil'. I t. 68 pr.

(I) Aos Escrivãe. de Orphãos póde-se applicar as
i~compalibilidades dos outros Ornciaes dc J usLiça, mo
lIme ns clarndus no l. 'in § (..ti desle lív. j mas cllcs
tambem RS tilnl pri"nlh'as.

Pelo D. 501 - de!l de FevereÍI'o de 184i, o e,erci
cio do Omeio de Escrivão de. Orphãos he incompativel
com o de Vereador, solvo se não fór unico. Av. n. 208
-de 19 dc Agosto de 18,·9.

Vicie noto. uo § 1,5 do t. i9 deste Iiv., e A"s. rle 23
de OuLubro de 18aO, n. I i6 - do IOde Agosto de
1853, cn. 526-dc H de No"embro de 186!.

El:Icril'ão de Orphãos irmão, cunhado, lio ou sobri
nho não pódo servir conjlluclumenle com o Juiz, ainda
que supplenle. Avs. n. 1.9 - de 2 de Julho de 18',3,
n. 116-do 10 rle Agoslo de IRU3, e n. 526-de 14 de
Novembro de 18G!.

Tombem da-se a mesma incompatibilidade entre so°
gro e genro Juiz e Eserivão. Av. n. 143 -de 18 de
Março de 1861.

Não ha !ncompnLibiliclade servindo dous eunhados,
um o Omelo de TJbellião, e oulro o de Escri vão de
Orphãtls, embora no mesmo lerm , por isso que süo
Jnizos dilTerenle . A\"s. n. 211 o 412-de 20 de l\goslo
e 21 rle Dezembl'O de 1859.

Todavia. não hn incompalibidade em sen'ircm no
mcsmo JUlIO Escrivão e Solicitador de causas, paren
Ics. Âv. n. IIU-de 2i de Abril de 1855.

A O,rd. deste liv. t. 48 § 24 lhes veda o advogarem
no JUIZO, o que confirmou o Av. n. 328 - de 21 de
Novembro de 1835.

O Es~rivão de Orphãos póde accumular O Officio das
~Iecuçue~ nos lugares ~uja população e rendimento
("fem mm tenues, em Tlst.a do D. de 29 do Fevereiro
de 1688, e L. de 20 de Oulubl'o de 1823. AI', n. 11.1
-de 8 de Fevereiro de 1839.

na incompalibilidade do Omcio de Escr;,'ão eom
emprego. de Fazenda. Av, n. 2·,- de 17 de ,Ianeiro
de t851. Ebem assim enlre o mesmo Of[;oio c o cUl'go
de Sec~eLar'" da Camnra, e de Jui1. de Pa1.. Av_ de 26
deAbl'!I_deI8~.9,cn, 6~·-de 7 do Fevereiro d 1861.

EscrIVao rle Orphãos pMe ser Jurado. Av. de 12 do
Agoslo de 183.\..

Sobre o applicoçiio das incompatibilidades TIOS eosQs
occnrronlcs, consulte-se os A..vs. de 6 de Agosto de
1848, O. 49-de 28 do Julho do 18,,3. de 13 do De
1.embrn dn t853, de t3 de AgosLo de 1858, e n. 263
de 3.0 de Setembro de '! 59.

~Ide nota (2) no § 2 do L. 88 desle IiI'.
leioI que respeitu ás ineumtlatibilidades em gel'al

con!u Le-se a Circo da Fazenda de 10 de Novembro d~
1831, Av. do Imperin de 29. de Julho de 18/.0 (não im
~r:.ssl?~' ~ Av. doe i. de Setombru de 1843; assim COmO
. n Ice' eglslaçao Recrca desta materia cuja observ3D-

~'o eleila o D. de Id de Junho de 1822: maxime o AI.
\~ de Janeiro de t62i.

lnco~e ~~t ~ta - .4.pontam{wt)s Juridicos, pog. 259 artigo
p·.1 l'aLlblhdado, onde vom r.ompendiadu aquelJa leo" açao.

(2) Vide Ord. deste liv. t, 8 §§ 3,2: e l \.

I. E lanlo que o inventarias forem
feitos, assenlará no fim delles a Tuto
rias, decl,u'ando se são testamentarias, se
legilimas, ou dativas. E assentará as fian
ça (1) e Jiadores, e quaesquer outras·obriD'a
çàes, que para segurança de boa adrni
ni,tracào das Tulorias os Juize dos Orfàos
tomarém aos Tutore, como em seu Re
gimento lhes he mandado.

"L-iiI". I t. 68§ I-

5, E no fim dos inventarias creverfL
todos os arrendamentos, lJUe o Juiz fizer,
dos bens do Orfãos, e contraclos sobre
sua pes oas, que nào passarem de tres
annos, . ou quando o preços uos dilas
arrendamentos e soldadas não pa sarem
de se senta mil réis (2). Porque todos os
outros arrendamento, que nào forem das
di tas qualidades, scre,-erão os Tabelliàes
das Notas, como em seu titulo he de
clal·ado. E dos arrendamentos, que forem
scriptos pelos Tabelliàes da -alas, faril
os assentos o Scrivão dos Orfàos no fim
dos inventarias, e os pagamentos delles:
de maneira que a receita seja cerla, para
se saber· como se fazem as despesas dos
OrfàOs. As quaes outrosi a senlará nos
inventarias, para tudo vir a boa arreca
daçào, quando os Tltlores derem suas
contas, e fizerem enlTega aos Orfãos, ou
a outros Tutores novos.

M.- iiI'. 1 I. 68 § 2.

6. E quando algun Orfãos forem da
dos por soldada, declarará o Scrivào no
inventario a que pessoas são dados, e
per quanto tempo e soldada, e em que
tempo se ha de pagar.

M.-lil'. 1 l. 68 § 3.

7. E porá, no inventario todo o que
he ordenado ao Juiz, Tutore e Partido
res por sen t.rabalho e salario, e todas
as de pesas, que per mandaJo do Juiz
forem feitas pelos Tutore" e Curadores,
para tudo vir a boa arrecadação.

"L- iiI'. 1 l. 68 § 4,

8. E não tomará para si por soldada,
nem per outra alguma maneira, Orfão al
gum de sua jurisdição, postoque lhe
queira dar maior soldada (3), nem tomará
outra COUS:1. alguma dos ditos Orfãos, como
di semos no Titulo 88: Dos hlizcs dos
Or(cios, sob as penas hi declaradas.

i\f.-lir. I t. 68 § (i.

(I) Vide Pereira de Carvalho - ProCC$so Orphanolo·
gico, p. I 1I0la 47

t
' Jl. 2, uolas 211.,221 e 31 /'i e 1" :1,

lIolas 59 e 9i, bem ossim a Ord. deste liv. I. 6_
§ 38 e liv. 4 t. 59, e I. 102 § 5. Jllrand" que não en
couLraL'iio fiadores na fGrma do ullima Ord., podem
lomor eoola dos bens dos Orphão•.

(2) Forão elevados ao Iriplo, em vista do AI. de
16 de Setembro de 18t4.

(3) Vid'J Ord. deste li\". I. 88 § I t.
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S,,/a,"os (I).

n. Não levará mais da 'riplura, que
scrcver, as i nos invenlarios, como em
quaesquer oulros autos, do que levam os ou
tJ:os criYãe': convém a saber por cinco re
gras dou reis, e mais da ida, se for na "Villa,
ou arrabalde, sete róis. E is o mesmo (2)
lhe serão contadas as ida, quando fór á
alguns lugar'e fóra da illa fazer os invenla
rios. E quando' e fizerem as partiJhas, ou
se tomarem as conlas aos Tutom', além do
llue se lhe ·montar á' regras, levará suas
a entadas, duas em cada· dia, h~ma pela
manhã e outra il larde, se tanto dura
rem as partilha, ou conla·. E de cada
a'sentada levará sete réis: de assentar
huma Tuloria sele l'óis: e de assentar a
dada do Orfão á soldada doze reis: o
quaes pagará aquelle, que tomar o Orfão á
'oldada.

"L-IiI'. II. 68 § G.
Rct'. de:n de Ju lho de 1582 32.

la. E dando- e algum gado de anenua
menta, de L\ue se requeira hum só lermo,
levará de assentar o dilo arrendamento
(postoque seja hum só boi, ou \Tacca) sele
róis.

.\L-liv. 1 t. 68 § 7.
HeI'. de 27 de JullJO de 1582 . 32.

11. E quando as entar nos inventario
as despesas dos Orfão , de cada assento
de despesa levará quatro réis, ou ás re
gras, qual o Scrivão mais quizer.

M.-liv. I t. 68 8.
ReI'. de 27 de Julho ele 1:;82 ~ 32.

1:2. E em lodo- o mais, em que per este
Regimenlo não for expre samente provido
o que hão de I vaI', le\arào o que hão de
levar os outTaS Scrivãe per eu Regimento,
em quallto esle o não contradisser, e mais
não.

M.-Iil'. II. 68 '9.

Buscas (3).

13. E PQI'qlle não he razão, qu' o '1'1-
vães dos Orfão , por cada vez que crc
'·erem no inventario, que podem algumas
veze- durar vinle annos e IU:li , levem
husca, como passa de seis mezes, manda
mos que a nl\O levem dos inventarias, mais
que trinla e ei réis por anno, no fim
d anno: e i to alé lTes annos cumpridos,
cm que se m.onla palo ditos tt:es anno'
ento e oito rei. E dahi em diante n~o

levem bu ca alguma, postoque pas em mui-

(1) Os salarios de.les Escrivães ..Ião regulados nos
nds. 132, 133 e 1&1, do D. n. 1569 - de 3 de >\lurç
de 1855.

(2) Vide Dula (:1) ao I do l. 10.
(3) Ville arls. 101 e lal ,n (lIIe do D. n. \,60 - de 3

de ~Ia ...;o de I 55.

tos annos, que se nilo sereva n !Ies, 'quI)
seja necessario buscarem-se mui las veze ,
para ne]]es se creverem as cou as do
Orfàos. Não lhes tolhemos porém poderem
levar busca dos inventarias, quando lhes
forem requeridos per alguma parte, (Iue
não seja por parte aos Orfão , ou de eus
Tutores, como a podem levar os Tabelliães
dos feitos relardados. E os Scrivães, que
mais levarem, 1J:1Verào as pena.s contelidas
no cluinto Livro, no Tilulo 72: Dr{ pena,
que haverão os O(liciaes. que levam mais
do conteíuio em selb ]Iegimmllo.

~J.-Ii\', 1 I. OS § 10.

TITULO XC

Do Cnrado'l', que he dado aos bens do ab
sente, e á herança do deFunto, a CJ1Wll(io

he achado herdeil'o (1).

Porque muita yezc slüo algun Capli
vos cln leITa de iniluigos, ou abscnlcs, elll
e poder saller sn S[IO mortos, se ViIOS, e

seus bens stão de 'alllparatlos, por nào ha
ver quelll Jenes lenha carrego, como <lere
er; mandamos que :e o que for Capliro,

nào ti'\'er molher, ou pai, sob cujo poder
slive se ao lempo, (rUe o (·.aptivaram, (IUO
eus bens deYR adlllini.lrar, o .1uiz (OS

Orphãos, ou a pcssoa, que liyer carrego
de prover [ICerca dm bens elos menores,
c dos oulros, a que ,I ,.\, . Cl' dado CUI':l

dor, como di semos no Ti lula 88: Dos JlII
::.es dos Or(ãos (2), pro, eja ácerc:t dos bens
daCfuelle, que as'i for Captivo. E da.rá Cu
ra.dor aos bens, t:tnto que lhe for reque
rido (3)l OLL no Ii,fieado per qualquerdo.pov01
e eDe for cerlificado de seLI caplivelro. h
em dar o dilo Curador, e em fazer adnn
ni traI' os bens do Caplivo, terá. a ordem,
que mandamos ter nos ])ens elos Orfãos (4).

(I) Pelo a!'l. 78 do D. n. 2í33-de t:; rle Jllnhnrl,
t :)9 foi o Gorerno aulorisado ii nomear Curallores Gt
,,'QI'S das hcrnnças jacentes e be.ns de au~cnlt:'~, onut:
t'uRse conveniente, llIul'cundu-llJcs as obriga~es 110 nrl.
79, c a. porcenLagens nos a!'L5. 82 e 83; cOJo Decreto
se encontrara nos A.clditamentos. . .

Os Coradores espeeiaes de que lrala esla Ord. delm
logo de ranceiona... , C1'eado o lugar de Cnrador Grral
elU ~ualquer localidade, Av. n. 288 - de 2 de Julbo
de 1860. .

A lolação desle Otricio c (II'bilramenlo da respeah"
riançil são rcilns de conr~rmidade com o Av. n. 599
de H de NOTembro de I 61.

Vide sobre estes Curadores a Ord. desle liv. 'd 6;
§ 38; L. de 3 de Novembro de I 30' D. n. 100- e
de Maio de 1842, al'\s. 2/,,25 e 26; D. n. 143-oe 15
de 1\llll'ÇO do mesmo anno, UI'\. 6 § I I ; e n. 1,\0-°;
I .. d~ Junho de 18!i'5; e J)ercira de Cnl'\'111hO-Pr~c~1I
Orphanoloyico, png. 2, nola 290 c 292, e cap...J I
lOlum.

(2) Vide § 45. lo.
(3) Vide l'ereira de Carvalho _ Processo Orphallo

gico , I?' 2, nola ati,.. .
(lo) E .I'0rlanlo pI'eSlal' oaução, se não fórem notOrl"

mente fICOS.

Segnndo Borg . Carneiro,esla cnuç'o .ósedel.fepr~;
lnl' no Cil'O da Ol'd. do § 38 clu \. G:! desfe 1\'., q



r1T LO XCI

E a 111 slJla ordem JlIaudamo , que lenham
os ditos Juize' no' bens dos so!Jrecl1los ab
s nLe , de que ~e não póc1~ saber onde sào,
uem se sào mortos ou VIVO".

~I.-liv. I t. 69 pr.

I. E liuanc1o--e alguma pe soa, que não
lenha herdeiro algum, que sua herança deva
haver, ou que a não queira !lceilar, nem
fllOlher, que sua herança queira haver se
!!unuo nos'a Ordenacão, elo tal caso o JUIz
lias OrfiLOS o' fara lô"o saber ao Mampos
Leiro 1'rIór dos Capli\'os de. a Comarca, ao'
quaes ~emos fei lo n~ercê das lae llCranças.
E o dilo Mampo leIro Mór a mandará ar
rec.1uar em nO/1le dos Captivo' ('1), ou diril,
que a não rluer a 'eitar. E não a qu rendo
(,lIe haver, ou defender, o Jtúz dal'a Cu
rador ii herança, com o qual o Juiz fara
inventario de· todos os bens, que ti. herança
pel'tencerelll, se ainda o não tiver feilo, E
(J dito Curarlor adllLinistral'iI a dita her::tnça,
as i corno liisseulos nos Curadores do. pro
dil(oS e furio:os (2): e bem e fielmente a
def~nder;i, lias demandas, que os crédores
('ontl'l\ clla quizerem mover, soJ) pena de
pa"ar loda a<; perda e dano., que por
sua culpa e negligencia se recrescerem,

,\I.-IiI'. 1 l. 69 § I.

TrruLO "\:Cl

Dus CCJIIlallol'fS dos feitos e Cl/.slas, asú
da Col'/e, como do Reino O).

O' Couladores das custa as contarão,

trata da entrega de hens ao parente mais pro~imo,
qnanrJu o ausente se presume morto; e não no pl·csrnt.
caso cm quc dã-s. Wo sómenle hypotheca IlIcita nus
bens do Cnrador. .\las hoje es a dislincção nenhum va
lor lem. A fiança bu de rigor.

Vide Guerreiro-de muncrc, trat.4, Ih-.4o cap. L·
!lorg.es Carneiro-Dil'eito Cioil, li\'. I l. 33 § 2 I; ~
l'crelrn cl~ Car\"alho - ProCllSW Orpltanologico, p. 2
""ta 33;.

(I) Esla parle c'lá <cvogada, porque já não exi-tcm
M.ilIpOSleiros dos C ,livo .

(2) O Curado,· de heranças jacenles eslá ao caso do
dus Au~enles.

Vide Ord. d iiI'. 3 L. IS ~ n, D. n. 12-de 5 de Jnlho
do IS;;'I. 11. 85,;-de 8 de Novembro de 'IS51, n.2'.33
-de lo de ,lUllho do I 39 011. 2,0S-de 15 de De
,embro do 1860.' ,
. Consultc-8e llaTros - Consir1cJ-açücs sob/'e as hCJ-ança.ç
)~elllC$,'. C,Subreira de Mello - Com.wcnta,.io á Legislu
ç o Brauleu'u sob/'c os bens de de{uutns c ausentes vWJos
e (lo ellclltO. I

(3) Chama·se Clllladur O Omeial de Jus\i"a que cal
rllllt e. COllt(~ n~ c:usla~. laulo jnrJiciacs COlllo pes15uaes ,
nos fcltos Cl\'CIS e c1"une:-. No Juizu, sua posição li\.}
secundaria.
d °nProvih1CIILO ,Ioslc Omcio se fa" na fôrma da arl. 8

o ,,~. 811-da:l0 de AgosLo de 1851, o Av. 11. "~I
- dc 2" de Ag".Lo de 1837.
~'l~os h!S~I'~s ond llilO fõrcrn crc:tdos por lei I fanto
I' OfhelO como o de Distribuidor d~rcm sel'\'ir os
rl~'''CS 1lunieipaes, por "iI'Lude do A'1. de % d~ Abril
A 1816, e Hug. d,: ~ ,Ie ~l"i<) de II;!J. Avs. de II de
_ggslo.de I :lO, dlrlg,do ao Presidente do Ceará, n. 2,t~

O ,eb-O do ll1 smo me, de I 5S c n. ';03 de 30 de
u.'! ro de I fi5. '
• ao h. hoje enlro IIÔS Contadore. e.pecides da CIl rle

a i as pessoa.es (I), qu> sà para Inanti
IlIenlo da pe :o.1.s, como a' tio processo,
que sào o que os Scrivães e Tabel
11[IOS hão de haver da scriplllra, o sa
lario dos Procuradores, e OILlro qllaes
fluer Officiaes. As quae não contaril oulra
alguma pes 'oa na no' a Corte, nem na
Relacão do Porto, nem na idad s, villa.<;
e luiare:, onde Contadore' de l:l1 'las !Iou
ver.~ E sendo a conta per Olltrem feila,
seja nenhuma c de nellhwll elfeito, e lor
ne-se a fazer ppr o Contadol', a que per
lencer, E aquelle, que a der a fazer a
ontrem, pague ao Contador de pena o do
bro d que houvera de havcr da tal conla,
além do seu salario ordenado, que lhe
della montal·. E :endo o Contador su 
peito (2), ali impediclo por alguma cou a,
porque a não po 'a fazer; ou e d pois dt'
fei la, as partes al1egarem erro de conta (3),
em tae casos, se for na Casa <la 'uJ1pli
cação, ou lia do Por Lo, o Juize -da C!lan-
ellari:!, e na' 'idades, viJlas e lugares, o

Juiz do feito commetlerào a' Laes contas
ao Revedor ([1), se o houver par:! is'o or-

os ilr.;Luac~ COlllào PI11 IOflns. OR feilos de primeira c se
gunda illslanciu (n. de I de OuLub,'o de 1803, e DD. rle
~t de Olllubl'II doi mcsmoanno, dI} 151]c Janeil'o de t8~()

" de 2 do AI))'il de '(835); hav lido 150 sÔlllenLp. d,)us
Jlli7.l1:- onde "no r.ontão, o de PIlZ (!t. de ~O de Selem
iJro rio IS~9 ,"L. o), e o cios feilus da FazI'ncia (Al'. ele
lU ,Ir Abril de 18,t" p"Llieado lia Ca:c!a O({tClal
11. I!B) j de moei ~l1C hoje não e,tüo ~lljl'ilus 3U

abuso:) de <luU oulr uni crâo "iclimas_ AI. de 26 de
Abril do l'lli, I'. de . da Olllubro de I 21, c ,\l-.
n. 21- de .\iJdJ de IS,13.

Pelo D. de 2U de Janeiro dI" IS32 § I e1evelJl infor
mar sobre a lotação dO!:t Omcias de Ju:'iliça.

Os Escri\'ãcs não podem )'e.t.:~ber as custas compu
tndi1~ á r,l~a sem a con:a d~te Ufliciul. P. de 5 ne
Janeiro de iS~2, e A". D. 115-du.t5 de :\1 arc;o de lt-5li.

Pulo A,'. o, 206 - de 2 de Abl ii de 1 36 § 2 eonLão
Os autos do Jllr,.

Desib'lliio a importancia das multa5\, 'orrespondenb~

ao tempo \lns sentenças dos condemnados. nCi:f~' 11. I;W
-de31 c1c.Jüneiro de t~~t ;11'1. 4-25; e n. 59S-de JS
de ~1'LrI;o dc I,~n, arLs. 3. 6 e ~O. .

~agão, como os Escl"i\'ãcs e 'l'abclliães J", lml'o~lo de
spus c~critorios. Onl. Il. :'lO:! - de ~!) de l c\'urCll'o de
IS40 , c Reg. n. 361-0015 de Junho de hH"~1 art. 2
§ 10.

(i) Pcssoaes, i. C' I 550 as custas que rCSllcitão á pessoa
do litigante \'cncedor, com relação ao damno pur clle
solTrido.

Esta cspecic de custas tem cnhil10 cm dc!olu~o enlre
nó . I·creirn c Sousa- J>J·ocesso Civil, 1l0l11 586 in fine.

(_) COllr"onte-se Cllm a O,'C!. d 'sic l. ~. 1_9. c a dll
liv. 3 l. GI p". Sell(lo procedenLe a Sll'POlCao, pod u
.fui? mandar fazer a cunla pur qualquer Escri\'uo, não
~lI~p(~ilOt de SitU .illl'isdi(~;ão. .

Vide llog:ls nO respectivo t;,om.j ~ilnglt rvo-J>r?tI~(l
Judicial, p_ (i cap_ g o. 3j c ]) red~l·It;U - Processo C,.v,l.
§ 9~1. . . .

(3) Erro de conta, havendo por CXCCJ;SO ou r1l1mnnl
côo, pôde-so a lodo o L mllo allegar, purqualllo lião
passa cm julgRuo; mas se os: cmbUl·gos sflQ oppostos
pelu E:\:CClItRdo. ai' m de não sllspcnrll"1' II exr-:cutuO
quanto ao prinéipal, he indi,pellsul'el previo deposiLo
UOS f;uslas Gonlat!:Jl"_

Vidc rd. do li\'. 3 l. 7 ~~ 1 2, !leg! <le 13 de Ou-
l'IUro de I,~I § ~I, e J•. ile ISdc. Oulubro cle 1152.
E bem a!isilll Alora s-de Execul1olubus, la\'. I, cap. 4 t

§ 1, n. 6; e Froderico-Pro....o ClOil, ,* 10n e 104 .
U) Revedor. Diz Cosla- de Slyli., alln. 13,11, 20, que

este mpregado exislia lia Casa da Supplieaçiio; ""'"
I,al cce que ao tempo de .Pegus já não era aSl;;im J o (Jue
'c dedu" du CO"" á esla Ord. li. ~.
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denado pel' ós: e n~lo o havendo, a huma
]leS 'oa, que sem su peita as possa fazer.
E stando a Corte apartada da Ca 'a da
Supplicação, o Corregedor da Corte fará
a tal commissão.

K-liv. I L 70 pr.
S. - p, 1 t. ~ I. I C 2 § i.

I. E bem as i farão a outras contas, que
os Julgadores entre partes mandarem fazer
no feito:, que se peranle eUes tratarem.
E ne te caso PQdenlo os ditos Julgadore:,
a requerimento' da' partes, ou de cada
huma délJas, mandar fazer as conta p I'

outra pes oa , em que e louvarem, ha
"endo cansa legitima para isso: ou sendo
a qualidade das ~ont~ lal, que lhe pareça
hem Jazer-se asSI. E o qne as'j fizerem
as .(11tas c~ntas entre partes, não leval'ào
mais salanos deli,!.:', qne o que lhes for
taxado ~elo Juiz elo ~eito, que as mandou
fazer. E levando mau;, 011 leval1llo-o sem
)~e ser taxauo, haverão a: penas, que per
Nó? são posta' aos Olficiaes, que lenm
n:als do conteúdo em sens, Regimentos.
lo, do que for laxado pelo J l1lZ, não haverá
appel~aç~o, nem aggr:lvo ('I), se a quantia
rlo pl'lnclpal, soure que o feito tratava, cou
ber na sua alcada. E não cabendo em
~u.a alçada o prinlJipal, sobre qne se o
telto trata, poderão os Contadores, ou· as
par~e~ aggra\'~r da taxação da conta per
petlçao na C.asa ela Supplicacão, ou elo
Porlo, para a Jliesa grnnde, e d'ante oulro
JIll~adores per instrumento ue a'/gravo para
os Desem!largadore dos Aggr:wos, a que
o conheCImento pertencer. E depoi' de
taxado o salano da conta, o feito tornaril
á mào do Contador, da qual não sairá,
até ser pago do que assi for taxado.

~r.-1iv,l t. 70$1.

" E porque ~~ custa, pe, soaes se hão
de contai' .aos lltiganles, a que fomm jul
gada , TillU e meno, egundo a difl'erenca
das pessoa, qualidal e stado, no contar
dellas se tenha a maneira seguinte. Se a
~arte, ~ que as .cll las forem julgada', for
CavallClro, ou Cidadão, ou agratluado em
gráo de Bacharel, ou cudeiro, ou de outra
mór condição; ou for Mercador, e fizer
certo, que em alguma das Tlossas Alfan
dega~ dizimou. de alguma merlJadoria sua,
p~uco, ou mUlto, aquelle anno, em que o
felto se tratou; 011 for Mestre de "áo de
Castello davante .(2), ou de Navio, que seja
d!l carrego de OJtenta tonei, e dahi para
CIma, contar-lhe-hão quarenta róis por dia

(I) Vide Reg. II. 1!'3-de 1;; de ,tarco de 18102
:1.:t. 15 § tO; e Sil\"a J)preirn - RcpcrtoriQ rias Ordena.
<:Ots. l. I pago 78 oola (a); c Corrila 'felles - Til,oria da
"tterprclaç{io tias lfis, § IOi..

(2) Náo d, Cos!dto daoa ..'c: equivnle hoje :i um bri
I;nw ou galera, bem qUIJ cslf~'i não tcnllão mais uma
t:d c ll:!lrurç.;10 COlllu li dos unligos nttyios.

para sua pes.soa, e quinze para hum criado,
e oulros qUll1ze para o cavallo, se o l!'Ou
ver.

~r.-Iiv. 1 t. 70 $ 2,

:3. E .quanuo algumas partes forem dc
tal C]ualidade, ~ que e devam contar mais
servldore~, assl de pé, 01110 lJudeiros,
como adIante será declarado, contar-Ihe
h~o para ~::tda hum, servidor de pé adoze
reis por dia, e aos Scudelros, que lhe hou
verem de ser contados, a quinze réi por
dia a cada hum, e quinze para o cavaJlo,

M,-liI', l 1. 70 § 3.

.1. E aos Moedeiros e Espingardeiro c
Besteiro' do conto e do monle (-I), as i apo
sentados, como por aposentar, contarào
quarenta réis por dia, E sendo preso cada
hum dos sobredito', contem-lhe cincoenta
r~is por dia, quer tenha servido!', qucr
nao.

nL-liv.ll.iU§-t.

5. E todo nossos moradores, que pcr
Ordenança hilo de ler cevada, lJuando ti
verem l'.avallo, haverào as custas como os
Scudeir05, E os oub'os nossos criallos,
que per nossa Ordenaucn nào hão de haver
cevnda, ainda qlle cavaUo lenham, haverflu
lrinta réis por din.

M.-liv.11.70§G.

G. E se al l1um homem, que Scudeiro não
seja., allegar, que !le abastado, e que co 
tuma ter ca.val1o, e que sempre b'ouxe o
cavallo no lugar, onde seguio a demanda,
em quanto nella andou, contar-lhe--bão cu 
tas ele 'ua pe oa, como acima di semo,
que se coutem ao Scuueiro.

M.-Iiv. I t. iO $ G.

7. E quando as molheres de quae quer
pe oas das aci ma: nomeadas segUirem seus
feito' per si, a si em vida do marido, como
depois, emquanto honrada e honestamentc
viverem, contar-lh'as-hão, como se deveram
contar a seus maridos.

~L-li\·.1 t. iO § 7.

8. E ao Clerigos de Ordens Sacras, eaos
Beneficiados contarão as custas, como aos
Cavalleiro .

M.-lil'. 1 L. 70 § 8.

~. E ao peão contarão a trinta réis por
uia, andando solto, e a cincoenta se !or
preso, quer tenha servidor, quer nao,

(I) Remi,.os da COllro e da mail te : erão o. anligo. ar·
cheiros.

Os do COI1.to crüo os de numero que sen'ião á rc"~
cidade. ou "i11".. O. ch",nado; ,I'EI-Rel' O~' dn i"
Camara scrviüo li cn\13110 e crão mniE COn5IderIH~'
Os do monte erão os arch'ciro.'i caçndol'C!I, quo lamber
se cltam"vãu de Fraldilko. O fi")' D. ~[anocl, por .
de II de Março de l;~ , aholio 'CS51 milici•.
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Porém se o lal preso for Omcial mecha
nico ~ na caJea não u ar de seu Omcio,
COIll~ fizera, se fora solto, contar-lhe-hão
a sessenta róis por dia. E .ils molheres
dos ditos peàes con tar~'i.o a tnntn. réls por
dia, sendo sol tas, e quarenta, send~ presas,
qur~r lenham quem as sirva, quer nao.

~J.-Iil'. 1 t. 'tO§O.

10. E quando n.lgum litigante não 'eguir
sell feito per si em pessoa, e o manda.r
requerer per outrem,haveril de cu tas se
gundo for a qualidade do requerente, 115.0
passalldo do que houvera de haver o que
o assi envIOu; e per sua pessoa a elJ ta
demand a requerêra.

M.-liv. I t. iO § la.

II. E quando n. parte veneedor for' mo
rador no lugal', onde se trata o fei to, ou
em seu termo,' contar-lhe-hão sómente os
dias, que pelos termos do feito se mostrar,
flue apparecen nn. audiencias, ou deu in
rl'IÍrição, ou foi ver como jllravam ates"
lemunhas, que contra elle se deram.

~r.-Iiv. J. t. 70 § 11.

12. E pOI\Iuanto, al~m dos ditos dias, as
parles Yào outros muitos dias seg-uir seus
feitos stantlo conclusos em poder do J ul
gadol', aguardando as audiencia" quando
seus feitos hão de saIr, e taes dias são
incertos, o Contador dara jllmmento ii parte,
que diga quantos são e ses dias, (lue pelos
termos do feito se não mostram; e os que
jurar, se yit' qne poJem caber 110 tempo,
l[Ue ,o processo durou, contar-lhos-ha, não
passando de quarenta dias em cada hum
anno, postoqlle a parte jure que sào mais,
porque lStO se co tumOll sempre assi,
e por i so se chamam tlias tIo costume.
Os (!uaes .dias se entenderão sómente na
que! es, que forem moradores no lugar,
onde se tmtar a elemanda.

M.-lil'. I t.. 70 § 12.

la. E se a parte vencedor não for do
lugar e termo, anele se tratar o fei to, e
Vier a esse feito ele outro Julgad.o; con
Im'-Jlle-hão os elias, qlle Iii se elete\re por
clle, e os dn. idn. e vi nel a, até que ch e
gue a sua casa, a seis legoa.s por dia, e
maiS não, e mn.i tl'es pal'a se fazer e tirar
a_senl~nça. E isto se entenr]'erà, se elle
nao \'.10 ahi pàra. outTa cousa. Que se para
negociar o~llra cousa veio, mais que por
segUI I' o fel!o (o que ficará em sell jura
Tento), cntao nâo haverá custas, senào elos
Ila<~ que apparecer em Juizo, ou eler in
I[llll'l,ção, ou vir jurar as testemllnbas, e
os dias do costume, como se fosse mora
dor no. lugar, e de outra maneira não: e o
conhe~lInel1to disto pertence ao Contador.
E se Jurar que veio mais por seguir o feito,
que por outra cansa, conlar-lbe-ha as cus-

las, postoque alti negociasse o11tr.1s cou as,
C0l110 se sómente negociára a demanda.

~r.-liv.1 t. 'to§ 13.

1-1. E quanto aos feitos dos moradores das
IIllas e lugares de Africa, que vierem a
este Reino segllÍr algum feito, contar-lhe 
11:10 para a tornada os dia, que parecer ao
Contador que se podem deter no cami.nho.
E se o feito se n.cabou em tempo, que não
ha\ria _'avio para partir d.este Reino para
as Ilbas, por se não costumar navegar em
tal tempo, contar-lhe-hão tambem todos os
dias, 'JUe por essa causa se detiver, E se
ácel'l'a disso o Contador tiver alguma dúvida,
dê couta delia ao Juiz da Chancellaria ('1)
cm cada '!lnma das Rela,ôe , e nos outros
lugares ao Juiz do feito.

M.-Ij\', II. iO!i 1:3.

15. E porqlle algnmas vezes as partes,
que vem ele olltros JI.llgados, são Alfaiates,
011 Çapateiro.. , ou OlTlciacs de outl'OS mes
teres (2), de; que usam continuadamente nos
luO'al'es, onde se tTatam a- demandas, e
SÓllterl'te vão ás audiencia , que se fazem,
e acabadas ellas se tornam lo~o a seu.'
amcios, e ,e nào usa sel11 dos ceitos mes
tere, poriam mais diligencia em requerer
sens feitos, e lIa veriam mais azi.nha (3)
nelles despacho: a estes que as 'i u 'am con
tinuada.mente os dito. me .teres, e delles hão
p1'Ovei lo, contar-lhes-hão sÓlIlente os dia-,
que appareccram em Jllizo, Oll tIeram i.n
ql.liriçúo, 01.1 viram jurar t'stemwl!las,
os dias llo costume, como dito be; e isto
me. mo se guardará naquelles, que clu !'ando
a deulanda, andam a jornaes continnada
montu no lugal' da uenlanda, Oll vivem Jlor
soldada.

~L.-li\·. I l. iO § l-I.

IG. E se fOI' pes oa honradn., qne trou
xer cOIll~ig-o algum homem cle cavallo, ou
de pé, que com elle viva, !laverà custas
para si, e pa,ras n homem, com~em a sa!Jer,
li de 'al'aIJo qll1llze réls por dJa, e gUllne
para 11 c:1.vallo, e o de p~ a dO;le réis por
cI ia. E e~tas mesma Cllsf·as levarão as
1fI0lheres ele cada. hum (los ~obredito , que
com~igo trouxerem O' semelhantes servi
dores, bomens, ou 1ll01horog. E isto . A
entenda, que o, que assi trouxerem, sejam
rIo idalle rJ quatorze allno' acima, e nào
lhes contem senão bum sen'idor, postoqne
mai' tragam: salyo se for da.> ]l.essoa.s, a
que 1l1ai' servidores mandamos contar.

~l.-Jil'. 1 1. iO!i 15.

(I) MQnsenhor Gordo diz que °veroiculo - ao .Tu;= da
CIlulIcclla";a foi uqui posto em ruzão rln I. I t. 3 p. 2
do Codigo SebRstiaOlco ha"cr passado para Dote Mu
gislrado o conhecimento de erros de custas, que pe13
Orr!. i\'Ianuelina pf'rtencia no Clumccl!cl,-tnór.

(2) Virle notn (3) tiO § II rio t. R8 rlrsle Iii'.
(3) A:;1IhR, i. e., fll'pl'c.:I5:l, ~1'1ll ttemO('3, cm !JrcH"C

tempo.
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17. lLrm, quando alguma parte lraz dous,
on tres feitos, on m:ü , ora os traga todo
('om huma parte, ora com Clil'erSl , e for'
hum feito senlen iado com vencimento de
!;lIstas, e ao tcmp que se contam, stive
rem os outros feitos ainda por sentenciar,
eon tar-se-hão ao vencedol' todas a cu ta
no feito findo, como. coutro não trouxesse.
POl'ém depoi~, quando os ou tros fei tos
I'brem sentencimlos, e nelle'), ou eln alO'um
delles, houverem de ser contada' cllstas :.0
mesmo vencedor, a que já foram conta~as,
o ContadoJ' não lhe contará todos os ellas,
que já lhe' foram contados no outro feito:
para o que dará sempre juramento ao ven
cedor, qllando lhe houver de c01~tar cu,ta ,
para que declaro se lhe foram Já contada
nutra daquelle tempo, que m:u' durollo
feito, em que lhas então conta, Porem
aquellr, obre que assi não são contadas
a, cu ·tas elos elia.~, que durou o outro feilo,
em que o venceelor primeiro ven~eu, será
olJrig-ac1o pagar a custas dos dms, que
os dito,; feitos dlU'ar::tm, emquanto durou
o feito, 'lue primei 1'0 foi sentenciado, soldo
ir livra (1) p r repartição dos dia, em que
os feito juntamente se t!'ataram, a quaes. e
pagarão ':iquelle, que já foi pri meiro con
denado que as pa~a se. E não slando
elle no lu"ar, onde se fizer a conta, o
Contador a fará entregar ao i\'IaOlpo teu'o
do Captivo ele se IUllal'. E se esle, que
primeiro foi condenado, e a quem se hão
de tornar, as vier pedir alé dOlls mezes
do dia, que forem entregue. ao iVIampo.
teiro, elle lhas entregará. E não as vindo
peelir no cli to tempo, ficarão dev01 uta. aos
Captil'os. E sendo 'a o que ao tempo,
que o Contador conta as dilas eusta, os
outro feitos forem sentenciados com ven
cimento de castas de pessoa, o Contador
repartirá as ditas cu ta , de dias de pes oa
por outro feito, ou feito, em (fUe lhe foram
jnlgai:las custas, .que forem en~enciados ao
tempo, que a SI contam a'! dita cu tas;
porqae os feito " em que não for vence
dor em cu ta , não hão de entrar em re
parti.ão., para pOl' elle lhe serem desGon
tados dIas alguns.

~J.-Iil'. 11. 70§ 16.

18. F. porrfUe muitas vezes molheres, que
não são de Cavalleiros, nem das pessoas
que devem haver custas de Calralleiro , e ,
assi homens velhos, ou doentes, que não
podem vir a lJé, vem em bestas aln~adas,
qnando for m vencedores em cu, tas, con
lar-Ih -hão o alugueres das be te'lS, em
qne vieram, fazendo-o certo per testemu
nha , ou por scriptura. E não tendo te 
lemunha, nem scriptura, ficará em seu ju
ram nto, comtanto que o que as i jurar,
não passe de duz nlo réis.

M.-Ii" 1 t.70 li 17.

'I) I'i"" nol' I) 'fi ~~: rio t. I rI e'" li".

I

19. E quando forem julgadas a pal'le I·en.
cedor as custas do pl'oce .o sómente, Con.
le-Ihe todas a' cu ta , que a parle fizer no
proce. so (i), c mais não. E quando achar
que são julgada em dobro, ou lre dobm
COII tan\ todas a cus la , que se mostrar que ~
parte fez em dobro e tresdobro : salvo aa .
sinatul'a, e o salario do Procul'ador e conta
do Contador, e feitio da sentença e Chan.
cel1aria della. E não contarão ao~ crivães
o tra lados das suspeições, que vierem fiaI
appeliações, nem das Cartas, per que se
tiraram inquiriçõe , como fica dito no Ti·
tulo 79: lJos l'abelliães do hldicial.

ilI.-lir. I t. 70 § 18, c t. 60 §§ 17 c 18.

21. E contarão a partes vencedore em
custa toda a barcas, que passarem alra·
vés, em vindo ao feito, e tornando para
sna casa, quantas vezes a passarem, E
não lhes conlem barca de longo do rio,
po toque o allegucm, s6m nte o dias de
pessoa a sai legoa por dia, porque assi
se costumou sempre,

M.-lilr • 1 t. 70 § ln.

21. E aos que vierem per mar de lallu
"ar, de que podéram vir per terra, equi·
zeram, contar-lhe -hão a eis legoas por
dia. E se vierem de lugar, de que não
podiam vir senão per mar, eontar-llJe -hão
todo o tempo, que andaram no mar, quanlo
[r vinda.

~l.-Iil'. 1 t. 70 20.

22. l\1ui ta' vezes algumas parte vêm á
Corte, e seg-Item seus feitos, e se chegam
a alguns Fidalgos, Oll OiIiciae- de nos,a
Casa, ou semelhantes pessoas, por divido (2),
criação, ou amizade, qlLC CalÍ! elles têm,
e os acompanham e servem, e lhes dão de
comer e gasalJ1ado de pousada e cama.
Porém, porque pela maior parte sempre
pagam te'll gasalhado e comer em outras laes
ohr::ls, ou semelhante, e assi as parle re·
cebem perda de sua fazenda em virem, ou
mandarem requerer os di tos fei tos: mano
damos que a custas lhes sejam contadas,
como se comeram á sua custa,

~r.-li,·. 1 t. 70 § 21.

23. E se o fei to e tratar na Corle, ea
parte vencedor for Procurador, ou crivão,
ou tal Offi\l1al, que per bem de seu Of
ficio de\'e tal' cada dia nas audiencias, 011
se tratar perante o Juiz, e a parte for Ta
bellião, Pro urador, ou Porteiro, a e tes
não se contem dias de pes oa, nem do coso
tllme: porque ainda que tal feito não tro~l
xessem, haviam de ir IJ. audiencia por r:lzao
de seus Omcios.

~r.-IiI'.1 1.'70$22.

(l) Vir!" Pegas no re'pecti "0 Com.
(~) Vide 1I0ta tt) ao § \ di. .. <le,te li".
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l. ~\O" i\1estres ua Oydens (!l, Arcebis
pos Bispos, Condes, Pnor do Crato (~a Or~
del~ de S. Joflo do Hosflltal, contara~ ate
vinte cavalgauuras a cada .llUm: ao Com
mendalario de Alcoba~a ate nove: aos Ab
bades Benlo at~ quarTo : aos Comm~ndado
re' nlóres e OutTOS Fidalgo at~ sei.: nos
Desembar"adol'e, Doulores, Licenciados,
~Ie. lres em Theologia, f~itos per exame. em
studo geral, ou CamllCll'O , ou Scudelros
honrados, at~ qual>ro cavalg.aduras: e a
outros Cavalleiros ou Scudelros de menos
'ondição, huma cavalgadura e dous ho
mens de pé, se os trouxer. ~ a todas
estas pe; oas não contarão maIs e.aval
gaduras, postoque maJs tragam. E tra
zendo menos, contar-lhes-hão sómente as
que tI'OIL\:erem. A quaes se lhe~ contürão,
endo suas pl'Oprias e. não aI hC1as, _e qne

costumam trazer comslgo, quando vao fóra
de suas ca as a outl'a parte, E as que não
co tumarem trazer comsigo, não lhes serão
contadas, lTuando as trouxerem para segui
menlo do feito.

M.-Iiv. 1 t. 70 §§ 23, 2,1, 25, 26, 27 e 28.

25. E bem assi não será contada cavalga
dura a nenhuma pessoa das sobreditas,
quando trouxer a demanda no lugar, onde
he morador, postoque nas audiencias appa
reca, e que as ditas cavalgaduras, ou mais,
ou· menos cOl1lsigo traga; sómente lhe erão
conL-tdas, quando for fóra de sua casa a
seguir a demanda, e a demanda for com
I~es oa igual a elle, ou de maior cond!ção.
E não sendo a demanda com pes oa Igual
a elle, ou endo a demanda em o lugar,
onde he morador, contarão sómentll as cus
tas dos dia da pessoa a hum requerente
eu, se o tiver, segundo a qualidade do

requerente: con vem a saber, se for })eão,
c,omo a peão, e se for Scudeiro, ou
homem de avalio, como a Scudeiro, ou
homem de cavallo. O que se entenderá,
lendo o requerente procuração junta 3;0S
aulo , porque então lhas contarão do dIa,
que oll'ereceo a dita procuração.

M.-Iiv. ll. 70 § 29.

26. E nos ea os, em que assi mandamos
contar as cavalgaduras a cada huma das
dltas pessoas, se não 11'0uxerem tan ta , e
trouxerem servidores de pé ou hwna Aze
mela, ou duas, e requererem que lhes
conlem tanto. servidore, ou Azemelas
em lugar (las cavalgaduras, contar-I hes-hão
os sel'l'idore qll trouxerem, contando-lIles
para cada ervidor a doze réis como homem
de pé: e a~si cada huma Azeme]a com
eu Azemel (2) por huma cayalgadura, em

quanto couber no nwnero das cavalgadu-

A(I) Farão aqu~ coBotados em primeiro lugar que os
rc b15P~5 C BISpos, porque os ?t[eslrado5 csLa\ão

30neloll a Casa PorluRucz3
(2) Vide nota (5) ao li I, do l. t desle !iv.

raso li: isso mesmo (1), se troux l' mais de
hum cavallo de sua pessoa, contar-lhe-hão
até dou ca\'allos para :ua pessoa, e hum
deli s será em C0l1tO (2) das cavalgauuras,
contando-lhe sómente li quinze r~is para o
cavallo.

M.-liv. 1 t. 70 § 30.

27. E ás molberes de cada hum dos so
breditos, Outl'OS tantos homens e molheres
por todos, como aos maridos, se os tJ'~u

xereln seus, e alheios não, e da manClJ'a
qllC acima dissemos. E isto se entenda
tambem em as molheres dos sobreuitos,
qne vim'as forem. E. se mais trouxerem,
não lhe' contem malS.

M.-liv. 1 lo 70 § 31.

28. E em todos estes capitulos que faliam
das caval"aduras, que hão de ser contadas
ao Mestrgs (3), Arcebispos, Bispos, Condes,
e Prior do Crato, Commendatario de AI
eobaca, COlTIl1Jendadores Nlóres, e ás pessoas
de semelhante maneira, não se contarão
nas ditas cavalgaduras as su~s pessoas 'prin
cipae : porque além das dItas cavillgadu
1'3.s lhes contarão as suas pessoas.

M.-liv. 1 t. 70 §:12.

29. E porque muitas vezes s~o cbam~das
alguma pessoas á Corte, ou as Relaçoes,
e a outras partes, para testemunh~rem em
feitos, que a eUes não pertencem, as quaes
os Julgadores l?andam algumas veze pagar
a custas da vmda, tada e tornada, man
damos que em taes casos lhes seja pago
segundo o Regimento sobTedito das custas,
e mais o que de seus OfliClOS e me teres (lJ.)
perderem, por irem as. i fóra dar_ seus
te lemunbos. E OUtrOSI se contarao se
gundo o dito Regimento, ao vencedor as
custa, que fizer com as testemunhas, que
vieram ti. Corte te temunhar a seu reque
rimento, para lhe serem pagas.

M.-liv. 1 t. 70 § 33.
8.-p.l t. 21 J. 2.

30. E os Contadores da Corte e Casa da
Supplicação, e da Casa do Po,rto.não pas
sarào per si Cartas para a liqUidações e
contas, que fizerem. ~ quando se hou
verem de passar, a farao ~m nosso nom_e,
as inadas pelos Juizes dos feltos, e passarao
pela Chancellaria. E não as po~end~ eUes
per si screver screverão no felto a mfor
mação do (rue ti verem necessi ~a.d.e de sab~',
ou de se provar: e com.a dita Illformaçao
mandarão o feito ao SCl'lvãO, par~ pai sal'
as ditas Cartas. assinada~ pelos JUizes dos

(I) Vide nola (3) ao § I do I. t O deste li,·.
(2) Em conto l i. .c., á conla. em n.umcro.
(:l) vide nola (\1 au § 2" desie Illulo. .
(I,) Vide uola (3) ao § II do t. 68 desle 11 •.

• ORO t,J



228 I'IIlHEIRO LIVIlO DAS UIlDENA~ÕES

-------------------
(I} Esta lli!'posi iio "fio c~t:i CUl USQ.

E s hI1ma R6 p:u'lc houver vista e oulra
não, levar:i d:l. parte, que llOllve vista
lTinla. e seis réis, e da outra n:io leve nada:

~I.-liv. I I. 7Ó § 3G.
HeI'. de :ti ele J li Ilio ele 1582 §ii 32.

3J. E quan to he as appeUacões, que I'ie
rem dante os Juizes ordinal'iôs, ou danle
JuIO'ador?s" de cujas sentença.s se não de'a
:pagar dJzJma, se ueHas houver vist;l de
ambas as partes, ora haja 'ondenacão de
cus las de pes'oa, ou do processo, ata não
levará da conta de cada. hum trinta e sei~
róis. E se huma ó parte hOUl'er i la e
oulra. não, levar[~ da co~ta ~aquene parle,
que a. houve, b'mta e seis réls, e da outl'a,
que a não houve, nào levará nada. E se
huma. parte e oulTa não houve vista, ea
senlença. for sem custas, le,'ará sómenlc
dezoito réis. E ha,rendo vencimento de
cn la , ora seja do processo, ora de pe oa,
levará datluella conta, C[ue faz da parir,
em que ha custas, tTinta e ei. réi , e da
oulTa parte não levará cousa. alguma.

iI[,-IÍI'. 1 t.70 !i B7.
Her. de 2; do Julho ele 1;;82 § 32.

.35. E quanto ás contas, que fizerem nos
,fel tos de aggravo, levarão o que hão de
lev:l.r dos feitos da appellacõe, segundo
a distinção, que a ima /lZCJ:l10S na ditas
appellações.

M.-Iiv. I t. 70 § 38.

36. E quando a.s partes ambas não forem
presentes ao contar da cu. tas, pa.ra. ambas
deverem de pagar ao Contador seu trabalho,
ponha-se a paga. das contas á parte, que
for present , e ella as pague. E no en
cerramento das custas, carrerrue-o o Cou
tador lia somma á outra pa.rte, de maneira
que a parte, que a pagou, as leve na sua
som ma, para lhas haver de pagar a outra
parte, qllC não foi presen te ao fazer da
conta.

M.-liv. I t. 10 § 3n.

31. E os Contadores saibam da.s parle'
quanlo he o que lhe levaram o SerivàeJ',
Tabelliães e Porteiro . E se acharem qUll
levarem mai' do que per nossa Ordena
ções, ou. sens Regi mentos lhes lle t.uado,
fàcalll lo 'o torn:l.r il parte em dohro oque
lhe mai~ levaram (I), como se conlém.nll
Tilll10 8'1,: Do qur Tuio ICI'a,r os Tabellwtl .

E qllalllo á mais pena, que os dJtos ülli
ciaes por isso merecerem, a Jlaverão, q1lando
por isso forem aceno ados perante os J01Z~5
'OIlIP IrnleR. E q'l3ndo O' Scrivães nao
mandarem os feilos aos Julgadore, ou

dvo~ar1os nos termos, em que os devem

(I) Os salarios <lcslr Omeial cslão hojc rr[!l\la<lo<
:;~"t~~I;: 160, IGl c '162 <lo D.D.I:iü9-d03doMarço

DlIs r,crlidi1es rOl'n('cilla~ ás Thcsnn rarins a brOl ria
Fnzcntla Nacional n/lO cobrân os Cnnliltlorcs suJa rio.
Qrrl. n. 2n-do S rle Março rio 181,5.

(2) Vi<l" nola (2) ao pr.•10 l. H. r 110ln.(I) no § 10
rlcslc li\.

E no~ ArlilitnmMlo. rl e:-le livro n n. n. 2'(·\3-dr 13
fte Fevereiro r)f' t li I, 'file reduzio n dizima fia Chnn
f'cll:lria á IIrna multa de • lJ/o sobre o \'alCtr c1::ls cons. s
dt'mnntln(I;l~.

'L-IiI'. tI. 70. S5.
Her. fIe 27 I1e Julho ele 15R2 § 32.

~l. E Re das ditas appellações não llou
ver viSola, nem r,ustas r1' pRoa., 1 vará
ómenl da conta, que fizer, i1rzoiln réis.

feilos, cumo lIilo lia. E fazenuo o conlr:l
rio, serão sL1spen os de seus Omeios.

s. - p. I l. 21 1. '1.

Salario do Contador (I).

31. E O Conlador contará para si da conla
uas cu ta , que a si fizer, ell salario pelo a
maneira, que se egue: convém a saber,
nos feitos, que se tralarem per allção nova,
levará de cada conta, que fizer, lrinla e
seiS' róis, aS'i da que Jizer do que mon ta
ao Scrivão, ou Tabellião da parte do autor,
como da que fizer do que UlC monta haver
da parte do réo, E a si levará de ambas
as dilas contas selenta e dous réis. E poslo
c[UrJ haja tamllem de fazer conta de dias
de pes oa, por o autor, ou réo 'as vencerem,
ou po toque as haja de contar a ambos,
não levara cousa alguma. E islo haverá
lugar em todos os Contadores, assi da
Corle e Casa Supplicação, e da Relação
uo Porto, como em lodo o de nossos
Reinos.

~I.-Ii\'. I t. 10 !l3!.
Her. ele 21 ele Julho ele 1582 § 32.

32. E nos feitos, que per appellaçno vie
rem á Ca a da Supplicação, ou do POI'to,
ou a qualcfUer Julgador, que per appella
ção possa conhecer, se vierem danle al
gun Corregedores, ou Julgadores, de cujas
sentenças se deva pagar dizima (2), e os di
tos feitos forem sentenciado, e sem custas,
ou custas do processo sómente, e as par
te. ambas houverem vista, levará da conla
h'inta e seis réi da parte do aulor, e
trinta e seis da parte do 1'130. E se nos
ditos feitos forem julgadas Cllstas de pe 
soa a Il1lma só parte, po toque não hou
vesse 'Tista, levará Illai ouh'os trinta e sei
reis, e assi levará por todo cenlo e oito réis.
E se a aml)a as parle houver de contar
cu I,a de pes oa, lm'ará de cada hum se
tenta e dous réi, e assi .:io pai' toclo
,;en lo qlla rent:l. 'e qna \t·o róis. Os qU:l.e
havemos por bem que leve, porquanlo lia
rle fazer maiores eonl:l.s por cansa da dí
zima.
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mandar, o CO)llarlor lhes (lesconlará de s us
salarios as cuslas do rellnlamenlq (1).

iIL-lil'. L t. 70 § ·10.

:JS, E o Contador das custas não conLará
feitos algLln , em que haja de haver sal~rio
'omo Scril'ão, ou Euql1eredor. E iSSO
mesmo (2) neu.hum Tabellião, uem Scrivão,
nem Enqneredor será Contador do fei to (:3),
de (Jue ha de haver salario, E fazendo
cada hum dos sohred itos o conlrario, perca
o omcio (4,), para o darmos a quem nos a
mercê for.

M.-lil'. Lt. 70 li ·U.

39. E mandamos que a parle, que ven
cer contra algum preso, faça levar logo ao
outro dia seguinte o feito ao Contador.
E se mais lardar em o fazer levar, pague as
custas do relardamento. E i so mesmo (5)
será obrigado lel'~r a sentença, que houve
contm o preso, o dla, que lhe pejo Contador
for (hdo para a levar á tena, onde o preso
slá, E não a lenndo ao dito tempo, pagará
a Cllstas do que mais retardar, em dobro.
Eo Contador wntará os feitos dos presos do
dia, em que lhe forem dados, a (lous dias,
sob pena de lhes pagar as cu tas do re
tal'Clamento cm dobl'O. E i to se não e11
tenderá nos presos da cadea de cada huma
uas Helaçõe, ou da cidade de Lisboa, ou
rio lugar do Juizo, em que se despachou
fmalmenttl na mór alçada: porque nestes
os presos condenados nas custas a poderão
mandat' conlar pelos mesmos feitos. E ti
rando suas sentença, e pagando, ou con
signando em Juizo as custas, em que
forem conuenados, os Jluzes os mandarão
oltar, se outras culpas lhes não saírem nas

folhas.
~r.-lil'. 1 L70§42.
S. - p. 1 t. 211. I.

.lI) Da mesma sorle cahio em desuso esta disposição,
ahás de muita utilidadc.

(2) Vide nola (3) ao § I do t. 10 desle Ih'.
. (3) Eslc OrHciol eslá enLre nós snjeiLo á difl'erenles
Incompatibilidarles.

J\.s im não pMe ser C lIeclor, Exnctor, Solicitador
da Fazenda e AgenLe do Correio. Avs. n. 8-uo 4
de. Junho e de 30 de Dezr>mbro ele 184.1, de 11 de Ja·
nelro de 1851, de 21 de Oulubro d~ 18ul, e 0.1,61
de 1 de Outubro de 1803.
S~gundo o Av. n. ·1·65 - do 11 de Oulubro de 186ii

IIn IDCOml~nli~ili~arll1 scrvind conjunclnmcntc o Con~
lador cDistrIbUIdor, c o Escrivão de OrpiJüos cunha
~los. E pelo Av. n. 10_ -de 3 ue Uaio de' 1859 a
I~compete!lcia e .0uLI·a qualquer illegalidade do Escri
vão, e mnls OrnCtaes dc .J ustiço, eonsliLue fundamento
de nullidadc ioaaaavel para o que fór com qualquer
delles processado.

E comquaaLo pelo Av, n. 200 - de 2 de Abril de 1830
se lhe pcrmillisse procnrar nos ouditorias, foi cssa fa~
cdnldade coatesLada no A", n. 1,8 - de 25 de l'evereiro
e 1864 ill {lnc.
Todavia pódc aer .Jnraclo (Av. de 11 de Ahril de

~8~,§ 2) e accumu\ar os cargos de "ereador e de Juiz
e. azo Av. n.169-de 12 deJulho de I 59.
(,) A. penas em que o Conlador póde iocorrcr por

~~~o de ameiO, Ou pl'evaricação, são as dos arts. 1:l9,
, e \41 do Codigo Crimioal.
(5) VIde nota (3) ao ~ \ do L. 10 desle li V.

40. E n dilo Con [ad 1', quando contar as
custas, carl'egariL sobre a parle condenada
nella a assinalura, que se pagar das sen
tenças.

S. - p. 3 t. 6 I. 2 § 12.
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De como se hão de conl(1Jl' os salarios
. aos P·rocll.1'adol'cs (1).

Aos Procuradores dos feitos conlarão ue

(I) Os snlarios dos Procuradores e Advo!:a~os eslão
regulados no D. n. lii69 - de 3 de ~Iarço lIe 1855, do
orl. 6H á 19.

"ide Ord. desle liv. l. 48; Cosla-dc S/ylis, ann. 13
D. 19; Barbosi! e Pegas nos rE:Spectivos Com., onde
"em aponladas li disculidas algumas qucslõea sohre a
cobrança de honoral'ios de Auvogndlls; e bcm assim
Cardoso - Summa se" P·raxis Judicum. et Ad"ocalorum
t. 2 ,'crb. - Procurator.

Tle ulil lambem consullar as obras de Jeronymo da
Silva Araujo-Pcrfeetu, Advoealu,; de Beulo GiI-Di
rcctorium AdQocato1"lun l ct de privilc~/iis corum; e de N i
calúo Coelho Lnndim - Nova clsGielltifica traetuLio ut"ir/ue
Foro, elc,~ na terceira parle que lrata-de salatiis
OlfiGialium. Justitiw ce quomodo !tis salaria pcrsalvi dclJcant
de ju,'e, ctpraxi; por isso que elites Juriscon ultos tra
tão CJ; professo da maleria desla Ol·d., e das dos t. 48,

1',81 e 9L desle liv.
Taato Barbosa como Pegas nos Com. desla Ord., e

a.JS §§ Il, 19 e 21 do t. 48 snstenLão a doulriua dc qne
o Advo~ado não deve patl'ocinar suas cousas, cum
priudo aeixa-Ias á car!:o de outros de sna profissão.

Alêm de grande cÓllla de Juriseonsullos estrangeiros,
apoião-se en Vatasco- Cons. 25 n. 25; em Caroo o,
obra acima citada, D. 10G, pag. 315 j e cm Prança,
t. 2 pago 381 n. 205.

Comu esta pratica eslá em desuso, e nos parece ho
Desta e digna de obscryar-se, citaremos aqui as pala
n'as do referido "alasco, grande mcstre de jurispru
deaeia, e seguro ~lenlor uos delicados de"eres do
Advogado:

• Et in !toe Regno, quia l1ullus potest iII. caussa pro
pria advoearel quud sanclissirne servalu r apud amo ia
Tribunaliu, p"opter pecufiarcml ct tiehcmcntcm affedio·
'lem' l quam l>rcsumitur qui aa propriam caussam. halJerc,
et jtlbctur, ut adof}catus litigans i" caussa propria, per
alium. aavocalt&'rn, quem constituerat, dir.am suam caus
sam, omncs extra d'Ubium propo~-itCD qultstümis.

c Et úa hodie cliam salariu,n aclcocalionú ínter alias
expensas litis adnum.eratur actori I qui olJtilltlit, ficet
ipse adf)l}catus sitl cum lege jubente per alium advoC4turn
caussam suam egcrit, II

l'ambem não pMe o Ad vogado patrocioar causa
conlra o seu inimigo. Valasco Cons. 12/, (onde opre
senia casos julgados); Cahedo-Dccisionc" p. l dce.
21/.. o, tO; Cardoso- S'umma seu Praxis, ele" "erb.
P"oeuralol', n. 108; Uendes de Cnslro - Pralita Lu
sitana, p. 2 li". 1 cap. 3, appcudi:c 1 n. 19 j França
1. 2 D. 234· 'h Guerreiro-de Rcensationibus, li v. 2 cap, 19
n, 5; Pbce o-Dccisiones, p. 1 Ar. 120 c 122, e p. 2
AI'. t·'2.

Mas se na propria causa fór o Advogado patrono.
não devo cobrnr os respectivos salarios. Ord. deste
li v. t. 91 § 23, e deale t. §§ 8 e 9.

PeLo DI'/' 1,0 do Reg. n. 143- de lo de Março de
18.\.2 tIlm os Advogados e Procuradores direito de
cobrar executivamente 03 scus honorario3 C sala rios;
jurando previamente sua imporlancia, quanuo não
Cluizer faz a-los arbitrar.

Era e.La a aotiga praxe, deduzida daa Ords. deslc
li\'. /. H ~ 2, t. ~/, § 1,1, c do liv. 3 t. o § 11, como
se póde vêr em Cahedo-Decisiollc" p. l dce. 21/,
n. (j; Meodes de CasLro- Pratica Lu,i"",a, p. 2 Iiv. 1
cap. 3 appendiI I n. n; Borhosa e l'egos Com. â
Ord. do liv.1 t. 24 § 41 ; ~loraes-de EICCUliollffius,
liv. fi cap. 1 11. ; Pereira a. Souza-Processo Civil l

nola I ~S j Van:rucrvc- PralU;a, p. 1 cap. i 1 n. 21; c
Frctlcrir:o - Processo CiviC § i \05 c j Ij,
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salario dos feitos civeis a quarentena (1) do
que vencerem, Oll defenderem, até quantia
de setecentos e vinte·róis. E porque pode
haver alglllllas dllvida, ter-se-ha esta ma
neira no contar delles. Quando se orde
nar hllm feito de grande qllantia sobre
scriptura ,publica, ,se a parte, . contra
quem se dá tal scnptura, pede vIsta, e
vem com embargos, e nào lhe he delLes
conhecido (2), e o Juiz sem embargo Miles
procede no feito, dando nelIe finaL deter
lIlinacão, em tal caso haverá o Procurador
o terço do dito salario.

M.-Iiv. I t.71 pI'. eli l-

I. E se dessa al1çào, as i posta per
scriptul'a publica, a pal'te pede vista, e
allega alguma razão, ou embargos, que lhe
são recebiclos, em prova rLa qual d~1 011 tras
scri'p tmas, e se razo:J. sob re is'o, e o fei to
ho logo determinado lJelas scripturas sem
prova de testemlUlha , então haverá o Pl,'o
c~lI'ador as duas partes do cuto salario.

M.-liv. I t. 71 li 2.

'l. E se a parte vier com embargos á
s riptura, e lhe forem recebidos, e sobre
elle dór prova de testemunhas, sobre o
que tlldo se dóI' a sentença" haverá o Pro
curaclOl', que vencer, ou defencler, o sala
rio inteiro, se o vencimento chegar a r[uan
tia, porque o deITa levar, segundo adiante
será' declarado.

·M.-Iiv. 1 t. 71 li 3.

3. E ordenando-se aJgum fei to, que seja
de pequena quantia, a"i s01)1'o cousas de
raiz, como moveis, e durar muito tempo,
e o Procurador levar em ello grande tra
balho, ou por serem muitas scripturas, que
haja de ver, ou o ponto de Direito tal,
que convenlla a dJto Procurauor stndar
sobre ello: e pócle acontecer de tal feilo
não monlar a este Procurador de quaren
tena 'de seu salario cle dez até Yin te réis :
quando o Contador tal feito houver de
contar, lhe alvldrará (3) o salano, que lhe
parecer que merece, com tanto crue nrro
chegue ao salario inteiro. E se tJver du
viria (!J,), e o feito se trata,l' na Casa lia Sup
plicaçào, ?ll na do Port01 comrnullique-a
Coam o JUIZ da Chancellal'la, e nos outros
Ingares com o Jujz do feito. E estes sa
larios se entendam nos feitos, rll1e esses
Procnradores novamente criam, e procuram
até sentença diffinitiva.

M.-liv. 1 t. 71 § 4.

(I) Villo noto p) ao § ',8 do l. 02 dOHlo liv.
(~) Virl.. 01"1. do Iiv. 3 l. 25 1"'., o l. 89 ~ ln.
(3) Alvillrar, i. c' l avaliar, ju1liar o que yal por justo

preço, etr..
(/~) Segllndo l\-ronsnnllOr GOI'do1 o vcrsiculo - E se

tiver du.lJida, parc(~c lH\.\'·ur !iido rOl'mauo J10l' analogia
do Codi!;" i\lonuclino li". I l. 10I'r., c S 'bastian't:"
p. I l, 3 I. I ~ 1 c I. 2.

. 4. E em os fei t03 civeis, clue vem per ap-
pellação, ou aggravo aos Dcsembargad,ol'o~
de cada huma de nossas netações, contarão
aos Procuradores a quarentena do cIuO
vencerem, ou defenderem ató quantia do
trezentos e ses enta réis, e mais nào: [101'
que nestes levam menos trabalho, que nos
que criam de novo (1).

111.-Jiv. 1. t. 71 li 5.

5. E quanuo vierem os feitos fi Corte
per appellação, ou aggravo sómente sobl'C
o Jibello, ou outt'a interlocutoria, de quo
se deva receber appellação, e ficar logo nn
Corte, se depois crescer tanto o ]ll'ocesso
em scriptnra, que leve o Procurado!' nell08
grande trabalho, contar-lhe-lião quinhentos
e quarenta réis. :E nos outros feitos, em
que já vêm tiradas as inquiriç.ões, e depois
na Corte per Sct:ipl.lll'as, ou interloculorins,
a que se dão inquiriçóes, crescem lanto,
como o que velll da tena, Oll poueo mais,
ou menos, nestes Laes fei tos contar-se-ha
ao ProCllrador até quantia de cIuatl'ocen
tos e oitenta róis.

ThI.-liv. 1 t. 11 li G.

6. E nos feito' das injurias yerbaes, em
que n[io cabe pena de Justiça, conlarão
aos ProCllrac1ores a quarentena, aSSI COIIlO
nos feitos civeis.

Jll.-Iiv. I t. 71 § 7.

7. E nos inst.rumentos de aggra,\'o, Cnr
La3 Leslemunhaveis, dias de app:U'ecel',om
qne as partes fazom Procurallores, ou sem
procura,c;:1o lhos dft.o a razoar, e sÓllIenle
põem nas costas hum razoado, e aSSl os
levam aos Jlllgadores" e no dia de ap[ln
recer fazem apregoar a parte, e vão logo
conclnsos, sem mais screverem em ellos,
em lal caso não coutarão aos Procurado
res a quarentena, sómente lhes t;ontar:io o
que lhes parecer, segundo for o trabalbn
e crescimento do in trumento, em que se
razoa.

M.-liv. 1l. 71 §8.

8. E se a parte manda. da terra algum
Procurador fi CorLe, que sollicite e procuro
sell fei to, e esla parte per si razoa, sem
tomar Procurador, se for vencedor em cus
tas, farão pergun ta a esse Procw'mlol', s
quer antes levar a quarentena LIa que vcn
ceo, ou defendeo, como he taxado aos ]>1'0
curadores do numero, ou se qllCr antes os
dias de pessoa, Seh'1lndo a declaração fOLia
nesta Ordenaçâo. E o que escolher) lho
r.ontem, de ma.neira que não levem dlasdo
pessoa e salario, sall'o os dias, ([L.le posor
no caminho de ida e vinda.

. l\l.-liv. 11. 71 li 9.

(I) Virle RI'l. ,8 n. 3 do D. n. 1569-de 3 de Marl'
de J8:;5.
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n. E se a pal'le principal, on seu 801
lir;iladol', ou rcquer'llle não r[uizer tomar
Procurador, nem elle ou1Jer procurar e
bu cal' algum Letrado (L), que de fóra lhe
faca as razõe , ' em ver o felto, e essa parle
pr'o cn lar as razões nas audiencia', e for
"oncedor em cuslas, dax-lhe-bão juramenlo,
quanlo tleo ao Letrado por lh~ fazer as
razõos, e I'SO lhe contem, se virem que
s;io foi las per Lelrado; com tanto qne nlio
pas o do duzent~ réi5, postoqlle a tIllantia
do que vencer seJa grande; porque parece,
que não teve arandc lrabalho, pois não vio
o processo (2).

Al.-Iiv, 1 t. 71 10.

10. E não conlarão salario ao Pl'Ocnra
dor do numero, se lhe não acharem fei la
PI'oclu'a9ào no proce. '0, e se o contar !TI,
pagUt1nHlo de sua casa a parte condelpda ;
salvo nos feito- crimes dos presos" pOl'C{lle
ne.les per costllme antigo (3) os ProcnmLlo
I'OS pournt procurar polos 111'C50S, como aju
dadore, ('1,), postorplfl nào lenham procura
ção. E em este caso lhes contarão seu
salario, como adiante se dirá.

~r.-liI', 1 t. 71 li 11.

11. E por não haveL' duvitla, C0l110 se
hão de conlar e-tes salario" quanto p 1'
lonce ao "cncer e defender, vel'à o Conlador
aClllillo, que ao autor he jlllgarl0 do prin
rlral na sente,nça, sem ler respeilo ao rJlle
ltc pedido no hbello; e do qne for jlllgado,
contara a se!! P~oclU'ador a lplarenlena alé
a dila qllanUa. h ~l1anto ao defentler, \'Crá
o quo o. aulo!' pelho no lib~lo, e daquillo,
que o !'CO "al ab olu lo, contará a s{'u Pro
curador a quarenlena, alé quantia rle sele
cenlo: .e vinle réis, como he declamdo no
pl'II1ClplO. E se loe\o o que o autor peilio
em seu libello, lhe for julgado, de lodo sell
I~l'ocurador, haverá a IIuarentcna, até a qllan
1m sobredJta. E se o réo for absoluto
do lo~lo o que conlra. elle pedjdo era, de
todo 1 so, de lple he aIJsolulo, conlarão a
ou Pl'Ocuratlor a 'l:ual'entena, aro a dila

~I~anlla. E a. quarentena, que assi o dito
Il0ClIl'atlor ha de levar de seu sala rio, se
0~1l011l1a de toda a condenacão ou absolvi
f<lO, cm. que o réo seja conJ'en~do, Oll ah, 0
1.llo, a·sl do principal, como do accesso
~IO, ,\'Si de penas, como de inl rcsses,
"ucto, Oll danificamentos, ou qualquer

II) LOlratlo i "I I I ..cnl' I A"'>1 IOlllcrn (C csLu( os: de ordlllarlO se
~n'N_o (h'ogudo, o jurista.

de(-1860"0 Oh,L.nlc o L~". n, 82-IIe 16 de Fc"cl'cir~
5(lr CII'~lI:'~~:l OI'drnnYilo, aChíl-Sc. I'c\'0Jt.1dn) c1c"en,lfJ
das ,( a(.t proporei ualmcnlc, S~SUllÚO O qllaulun;.
, 3Cu!' as ô'h:tllilC!oI. •

• () O COsl"me tlll lei. Ord. dc-lc liv l ~ ~ la l IS
S 6

"
• c I.. 91 § I" .. .. ~ - •.

:\ tuclIld.,ie -c~ , d'" Ocaso d O fi .~ncc lua nesta aI. ~lCOllc~sc no
(lo) .V"":d~:lo 1.11'. 3 L? § 3. , , .

dtlirtl), o CUlJIl'~f·'l:.· C" ilJI.dalltc, aUIllmr. .4)w!(ldor dq

outra consa semelhante. Em tal maneira,
que a dita (luarentena não sC'ja conlada per
respeito sÓDlenle da condenação do ]Jrin
cipal, mas de tOdil a condenaçào, assi do
principal e acccssorio, como dilo he. E se
em toda a dita quarentena monlar mais que
selccentos e Yinte réi-, nào levarú mais.
Porém não e entenderá na dila quarenlena
a condenação das cu tas, porC(Ue a . cu las
se julgam tanto, e mais por arbltrio do Jul
gador, que por rigoi' de Ju liça (1). E por
lanto 11:10 he razão, que por respeito dellas
ejlllgue a (IUare11tena do Procurador; sall'o
e as cUlas cu las forem julgada per Yir

tude de alglll11a obrigação, em qu akum
promeLla, ryue nào cUl1Jprindo o principal,
pa.gue lodM as custas, que. sobre elle forelll
fei las. Porque em tal caso s r:i con Lada. :t.
quarentena ao rroclll'ador, assi por respei lo
das cu tas, omo do principal, egulltlo
acima dito he da condenação do accessorio,
fruclos e penas.

M.-Iiv. 11.71 li 12.

12. !tem, nos feilos crimes de gran(Jcs ma
lellcios, como morle (le hOltlem, aleivc, la
droice (2), moeda fa.lsa, ou OUITO semelllanle,
que sendo provado conlra o accusado, 11101'
reria por o tal crime; conlarão ao Procu
rador novecenlos réi', se elle cOl11ecou o
feilo, e o procurou a,te sentença dilIiríitiva.
E quando laes fei tos de crimes gra,yes "ierem
per appellação a cada huma das Helações,
conlarào ao Procura 101', quc ycncer, ou
defender, fJualrocento. e cincoenta réis, e
mais nào, E quando o fcito cre 'ceI' no
caso da appellação oulro lanto, 011 mai~,

como o que "em da terra, (1'lal1llo o lal
fcito for Yislo per o Contado I', contar:l a
esse Procuratlor 'l:llÍllhentos e quarenla réi"
se o Contador vir fJue o feilo o merece.

M.-Iiv. 1 t. 71 li 13.

13. F. nos feitos crimes, em que nào cabe
pena de morte, poslolJue pr yado fos'e o
mal 'ticio, mas deve o réo ser degradado,
Oll açoulado, ou ser-lhe decepada blllna mão
ou pe, ou outra pena senlelhanl.r, conlarão ao
Pro urador, qne l'elll;er, ou d fender, qui
nhenlo. e quarenta réis, se cOl11eçol1 o
feilo de novo, e o tl'atou até s 'ntenca r1if
finiliva. E se veio per appellaç;lO; con
tar-Jlle-llfío duzenlos e selcuta réis, sc ao
Conladol' parccer que os luerece.

i\l.-li~, 1 l. 71 li 1·1.

II,. E por que alguns feil.os, que yel11
per appell:lção, são de P 'lueuo "olllme,
po. loque dc grandes malcfi 'ios, e o Pl'O
'urador põe eUl o' 'er :ótllenle ltulna.
bora, e faz hUI11 só razoado, e Hão ltu

(I) E:--La clislinc~ãlJ não se faz hoje no 00\0 Rt'sula
nlPnlu de Custnl'!'.

(2) '4a fraire, i. c.: fUt({'\1 roub'l.



TFIULO XCIV

T11' ULO XClll

Do salu1'io, qlle hão de leca/' Os

Cam'inheiros (1).

l\Ianuamos, que nenbuma pessoa irva

Qne não II!11hurn Oflicios ]Jublic01 os 1llCllo
1'es de minte cinco anmos (2), nem os ho
mens solteiros (3).

Vide nola (5) ao § II do t. 4S, e nota (2) ao § 18
do t. i9 deste li",

Por irlenlidado de razão, eslas disposições se npplicão
aos Omebes de Justiça, aos Distribuidores, Conlado
rcs, ParLidores) ete.

Os ~[edicos, Cirurgiões e Bolicarios pod ,m, como o.
Advogados c Escrh'ães, demandar clcculiynrncntc O~

seus salarios. AI. do de 2~ de Janeiro do 1810 § 3},c
L. de 30 de Agosto de I 28 arl. 5.

Ad illslar dos Ad "ogados, a prescripção d..w di
,idas dC\'cra correr depois de expirados os lrcs meze~

da ulUma molcstin.
O Cudigo Civil Francez 00 arl. 22;2 marca um anDO,

c a esta opinião se inclina Corr~a 'felies no - Digulo
POTtugl~e:, art. 13:.3.

"ide Cop.lho da Rocha - Direito Ci.il, I. 2 §,65
o oola.

(I) TIoje a conducção dos aulos da primeira ~ara a
se~unda inslnnci3, c ainda para o Supremo 'rrlbuoaJ
de' Justiça, faz-so pOl' inlerllledio do COl'reio Nacioaal.

O al'I. 3 do D. n. 25. - de 29 de No,·cmbro dc
IS42 delormina quo pagará;; melade do porte d.s caro
las os autos e umis papeis do Fóro conduzidos por
Correio de mar, C a quarla parle por Correios d~
terra.

i\las o D, n, 3/,.\3-do 12 de Abril do 1665 aO
ar!. II dispõo qlle os alllos e mais papeis do Fóro P'
garáü sómcnlc melade da laxa do porte das carIas
fixada no mesmo arligo. Â ca,'la de poso até 30 gramo
mas paga 160 rs,; de 30 a 60, 320 rs.; de GO a 90,
/,80 rs.; do 90 a 100, G~.O rs,: o assim por diaol',
nugmcnlo.ndo sempre dOllS porLes por ao gJ'ammll~, ou
fN1Cçilo de 30 g'l'ummas que accresccr. fi

O D. o. 3G75 - do 27 do J unho do ISGG, arl. I, 1l0U
a taxa do pode simplos do '1'1. II do 110crelo supra
cm 1001's" duranlo o exorcieio de 18GG a ISGi,

Os autos não devem SOl' remei tidos de um par'
oulro Juizo sem eilaç'io da parle. Ord. do Iiv. 3 L 10
§ 9, e I, 87 § 14.

Sobre o pogamenlo do porle dos autos, c dos enao,
elll que he nãv pôde fllzcl' adiuularlo, consuJlc"so o AT~
11.227 -de 29 rio Agoslo de 1835, e D. n. 31·,- de I.
do Julho de 18,\3. I

(2) "ido Pegas no respoetivo COln., C oota (I) ao §
do I. 88 desle Iiv,

(3) O AI. de 2i de Abril de IG07 delermioava que
as pessoas qno tivcssem Ol'ficios Publicos se Cllsa_"em
dentro de um anno, conccucl1do~sc-lhcs prorogaç.lu de

O Caminheiros hão de haver das par
tos de trazerem as appelJaçàes á Carie e
!lOS a H ]ações, de cada appellação 3. raz~o

ue cinco réi por cada huma Iegoa, que
houver do lugar, donde partirem ale ii
Corte, ou lurraJ' onde slivor a Helac.'io.
E isto alé o salario Ghegal' a cento e êin
coen ta l'éis, e ma is não. E postoque baja
mais lerro:\ dacIIl lla., por que lhes hajam
de contar o cento cincoenla l'éis, nào
haverão por is o mais.

l\l.-fiv. I Ln.

(I) Taolo o ve:si"ulo -E se ti..., ,Iu.ida, e o 60a\
- rlün selltIo 'nas dilas Relações, segundo Monsenhor
GOl'llo, parece haverem sido fOl'mado5 por analogia do
Codigo Manuelino Iiv. I t. iO pr" C Sebastiauieo p. I
l. 3 I. I § i C 1. 2.

(2) "ide l'egas no respeétivo Com.! e no {lo l. /,S
§ 11, ulém da Ol'd. do liv, 3 l. GG § 5, e desle Iiv.
l. nl § 3i com que C conrorma.

Quul o morlo de exeeutur esla disposição, que lam
bem n50 prc\'inio o no"o Regulamento de Custas?

!>nrf'cc-nos que cnhio cm acsuso a prr.scnlc Ord.
(3) Elubura pouco e observe na pratica esta disPD

sição, uão c!tlá revogada.
(1) Segundo o Av. n. 115- de 15 de :\Iarço do lS5G,

;}:{ custas dos processos instaurados ex officio, não po
dem ser cobrada::::, senão depois de havêr scnlcDç3 final
c irrc.\'ogavel.

(:i) Esta 01'11. aclia-se rle ar.côrdo com as desle liv.
I. 2l§ II, l. iS § II, I. ill § I ,c I. I § 30.
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razào que leve o salario, como nos feitos
grandes, conlar-] Ile-lia o Contador arrue
e,m su~\ con-ciencia lhe parecer que merece.
E se OveI' duvida (I), falle om o JIUZ da
Chancellaria, senl10 em cada h11l11a das Re
lações, ou com o Jtúz do feito, que em
no so nome desembargar a tae- appellaçàe ,
não sendo na ditas Relações.

~L-liv. I t. 71 § 1".

15. E quando os taes feitos forem per
appel\ação aos Ou vidores dos JlIestrado ,
ou de outros enhore de t l'I'as, con tar:t
aos Procural1ores amelade do que manda
mo contar ao Procuraclore da Corte. E
se perante 0$ ditos Ouvidore e tralarem
algu~s feitos per nova auçào (por terem
para IS"O no sa Provisào), contarào ao Pro
curadores tol1o o salario, que acima man
damos contar aos Procuradores nos feitos
de auçàes novas.

~I.-liv. I lo 71 § lO.

16. Item, os Contadores saibam das par
tes quanto lhes levumm o 1'rocumdores;
e se acharem qlle lhes levaram mais do
que lhes per este Regimento lie taxado, e
a ]Jartes lhes requererem que lhes facam
tornar o que a si mais lhe levarauí, o
Contal1or lho fará tomai' (2), sem por isso
o Procural1or haver ollLra pena alguma.

!,I.-liv. 11.71 § lí.

li. E o sal:1rio d s Procuradores nos
feitos, que novamenle começarem, hão de
ser pagos, buma terça parle quando o li
helio for recebiuo, outra quando as in
qnirições forem abertas e publicadas, e a
oulra c[Uando o feito for lindo per sen
lença dilflllitiva (3).

M.-liv,1 t. 71 § 18.

18. E senuo as partes pre entes no lllrrar,
onde os' Procuradores forem lJíoradore',
elles demandarão seus alaria do dia, em
que se publj,car a sentença difTinitiva (l~), em
que elles foram Procuradores até tre me
ze'. E não os demandando no dito tempo,
não os poderão mais demandar, nem serão
sobre i"so ouvidos (5).

~I.-Ii\'. 1 t. 71 § 10.
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afficio algum de Jusliça, nem l!a Fazenda,
de qualquer qllUli~1ade que. seJa, nem da
Governanca das culades, nlJas e lugares
de nosso "Reinos, que lhe eja dado, nem
o pos a ser~'ir em nome de ouLre~, post.9
que Lenha ltcença de N~s par!t ISSO, lIno
pas ando de idade de vlUte CIllCO anno .
F. fazendo o conLrario, perca o Omcio, se
for seu, e nunca o mais ha,ja. E não. endo
seu, perderá a estimação delle, amelade.para
((uem o accusar, e a ouLra para os CapLnros.
h sendo Juize dos Orfãos, serão de Idade
de trinla anno (i), e dahi para cima, corno
fica dilo em eu Regimento.

M.-Iiv. 1 t. 73 pr. e t. 67 § 2.

J. E qualquer pessoa, a que for dado
ameio de jull{al' ou de screver, não sendo
casado, será obrigado a e casar den lI'o de
hum anno do dia, que lhe for dado, sob
pena de perder o dito Olicio. E os CJ11e
110U\'el'em de ervir de Provedores de Co
marcas, não sel'fio providos, sem serem
casado, E se depois dos diLas Omciaes
serem casatlos, viu arem, sel'ão Ol)l'igatlos
a se tomareU1 a casal' denLro de hum anilo
lIa dia em que assi viuvarem, soL a mesma
pena: salvo se ao tempo, que houverem
o amcios, ou ao tempo em que viuvarem,
pa sarem de CJ11!U'en La annos: porCJue em
lal caso não serão obrigados a se casar (2).

M.-liv.1 t. 7lS't.
ner. de 27 de Julho de 15S2 § 12.

TITULO XCV

Que os J'ulgadol'es temporaes não casem
r,om molhel'es de S~ta j~t.1'isdição (3).

Por muitos inconvenientes, que se se
guem de os Julgadores temporaes ca arem
com molhere ,le. sua jurisdição, dUl'ando
o lemp~ de sllas Judicaturas, e ser o sobre
dIlo mUlto conlra o erviço de Deus e nosso,
e. boa administraç:i.o da ju liça, querendo
I1IS o prover, mandamos que o Conege
oores das Comarcas, Pro\'edores, Ouvidores
do, Mestrado, Oltvidol'es dos Senhore das
l~l'l'a , e O' Juize de fõra da cidades,
v.llIas e ltl"are de no o Reino e enho
I'I~, durando o tempo de ,eus Omcios,
lIao casem per palavras de pre 'enle sem
noss~ licença com molheres elos lug-ares,
Ou Comarcas, e1n que forem Julgauores,

IOcmro, nào obstonle o § 42 do Re~imenlo HOro do
csembargo do Paço. o
o. O. de 26 de ~larço de t73~ mondam riscar do

..rVlço, 05 Magistradus que nas Conquistas c na lndia
se ensassem sem licellço Régio.

R te Ilcerrto foi rovogado por oulro ue 14 do De-
zembro de 1830.

(I) Vide noto (I) ao § I do l. 88 desle iiI'.
(2) Esta Ord. cahio cm desll o.
(3~ Esla Ord. foi rerogada pelo D. de 14 de De

~l~ml j~~,. de 1830, bem como o D. de 26 de Março

(2) Vide nola (3) :I rubrica do t. 94 deste IiI'.

nem COI11 molheres, qu na dilas Comar
ca' sL 'm com lenl)<10 d.e nella momr, po lo
que della , ou do diLas lugares não sejam
natumes. E ca ando sem nossa liceu 'a,
por e e me 'mo f ilo fiquem su pen os (1 s
taes cargo', para 'ús delles provermos,
como hOllvermo' por bem. E tudo o que
nos ditos cargos fizerem depois do ca a
menlo celebrado, seja nenhum e de nenhum
eJI'ci Lo: e pagarão às partes todas as custas,
perdas e danos, CJ11e por essa causa rece
berem. E querendo alcmm delles ca ar com
alguma clas dita molheres, haverá pam ello
primeiro nos, a licença. E os Julgallore ,
~~ nas par~e da lndi~ no s~rvirem, pe
dil'ao a tal lIcença ao VIso-ReI, ou Gover
nador della (1), .o CJ1lallha poderá dar, ell
lendendo que nisso. e não eguirá prejuízo
algum a nosso sen IÇO, nem a bem dajustiça
das parle. .

TITULO XCVI

Dos que vendem (2), 01~ j'emVllcüum os 0(
fieios sem licenç(~ deI-Rei (3), ctt ,s/ando
doentes, ou tendo nelles (eito alg1l71S
erros.

l\falldamo , CJ11e os Tabelliães, C1'l vaes
e quaesqller onlros nosso Omciae, nua
poso am vender o Omcio, que de Nós ti
'verem, nem tl'aspas ar, nem renunciar em
outrem em no sa speciaI licença (q,). E ven
dendo-os, perca o vendedor o preço que

(I) Pegas no respecUI'o Com, apoulo as dilTere.ças
qne havia enLre Vice- Hey c Governador da In(lia.

(2) Olllr'OI'u era comml1m na Europa a venda dos
OJ'fieias Publicas, em que se incluião ítS Alngisll'ulurus;
c erào taes vendas uma fOIlLe de renda po-ra os Prin
cillf's.

EnLretanto se hn exacto o qlle diz Pegas no respec
lh'o Com. J he honroso para os ~ronítrchas Porluguezcs
nnnca haverem vendido Orucios Publicos, com ou sem
jurisdicção fillnexn.

Devemos noLor que elles se julgavào com esse di
reito, c essa Lhese defendeu Cahedo-Decisio"e., p. 2
de<, 24 c 91.

A propriedode dos Omcios de Justiça cessou enLre
nós com a L. de 11 de OIlLllbro de 18~7. Todos pas
sárão a s~r de serventia ·Yilnlicin. O receio de tnes
vendas e rcnuncias cessou; lanlo mais quanto o DC
gocio se lorna arriscado para quem os corupra e so
Bcita o lHovimento.

(3) As ren~ncias de Omeios, ainda que fossem para
do!es, Religi,;o, pagnmen!o de credores ou ouro para
doLes era prohihido ao Desembargo do Paço consultar.
L. de 21 de Agosto de 1607, c DlJ. de 20 de Abril de
1754 e de 3 de Junho de 16·~1. Consulte-se ainda ns
LL. de 29 de Setembro do 1623, de 23 de lIlaio de
1624, e de 5 de OaLnbro rle 1633.

(I,) Os .DD. de 3 de Junho de 1641, 18 de Oulnbro
de 1649, o rle 27 do mesmo mel de 1705 mondárào
suspender por algum tempo as cOlIsultos sobre renun
cias de O(6cios, a menos que uão fossem cm filhos
dos proprietnrios: c bem assim que se aceiLassem re.
DlIlIOios ue omeios de Juslj~o (c alOua 05 de Fazenda),
de que fossem li> fi!bas proprielari.., a pretexLo de en,
trarem em Religião.

Cousulte·se tombem a H. de 2 de AgosLo de 1610,
c LL. de 2 de Março de 1624 c de 6 de Outubro de
1628, aulorisando as consultas para lacs reuuncias J

sendo de pais para filhos; o 'Iue hoje raras veze se
atlende.

"



1'11IMEII\O T.IVI\O DAS OI\DENAÇÕES

receber, 011 : p(}ral' de mceher, e m:lÍs o I
llito OlIicio, e o compradol' o 11:10 possa
11al'el', e fique a Nós, pam o dal'mos a
quem for nossa mercê.

~l.-liv. 1 t. 7t pr.

1. E assi me 'mo (I) o tal Official o n:1o
poderá renunciar, quando stiver doente de
doença perigo~a de morte (~). E se.o renun
cinl', stando doente da c11ta mnl1Clm ou ele
cflJalquer doença, dJJ q:ue venhn a fall~cCl'
do dia, qlle a rellUnCla(;à? fizer, a tnnta
dia, não valerá a l'enullclação, e o OfficlO
se perder:'!, para o Nós darmos a quem for
1l0.~sa merdl: postoque per bem LIa dita
l'enunciacão fosse o OJIieio já dado a oulTem
per Nó·, ou per quem pouer tivesse de
o dar.

M.-liv. 1 t. 7·1 § 1.

Palas muitos inconvenientes, .que se se
guem de os Officiaes não servIrem seus
oJIieios per si,. e os arrendarem e sel'\rirem

,per outrem, mandamos a todos os OJlieiaes
de nossos Heinos e Senhorios, assi da Jus
tiça, como da Fazenda, c Scrivães de no sa
Camera, qlle sirvam per si seus Omcios,
e não ponham outras pessoas, que por elles
os sirvam. E qualcfllC: ODléial, que poseI'
outrem, perca o OmCIO, em que o assi
poseI', para o darmos a quem 1'01' nossa
mercll; e o que servir, perca a valia delle
amelade para quem'o accusat, e a outra
para nossa Camera. E se no dito ameio
tizer algum erro, será castigado com todas
as penas, que rnerecêra, se fôr:1. pl'Opl'ie
tario do clito Olicio, em que commellel'
o tal erro, ou erros.

M,-liv. 1 1. 74 § 3.
S. - p. 1 1. 39 I. l-
ner. de 27 cle Julho de 1"S2 § 31.

1. E cfuando por justos respeitos nzer·
mos mercê a algum Omcial, que possa ]1ÔI'
outrem pnra servir em seu Officio, odilo
OlJicial porá em seu lugar lal pessoa, que
o possa e saiba bem servir. E bem assi,

2. Oulrosi, não poderá renunciar, nem
vender, postoque para isso teuha nossa
auctoridade, quando nelle tiver feitos al
guns erros, pOr([lle o deva IJel'der (3). E r~
nunciando-o, ou vendendo-o, podera depOIS
er accu aclo paIos ditos erro., postoque

o OJllcio já stê em pocler de outro Orrieial,
a quem tenhamos feito mercê delle per vir
tude da dita renullciacão. E será conde
nado aqnelle, que o dl'to Otlicio renunciou,
na valia delle, ametado para quem o arcusar,
e a outra para nossa CalDera.: e. mais ha
verá qualquer olltra pena de JU tlça, a que
com direito for obrigado palas taes enos.
Porém neste cnso, pola pena da valia (lo
01licio, se o não começarem a accusar 'do
dia que fez a renunciação, a dou' annos,
não poderá ma,is por ella ser accusado,
nem demaudaclo. E quanto á pena crime,
poderit ser accllsado e pUlüclo dentro no'
tempo, que pe'r Direito os taes crimes podem
ser aecusaclos. E aquelle, a que tivermos
feito mercê do dito Olicio per virtude da
tal renunciação, não o perderá paIos erros,
que tinha feito o que o renunciou.

M.-Jiv. 11. 7,J,.§ 2.

3. E }Jor se evitarem os inconvenientes,
qlle se podem seguil' de os Olliciaes vende
rem sell Omcios, mandamos, ql],e quancIo
se livrarem cle clllpas, 011 el'l'O , que nelles
l nl1am commeltidos, os Julgauores os não
condenem, CIue os vendam ou renunciem (~),

(i) Vide nola (3) nn § 1 do L 10 deste Iiv..
(2) O A\. de 25 de .Iulho Ile 1648 delermlnnl'n que

nàQ SP, conccdcl'ião aflicias l)l1blicos á PCSSOflR de SIl
perior qUf\lidudc, que se casassem com as llroprictal'ias
de laes ameias. .

(3) O JII. de 18 11eOull1bro de 161.~ ,'edava nos pais
que l,vessem perdido o. ameio. por erro, o solicita-los
para seus filhos.

(I) Por D. de 29 de Asost~ rle 18~6 aceilou-se. a re
nuncia tio Orticio de UO! Escrivão de appellações da
Relação rle Pernamoaeo.

E~lc JlCCI'cto nilo velO na!i collc.:çücs; mas acha-se
publicado na Ga;('lQ 0nicilll 11. 1 daqnolle nnno.

mas os condenarão nas pena, que 110t SlIftS
culpas,. Oll enos mcreecrem.

C, n. cle 20 de .1ulho cle 1512.
AI. cle 30 de Julho de 1,,72.

TITULO XCVII

Que os Officiaes si1'vam pc/' si setls
O(fiC'ios (i).

(I) O,ür'ora era isto moito eommnm. Dava-so om·
cios de Justiça, á quem não ia scni-Ios, como um pu
lrimonio, para qne oS felizes proprictal'ios os fizessem
render para si, SUUIOClilldo-os li oulrem, que reparlj(l
com o pl'Oprietill'i1) 051uol'os. .

Ainda hoje e,istem tles.es propl'Íelarios. qao fruem
os (lireitoB udqniridos.
. Vide Ass. de 21 de Abril tle 1608.

O AI. de 23 de NO"embro de 1612. e O Av. de 11 de
Janeiro de 1635 determinão que na falta do pl'opri~
lal'Ío do Ol'fieio sirva o Escrivão COOlpanblliro, e naO
o Serl'enlllario, posto pelo primeiro. DD. de 3 de Ou·
tubro de 1663, e de 9 de Asosto de 1668.

O n. de 12 de Dezembro de 1639 e AJ. do 14 de
Feverei.,o de 16/,8 exiSião do Servellluario o rosislro da
soa prol'isão na nelaçiiO.

Os Dn. cle 22 de J linho de 161n, e de 1iS cio Selem·
Oro de 1696 ordenal'ão qlle o Sorventllario aão dé55"
ao pro\ll'ielario mais da terça parte do rendimenlo do
ameio.

O. Ais, de S de Janeiro de 1621 e de 26 de Oulubro
de tGa ,'cdn,'ão ~ue umil pessoa podcsse servir, ou ob·
ler dnus Orneios de J Ilsliça.

O D. de 26 de Janeiro de 16.9 exigia qlle nilo se
acimillissc prof1l'ietnrio a scn,ir o Omeio, sem carla
pa~sada pela Chancellaria.

Viera tamoem os DD. de 16 de Maio de 16iSO, o de
16 de Fevereiro de 1662. .

Quem possllia dons Orneios de,·ia, denlro de se"
meze~, renunciar 11m.

Vicie DD. de 21 tle Setemb,'o de 1611, IS. de Julho
de 1681, 3 rle Setemoro de 1682,20 tle ~larçO de 1686;
29 rio Fevereiro de 16S8, a,cle Novelllol'O de 1696, c 2.
de "laio de 1106.
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quando Nós deJ'l1~o~ lugar a algu~l, que
sin'a por algum OlIlCHtl a seu requel'llllento,
nomeanclo-nos e]]e a pe soa, que haja de
servir, del~em o 'ubrogados ser vistos e
examinados pelos Julgadores, perante quem
houverem de ser ir (1). E sendo per elles
approvado , poderão servir em lugar dos
ditos Offici:tes o tempo, para que houve
rem a dita ]iceuca, e de outra maneira
não. E quando é tes OJIiciae houverem
de pôr as ditas pe~soa , paTa por e]]es er
virem per nossa lIcença, ou as nomearem,
e Nós lho concedermos, os buscarão taes,
que não hajam de fazer erro nos ditos
Offieio de qualidade, porque os merecam
perder; porque fazendo-o, os di tos Óffi
ciaes perderão os Oflicios, como se per si
fize em os taes erros, sem mais haverem
outra pena. E a pessoa, que o dito erro
Jizer, pa"aI'iL a estimação do Of1!cio, para
quem Nós mandarmos. E malS haverá
qualquer outra pen'a, que per Direito me
recer, segundo o erro for.

M,-Iil', 1 t, 20 li 33.

2. E quando algmna pessoa vier ii Côrte
pedir a Nó algum Omcio, ou seJ'vintia
delie, ou aos Védores da no sa Fazenda,
pertencendo-lhes per seu Regimento, e os
taes Offi()ios forem da administracão da
Justiça (2), tragam logo certidão do Cor
regeu r, po, to per Nós na Comarca,
donde o Omcio for, da qual.idade do Of
freio, e se he va"o, e por cujo falleci
menta, e de que maneil'a vagou. E sendo
senintia, rIa razão, ou impedimento, que
tem o proprietario delle, e da necessidade,
([110 ha, de se servir: e bem as-i da qua
lidade, co Lumes e habilidade da pe oa,
que a pede: e sendo da Fazenda, trará
certidão do Contador da Comarca. E em
as .w:as certidões não lhes sejam tomadas
peli~oe~, per crue TJeç,am o Offieio, nem
erl'1nt~a, nem se lhes dê despacho. As

quaes IJ1formaçõe os ditos Corre"edores,
e Contadore tomarão em segredo, para
que mais livremente (ligam a verdade, de
Jles~oas sem suspeita, qne tiverem ma.is
J'azao de o saber, dando~lhe juramento, e
as cnviarilo per suas Carta cerradas e
sell~das, com ell parecer. E sendo-llles
pedidas per. muitas pessoa sohre hum
me mo OfficlO,.a todas as da.rão, paTa Nó
p~overmos a quem no aprouver. E isto
nao havendo criados nossos, a clue tenha
mo obrigação, que os peçam; porque a
elle. e darão, ante crn a outra. pe oa~,
endo da no sa dada, ou não diSTJondo rós

per oulra maneira dos ditos OfEcios.
s.-p. lL 39 I. 2.

h (I) EsL~s casos forão prevenidos na. no"a legislação,
avendo Justa causa. L. de 1I de OUlubro de 1827

arllll. 3, i e 8. '
(2) Eslas providenciaR Re achão em grande parle

'provelladas Ill) n. n. 817-de 30 d Agoslo d~ 1851.

3. E quando algum Scrivão da Camera,
alI da Almotaceria, ou Tahellião do publico,
ou Judicial, Enqueredor, Contador, Distri
buidor, for impedido por absencia (i), doen
ças (2), suspen ão, ou bomizio, de maneira
que não pos a, ou não deva servir, ou th'er
Provi ão no a, para -per algum tempo não
senrir seu Officio, os Corregedores e O[l
vidores dos Mestrados, cada hum em sua
Comarca, encarregarão as servintias a outro
Official de semelhante OJIicio, e no tal
lugar o houver, que ma.is apto for, e que
com menos prejuizo das partes o possa
servir. E não havendo no tal lugar mais
Ofllciaes, que o impedido, encarregarão a
ta] servintia a hum criado nos o, que para
i so for sufficiente. E não o havendo,
enCa.ITeRal-o-lJão a huma pessoa do mesmo
lu"ar de ]Joa consciencia, e :tpto para o
dito Officio. E quando o Official for sus
pen, o por erros, não encarregarão a er
vintia a parente do tal Omcial su pen o,
nem de sua molheI', dentro no sell"undo
grilo.

P. ele 27 de Novembro de 1567.
S'-I). 1 t. 39 1. 3 pr. c li 5.

4. E as sohredita commi sões farão per
tempo de hum anno, e taIllo durar o impe
dimento (3). E durando mais do dito anno,
e constauclo-lhes, que servu'am bem, lhes
encarregarão as servintias per mais outro
anuo, se tanto houver de dmar o impe
dimento. E o Provedores e Contadores,
quando os cl'ivàe do. Orfão , lIa pitaes,
Ca.pella , ou Resíduos pela sO]Jredita ma
nelra forem ím~edjdos, encarregarão a ser
vintia a bum I:'crivão, ou TabeUião, que
no dilo lugar houver.

S.-p. 11.39 I. 3 pr., eli J.

. 5. E o ditos Correge(lores~ ou Prove
dare, farão dar juramento dos Sancto
Evangelhos ii pessoa, que a si eneaITega
rem, que bem e verdadeiramente sil'l'am;
de que e fará assento pelos Corregedore
nos -hvros das Chancellarias das Comarcas,
e pelos Provedores nos livros das Prove
daria, e serão assinados per el1e , e pelas
pe. so ,a que a í enclll'regarem..E endo
Omcio de Tabellião, em que se haja de fa
zer inal TJublico, o fara no dilo a senlo (fio).
E terá livro d.e lotas e ljvro de qu relas,
assinado pelo Juiz do lugar, como he obri
gado ter o proprietario, E nos sobreditos
ca os, em que os Correged.ores e Profe
dores fizerem a t~es commis ões, llles

(I) Em "isla da P. de 23 de Julho de 1813, os Es
crivâcs ele iguill Omeio são cncnrrcQados das senCD
tias dos que não tiverem . er,'enluarIOS.

Au enlando-se o Escrivão, póde O Juiz mandar abrir
O carlorio. Av. de 15 de Dezembro de 1 31.

(2) Vide L. de 1t de Outubro de 1827 arl. 3, e D.
n. 12Ur,·- de 16 de Drzemhro dr 1853.

(3) Esla dispo'ição bojo nãn vigora. .
(4) Vide nota (I) ao § S do 1. 78 desle liv.

OM. 42
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passarão mandado", pal'a os Juizes e Jus
liças o deixarem ser ir o dito tempo.

S. - p. I t. 39 pr, c § I-

6. E endo caso que os impedimentos
hajam de durar mais que dous annos, os
Corregedores, Provedores e Contadores
nol-o farão a saber, screvenuo-nos declara
damente, que Omcia! he, e a razão e tempo
do impedimento, e que 'pessoas ba no tal
IUA'ar, aptas para as dItas servintias, e
cujo criados são, e que qualidades tem,
e se as pessoas, que serviram o di to tempo,
o fizeram como deviam, para. IÓS prover
mos, como houvermos por nos o serviço,

P. rle 21 ele Novembro de 1567.
S.- p. I l. 39 I. 3 §2.

7. E as s~rvilltias dos Oflicios uas cida
(les de Lisboa, Evora, Coimbra, Porto, e
da vllla de Santarem, e dos Officiaes das
Correições, Provedorias ~ Contadorias das
r.omarcas, proverão o di tos Corregerlores,
Provcuores e Contadores per tempo de tres
mezes. E nol-o farão aber na maneira
acima dita, para provermos, como for nosso
serviço, E senuo terras de Senbores, onde
C01'l'egedores nào entram per via de coi'
reição, os Provedore da Comarcas, qne
enb'am nos taes lugares, provcrão per tempo
de seis mezes ómente, e nos screver:io
pela maneira sobredil,1. E os Senhores de
terras (po toque a elles pertenca, per bem
de suas doações a dada dos on'ic.ios), nem
seus Ouvidores (-l), não se enb'emetterão no
.provimento da~ ditas servintias: porguanto
eonfórme a nossa Ordenações e a DIreIto,
a 1 ós sómente pertence prover nella. E
nas servintias dos omclOs das Casas da

upplicacão, e do Porto, Ruardar-se-ha o
que temos dito no Titulo 1.: Do Reged01·.

P. de 21 ele NO\'l'mhro de 1501.
S. - p. I t. 39 I. 3 § 3.

8. E sendo impedido, 011 snspenso o
Juiz dos Orfãos de qualqLwr Il1gar, servirão
o Juizes ordinal'ios, ou o JlúZ de fóra,
si o hi houver, pmqllanto IÓS nào mandar
mos o eon trario (2). E sendo sllspensos, ou
imppdidos os ·Scrivães dos Orfãos dos Ju
/lares, em que per ÓS são postos .Tuizes
oe fóra, ilJes proverão as servintias per

(I) Pelo, PP. ~o 1° de Feverniro de 1816. 12 de
Moia de 1811 e de ~6 de Joneiro de t818 08 Ou\'idores
podião s6mcntc por tres mezes prOvt~r estes OHieiOll
tirondo depois os providos os seus titulas pelo Des~
emborgo do Poço.

1\[a5 os mesl1lo~ OUyillore~J pMti Provisiío, ncima ci
ln,lo, de 12 de ~toio de 1817, não podião dar foeul
dadc para que os Escl'h'ãc! tivessem ESCl'c"cnlcs ju
ram nlados.

(2) Uojo tonln os Juizes rio. Direito, cnmo M ~11Jni
cirnes c lIe {)ql'hi'io!i, tl~m :mb~titlllos Icgac5 Cnl maior
tÓpio.

tempo de tres mezes sómente (1), nos quaes
noJ-o farão saber pejo modo acima dito.

P. ele 27 ele 'ovembro ele 1501.
S. - p. I t.3n I. ;) § I-

n. E todas as pes oas, a que forem en
carregada as ervintias, terào em boa
guarda todos os li ros e papeis, que lhes
forem entregues, e os que elles screverem
no tempo, que assi servirem: os quaes
enb'egarão per inventario ao propriet.,rio
do Omcio, ou ao que deJJe novamente for
provido ao tempo, que houver o tal Of
licio, e cobrarão deHe r.onbecimento para
sua guarda. E não o fazendo assi, incorre
rão na penas, em quc incorrcm os Officiaes
que não dão conta dos papeis, que sào
obrigados.

s.-p, I t. 3n I. 3§.1.

10. E o Scrivão, que houve.r Provisão
no. sa, para ter pessoa, que o aJ ode a sere
ver, terá huma pessoa sómente, que screm
em todas as cOllsas, sobscrevendo-as elle.
1>orém não screverá os termos das audien
cias, inquil'icàes, querelas, e as outras
cousa, que forem de segredo de Ju ti~a,
porque estas taes tomará e sCL'everã o Scri·
vão per si (2). E o dito Screvente será maior
de quatorze annos, e examinado (3) pelo
Juiz a que pertencer. E sendo suàicientc,
lhe será dado juramento, de que se fará as
sento nas costas da Provi ão (4). E falle-

(I) Os Juize.. Munieipoes podem nome", inlerin.·
mente Escrivães c Tnbclliãcs para. servirem DOS im·
perlimenLos de tempo limitodo.

Vide DO. do 10 de Julho de 1830, n. 811- de 30
de Agosto de I 51 ort. 6 § 2 e ort. L .

(2) Vide I,. de .. de Junho de 1608 (ncy'mclI/o do
Casa da SlIpplicação) § 6, que ossim dispõe:

.: .... e (Iue nenhum Escri"ào do Crime pOS9R Ir:1s
ladar as de"assas senãu por sun propria müo, !C1ll
embargo de qualqner 1150, e costume, ou sentcnÇll f

'lne hCJu\'cr Cm contrario, porqne tudo he.i por Ilc~~·
gado j c que os gue assim o não cnmprirem, sCJuo
:mspensos de S(\Ul( Oflieios alô minha illCl'cê.

II Porém porqne !,odcrá acontecer ha\'cr algllma~1
que por !'icrem 'ntuito grandes, as não possam os E!lr.n·
vües traslador por SilO PI"OI)l"ia mão. 011 de tào pOlua
substancia, qne importa pouco dr.ixnrem de o f:tzcr i
nCf!les ClISf)S, hei por bem que clles peçam Iicen~3 nos
Jui7.es cios tnes (It}\·ltssas, p:lra as poderem f37.er trns·
Judor por seus Escrel'enles, e qne eII~s (se ossi Ih~
parecer) Ih'a pOt\!onm fiar em cscl'ito, li qual se pora
no principio do ll'nsluflo do CHila huma, parA flUI!
cnn te, que se fCl com sun lIuthoricl:Hlc i e iJuc os
Corregcflorp.s, o Juizes do Cl'ime da cidllde, quu deli
pnehnl'cm as laca dC\'ILSSaK, nfio !:Iendu lraf'lnc1tI<1II:': por
mão dos proprius Eti(wi \'ãp~, 011 ele seus Escrc" nlCs
na rÓt'IllU, CJuo fica dito, hUjlllll por iS!'If) as pcnns qun
bem p:u'llcer 00 Regedor; e os Corregl'dore. d.
Corte, que o nssi o nüo cUl1lpl'irom sejam por alie sC
"era.m~n te repl'cheodidoso II

Esto dispOSição tombem se npplico no Civel. qU8Ddo
os ouLos e peços li Lraslodar são ex leosos ou de froca
imp-0rlancia.

(3) O versi ulo - o ll3:amillado, segundo Mon,enhor
Gordo, poreee hover sido furmudo por anololPo do
que se acho disposto o respeito do. Servenluar,,)' ,de
quaesquer Omeios no ~ I deste litulo.

(~) Pelo n. d~ lU de Joneiro de 1819 e P. de 10 ~c
Fe,·ereiro de 1820 foi revolidodo esLa Ord., qllooto "
rllncçõcs e t.ilulos dos AjndantL's 011 Escrerontes Jura
menlados de Cat'torios.
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.r:cndo o dito Scrcvcnte, on lendo oulro im
pcdimento, o Scrivão poderá nO~llear outro,
que lhe será recebIdo na soiJl'Cdlta manell·a.
I~ os ditos Soreventes n[LQ irão ás audien
cias tomar por os Scrivàes os termos, ainda
que elles lho mandem, nem o Julgadores
lho consentirão (i).

S. - p. I t. 22 I. '1.
L. de 1G de Setembro de 15SG § 7.

TITULO XCVIII

Quanto tempo dlwam as Cart.as 'impet?'adas
per- se assi he, e do que houve perdão,
depois deltas sen1/l impetntdas.

Porq~anto muilas pessoas impetram de
Nós, ou de nossos Offir,iaes, que para i 50
nosso poder tem, Cartas de dadas de om
cios, ou de alguma fazenda, ou de oulras
cousas, per-se assi 11e (2), e depois de as
terem, se deL""\:am slar, sem citarem nem
demandarem a parles con traria , de que se
sezuem muitos inconvenientes; mandamos

·Anomeac.ão de um E crevenle juramenlado para
Fernf lia ausencia ao Escrh'ãll da Oll"idoria c Ausen
les entendeu-se incompativcl com as di~posiçües desta
Ord. e da do t. 24 § 3, por isso que o Escrevenl não
póde conhecer do que he de segredo. R. ~e 18 de
Novemhro de 1826.

Com a promulgação da L. de 22 de Selemhro de
11J~ art. 2 § 1 u. lO a funeção de nomear Escreven
l~s Juramentados pu sou para os Juizes de 1.1 inslan
cm. E a Port. de 21 de Jnnho de 1831 explicando
esta Lei, autorisou a nomeação de mais de 11m Es
crcve.nl~ nos CarIarias. A legislação antiga apenas
permllha dous por CarIaria. L. de 6 de Dezembro
de 1612 § 22.
9 AI'. de 12 de Junho de 1834 deelarou que os

JUizes de Orphiios podião usar, quanto aos .E~crivãc!:i
do 'eu J ui,o, da faculdade do ar!. 2 ~ 1 n. IOda L.
lIe 29 de Selembro de 1828, aeima CIlada, quanlo á
E,crevenles.

Os . direito. destes empregados achão-se garanlidos
por dlfTerenles aclos da antiga legislação.

Pela L. de 6 de Dezembro de 1612 § 22 os Esere
I'enles dos ~arlorio. de Lisboa não podião ser despe
dldos sem hcenco do Re~edor e percebião a qUllrla
parte dos veDcimento~ dg Escl~ivão.

A C. Jl. de 19 de Janeiro de 1116 § 6 delerminou
q~c 05 Escreventes que tirassem sentenças e cartas
nao ganhassem menos da quarla pllrle. 

O nol'O Regulamento das Cuslas (D. n. 1569 - de
3 de ~[arço de 1855) foi omissso quanlo á esles em
preçados.

VIde lambem Ord. desle Iiv. I. 23 § 3, Regimenlo
nol'O do Desembargo dn Paço § ~·9 P. de 16 de 8e
lombru de 1586, c AI'. do la de D~zembro de Igf,.g
publteado no J)jario do Rio de Janeiro n•. 8212. '

(I) O AI'. de 23 de Otilubro de 1850 deciara que o
~screvcnle Juramenlado não he propriamenle Escri
VilO j só sene pnra escrever certos e determinados
le~mos dos processos, e para coadjuyar o mesmo Es
~nvão, a quem por cansas razoa'Tcis se concede estetor;e pOrlanlo, na falIa de Escrivão O mais regular
e nomear-se um interino do que rcc'orrer-se ao Es-

cre"cntc.
hO Av. n. 116 - de 12 de Maio de 1856 aula ris! os

e ere, do Policia a nomearem Escrivão inlerino a um dos
seus Es~revcntes, e a quaesquer outras pessoas quando
°d' E,e""ães do lugar lbes pareção suspeilos ~u fatlos
e confiança...g) Se assi /ae. Seguado Pe~as no respectivo Com.,

.clau'ula só deveria consumar·so nas concessões
~raclo~as. o

que n pes oa, qlle impelraJ' lal Cal'la, cite
a pal'le contraria dentro de seis mczes do
dia, que a Carla for feita. E nào o co
mecando a demandar dentro no dito tem
po (I), não poderá jamais em tempo algum
demandar seu adversaria pela dila Carta, e
a mercê, que per ella lhe era feila, erá de
nenhum efl'eito (2). E havendo ne te tempo
lias seis mezes a 'parle contraria de Nós
perdão, não pre~u(hcará ao impelrante, que
.Ià tinha nossa Carta passada pela Challcel
laria.

ilI.-IiI'. I t. 75.

TITULO XCIX

Como Elllei póde t'ira.j' os O{fiáos da Jus
tiça e da Fazenda, sem seI' obrigado a
satis{c!ção (3).

Porquanto por confiarmos de algumas
pessoas, que nos serviram bem e fielmente,
e como cumpre a nosso senrico e bem da
Justiça, descargo de nossa consciencia e
proveito de nossa Fazendal.- os encarrega
mos de alguns Officio~ da Justiça, ou da
nossa Fazenda, e a SI por lhes fazermos
mercê (a qual porém 1J1es não fariamos,
postoque boa vontade lhes tenhamos, sellão
fosse a conlianca, que nelJes lemos), e de
pois de os assí' lermos encarregados nos
taes Olficios, vêm ás vezes fi. nossa noticia,
que os não servem como são obrigado ,
e confõrme a confianca, que nelles tínha
mos, quando dos laes OBicios os prove
mos. E postoque nas cousas, que assi dos
sobreditos sabemos, e que á nossa nolicia
vem, ás vezes não 11a provas tão claras (6:),
perém ha quanto basta para sermos certo,
que amos deDes mal. servido, e elles er
rarem nos ditos Ofllcios, de maneira que

(I) Os A,'s. n. 175-de 9 de Oulubro de 1854 e
n. 320 - de 26 r1e Oulubro de 1859 conformão-se C0111
e.ta Ord., quaulo ao prazo de seis mezes, concedido
aos Senentuarios de Officios de J usliça para tirarem
seus lilulos.

(2) Vide Codigo do Processo Criminal arl. 48, Ins
Irucções de 13 de Dezembro de 1832 arI. 20, Av. de
24 de Abril de 183~, Circo de 11 de Agosto de 18',2, e
Av. do la de ~[aio de 1848, publicado na Ga:eea Offi.
cia! v. 3 n. 101.

(3) Esta Ord. esla revogada: Os empregos e Offi
cios vitnlicios só por sentença condemnatoria passada
em julgado podem-se perder. Constituição do Impu
rio arl. 155, L. de II de Oulubro de 1821 arl. 1, e
D. n. 129',-de 16 de Dezembro de I 53.

A enlrada para os cargos publicas não conslitue
merc4 do Imperanle; depende de habilitações legaes,
de conformidade com o arl. 119 § tt, da Constituição
do Imperio, que para o desempenbo de lodoo exige
lalentos C virludes.

(~) Era o arbilrio erigido em principio adminislra
lil'o. O despotismo por esla fÓrma lornava vaeillanle
o exercieio de lodos o. cargos publicas; lendo os
funccionarios sobro sua cabeça esla espada de Da
moeles.

A vilaliciedade dos Officioo Pnblicos era uma iIlu
são, á que "eio pôr lormo a L. de lt de Oulubeo
de 1821.
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erá mais el'\Tico de Deos e no- o serem
lhes tirados, que deixaI-os smr nelles.

Palo que, e por outros re peitos, que nos
movem, de muito serviço de ITeos e nosso,
lJem da Justiça e governo de nossos Rei
nos e Senhorio, determinamos, que quaes
quer Oflicios, que dermos, assi da Justiça,
orno de nossa Fazenda, ou de qualquer

outra sorte e qualidade que eja, quando
quer que r ó soubermos, e nos certificar
mos em no sa consciencia (1), que algun
dos ditos OJIiciaes nos ervem nenes mal,
e fazem o que não devem, ou damnificam
e roubam nossa Fazenda, lhos possamos
tirar e dar a quem nossa mercó rÓI', sem
por i so lhes sermos em obrigação algu
ma (2), assi no foro da consciencia, como
no foro judic.ial, ~ara por is o haverem de
demandai' nosso I rocurador, liem requerer
a ró- atisfação, porque de todo os ex
cluimos. E para e não poder aUeg-ar
ignorancia, o declaramos per esta nossa 01'
llena!)ão.

M.-liv. 1 t. 76,

TITULO C

Como os Julgadores e oIL/ros O(fi.ciaes serão
suspensos, quando (orem accusados por
erros (3).

Todo o Julgador, que for accusado por
eno, que se diga ter commettido por ma-

(1) A demissão e exoneração dos omcios de Justiça,
considerados demissh"eis ad nuttlm,. dependia de um
Decreto eJ: informala conseienlia do Poder Soberano,
inspirado por seus Ministros.

Desle arbitrio im~osto pelo Poder, que nada tem
que "êr com a consClencia humana, oinguem outrJora
50 incammodnva, e hoje IIc apenas cohoncslado nos
cargos temporarias, vindo a clm15ula-illteresse pl~"

blico, não poucas ,'ezes exprimindo o contrario.
(2) Vide Pegas no respectivo Com., e Cabedo - De

('.isiOl~OS, p. 2 doe. 20 e H)f,·.
(3) Os crimes que os empregados pnJllicos com mel

lerem por elTO ou má fé, lêm seu assento no Codigo
Criminal l. .. cap. I-

Os Jnizes de Direito podem ser suspensns pelo I m
perador (Const. art. I ~,,), bem como os das instancias
superiores. Os J luzes ~[unicipaes e d Orphãos podem
sê·lo pelos Presidentes (L. de 3 de Outubro de 183/,
arl. 5 § 8), e néste caso estão tombem os Serventua
rios de Omeios de Jusliça.

Em vista desta ultima Lei, he eonlroverso se os
)'residentes de Provincia podP.m suspender s Juizes
dê Direito (como tem havido exemplos), c a opinião
orfirmuti\'a conta cm seu favor razvcs de alguma so
lidez.

O processo tanto dos J nizes, como dos Serventnarios,
faz-se de conformidade com o cap. 5 do t. 2 do Co
díl'O do Processo Criminal, de arl. 150 a li!>.

Temos duas ordens de suspeusões: a administraliva
r a judicial.

licia em seu Officio, porque provado mc
receria perdêl-o, será uspenso (lelle c
dado, ou commettido a outro, que o ir~Ta
até eile s.e~ livre e achado por sem culp~
do maleJiclO. A qual suspensão se fará
tanto que o libelJo for recebido contra ~
accusado. E emquanto o libello não for
recebido, não será o dito Julgador, assi
accusaclo, suspenso, por se dizer, que hc
accusado, se outras culpas hi não hom'er
por que pareça ao Juiz da causa, que de\T~
ser suspenso, antes de ser recebido o li
bello.

M.-liv. 3 L 8 pr.

1. Porém, quanto aos Tabelliães e outros
quaesquer Olliciaes de Justiça, tanto quc
se mandar prol:eder contra elles por enos de
seus Oflicios (i), ou tanto que por o dilo
erros forem pre os, os Julgadores os hajam
logo por suspensos dos ditos Oflicio , e o
não sirvam, até serem livres, postoque sejam
accusados por erros de pessoas, que por
elles sirvam.. O que os ditos Julgadores
cumprirão sob pena de serem suspenso
de seus Oflicios, e de não servirem mais
Ofllcio da Justiça. E a mesma pena haverão
os mesmos Tabelliães e Officiaes, que er
virem.

M.-liv. 1 t. 74 li 3, e liv. 3 t. 8 pr.
S. - p. 1 t. 22 I. 14.

2. E sendo os ditos Julgadores e Officiac'
presos por olltrps crimes, fóra do Offieio,
em cadêa pub1.ica, não poderão servir seu
Oflicios, em lIuanto assi forem presos (2).
Porém a Nós ficará prover sobre a' (lila
uspen ões, considerada a qualidade do ac

cusador e acc.usado, como nos parecer
serviço de Deos, e nosso.

M.-liv. 31.8 pr.

A primeira não depende de processo; a segunda,
pelo conlrario, he resllltado delle. A pronnnci.1m in
dispensavel (Codigo do Processo C"imiual art. 100 § !)
para que a snsllensão possa ter lusar.

JIi se vi: portanto que esla Ord., comq'l.ulo no
fondo esteja em vigor, na fórma se aelm coalplol.·
mente re,·ogada.

(I) Em visla do Av. n. 94-de 13 de ~Inr!.n
de I 55, os Presidenles das Relações eslão aulo<l
sados á impOr aos Escrivães que praticarem excesso do
escrita n3.:i sf::ntençl1sr cartas e ma.is papeis que transl·
Ião pela Cbancellaria, as peuas disciplinares do arl. 183
do D. n. 1569 - de 3 de Março de 1855. ,

(2) Outr'ora sÓ por crime de responsabilidade linha
lugor a suspensão (1.0 qualquor funccionaria publlcn
(Avs. de 30 de Setembro de 183/" c de. 21 do
Julbo de 1835); mas essa injusta dontrina 101 ro'r
gado pelo Av. n. ;9- de 8 de Agoslo de 1 40, CIP.'·
cando o arl. 293 do Reg. n. 120- de 31 de Jaaeno
de 18·,2.

Vide Av. n, 16 - de \l de Julho de I 42.
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LEGISLAÇÃO

LEr DE 27 DE JULHO DE 1582

Dá 001'0 Regimeoto ao Desembargo do Paço (I).

D. Filippe, per Graça de Deos Rei
de Portugal e dos Algarves daquem e

(I) Villn sobre o antigo De embor~o do l'nço o qne
di..omos no uota (2) á rubrioo da Ord. do liv. f t. 3.

ODesembargo do Paço, C(1I110 dissemos onqnclla notn,
loi creadn por D. Joüo II, que lluando impossibili
todo de despnchar chamou junto ó si para auxilia-lo
dous Magi trados proventos, fj,nndo-Ihes cm um Re
gimento especinl as respectivas :tttribuições.

Bem que no reinado de D. João I eIi!ollísRCm Ue~

embargadores do Paço, não conslituião 'fribullnl; u,
~cgllnllo Pereira e Souza, só crão nomeados para com

:ol Soberanos despncharem as causas.
A orgaoisaçüo dada por U..loüu II eonlinuon no

reinado lIe D. lUanoel, não tt,mdo este 'fribnnal casa ou
local certo oode Innccíonasse. Era O Rel' quem in
dica\'n 30S seus membros O Jocal, e o momento em
I{Df' se cle\'crião congregar e funccionar.

No reinado de D. Juão III Jlromul~árão'se as LL.
rle)O de Outubro de 15~4 p. tle 30 tle .\1 aio de 1553.
€:/R que fMiíu melhor deflnidas e limitadas as ulLribui
ções da De,embargo ,lo Paço.

ES~lt legislação rói alterada no seguinte reinnrl0. rc
orgllnisitlldo-!c o Tribunal, lendo local certo e um Pre
siúcnle pnl'a dirigir os trnbulho!lo, Oque consta dns LL.
de 2 de No,'embro ,Ie 1564 e ele 20 de Julho ,Ie 1568.

Por ultimo D. Philippe I, fazendo lIo\'as ollcraç[ies a
Irgislnçãn existente, filOU us ullrilJuiçues deste Tri
buolIl na Ord. tio Iiv. I I. 3, c na presente Lei. que se
ucnolllinuu -/(eglmento 1I0VO elos Dcsembargadol'es do
Poço.

NaCarla d'EI·Rev de 21 ele Agosto de 1601, e Ais.
tle ~O de Outubro de l611 e de 24 de Julho de 1713
r"Mio definidos as lormalidadea com que proeetleria o
Trlbnnal na decisüo de rlílTercntes negocias a seu
cargo, mnxime os de eXllctlicntc.

Seguodo Pereira e Sou.o, a ~lesa do Uesemborgo
do Paço era um Tribunal tão s6mente de graça; mAS,
pelo que se. ob~erva no seu Regimento, comprehcndia
lambem a Justiça, embora não punith'a

J
como nota.

j'eKas. .
Este Tribunnl nilo linha numero cerLo de membros

nCl~l mC,smn t.inhn o quc Coi crendo no Brasil por AI:
de 2~ de Abril de 1808 at·l. 2. O seu nume,·o era in
dcfi~tqo, c depeudia do DI'bitrio Heal.
ti NilO o~stnnLu o valor c importancia das atll'ibuiçücs

cstn Trlhunol) não podia, como os nntigos Parlllmen
~g. de Fr~nça, embaraçar a execução de qnalquer
rCt, AI"nra 011 Provisão em desnccôrdo com as J..eis
.unl!alUcntnes_ ela i\lonnrchin., Ou COIU Os principios de
JiShtil . E nao consta que fizesse este Tribunal l1~O
I e se.trl~lhante prerogatha CIll tempo nlgtlm

O ]'r:mcezes chalOl1\'iio a I~"se direilo- de remon
,I,a'tre. que era 11m CJ'eiu ao~ desmanuos lias fleys Oll
(e seu" ~[inistrol;. I

CO ~e.'clUbargadores do Paçó linhão o lilulo de
:~ello, e o 11ro de Fid 19ó, loõn que erão despo

c a~o,. D. de j .. de Julho eI. t;õ .
C V,de 'obre o antigo Deacmbargo do Paço: Pegas:m. tom,) t proleg. gllJl;So. 2 e !\'!guintns, tomo 2 de
ii g. 138 até 321, tomo 7 dt\ pago 5:i3 a.lú 665, c Imll

PORTUGUEZA

dalém mal', em A fl'ica Senhor de Guiné, e
da Conquista, aveaação e Commercio tle
Ethiopia, A-rabia, Per'ia e da Jndia, ele.

Faço aber, qne vendo Eu quanto il11
pOl'ta á boa administração da justiça e
go"erno dos ditos meus Reinos e Senho
rio o de pacho da Mesa do. Desembar
gadore do Paço, e como para esle effeito,
além do que se conlém na Ordenação do
Livro primeiro, Titulo terceiro, EIRei
D. Sebastião, meu sobrinho, que Deos
tem, lhes deo novo Regimento (1.), pat:a
saberem o em que 11aviam de entender, e
ue que ca o ha.viam ele tomar conheci
mento, e a ordem, que haviam de ter no
despacho da peliçõe e mais negocios,
qne a elles 'pertencem, como no dito Re
gimento. e em algnma Pro\"isões, que ele
fóra passou, mais largamente. e contém:
e porque a si pola mudança dos tempo. ,
como polo que a experiencia tem mostrado,
tenho entendido [[ue convem a minha obri
gação reformar algumas cou as, accrescon
ta.r, mndal' e declarar oull'as: assentei elar
nova ordem ao despacho do ditos Des
embargadores do Paço, que 110 a seguinte.

I. OS Dese:nbargadores do Paço, que

it,. additione.fõ de pago 23 a 35 i João Pinto Ribeiro
Lll3tre ao Descmbargu do Paco .. Pr.reira e Souza - Dic
cionaria JlIrirlico~ artigo DP,3emba'l'Yo do Paço: 1\1 anoel
Fer[]ande~ Thomaz i e Furtaria IIOS 5 'li Rept:,·t{}M·O~,

n.rti!!os 1),...~Brnbarf/o do Paço. e Mesa da Conscumâa t:
Ordens, e do Dcumbargo do Paço.

Quanto aos orrirnacfos, :l!'signaluras ou emolumentos
dos Uesembargnrlores do Poço tania cm Portugal.
como depois nl) Bl'asil, con~l1llc-se os Regs. ,Ie 25 rle
AS'osln Ilc '1150 e de I,. de li'c\'creiro do t 75:), e AI.
rie 1 de Janeiro de 1150, do principio ai o § ~ ill
t:llI~ivc; bem como o qne se ordena na L. de 24 de
Julho de 1601, P. AI. riu fO de Agos'o de 1808.

(I) Tle a L. du 2 de Novembr'o rle 1561".
José Anastucio de FigueÍl'odu, 110 Synopsis Chrollo

IOlJica t. 2 pago :! I ii, nota u seguinte:
u E "C'ja.se tambem outro Regimento do 10 de J1I

nho de 15\9, ~ue se acba na primeira Compilação reita
pelo mcsmo lDuarle Nunes rle Leão) em f566, p. 1
titulo- Dos Dcse'nbargadorcs do Paço~ pago 54; o qual
se acha u",ate tle 15 2, como li ellu se nowu. E igual
mente :l Provisão primeira de ~o de Julho rlc 156~,

que "em na segunda Compilacão (tio mesmo Leilo)
p, I I. I, 1. I, pago 2f; a qual Pro"isiio .em qua'i
torJa inserto nes1e Re~imenlo; a.9siln como tambem
vêm nelle io.erlaa a_ Carlos de Lei de 10 de Outubro
de 1534 e de 30 ti. ~aio de 11153, que se acbão n
dila se unda Compilação p. f I. " I. 2 e 3, e na pri
meirn ompilaÇlio de 1566 p. 1 no tlilo litulo pags. 53
c 56. coutO nlJs !1tl'tJS lugures fica IClIlbl'ado. "
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ora servem e ao dianle servirem, se ajun
tarIlo as manhãs de todos os dias, que nilO
forem Domingos, ou Festas, que a Igreja
manda gual'dar (1), Da Casa para isso orde
nada, do primeiro dia de Outubro até o
derradeiro de Março ás oito horas, e do
primeiro de Ahril até o derradeIro de e
temuro ás se te (2), estarão em de pacho
tres horas pelo B.elogio de arêa, que stal'á
na Mesa.

2. E como forem dous jll1ÜOS, começarão
a despachaI', e na primeil'a hora porào
vista nas Provisões, que os Scrivães da
Camara tiverem feitas; e em quanto se
pose!' a vista nas Provisões de bum Scri
v:lo (3), o outros não slarão pl'e entes, e
Dão gastarão mais tempo neste negocio,
(rUe a primeira hora.

:1, Tanto que o despacho foi' começacl0,
o porteiro nào entrará dentro, sem ser cha
mado (4,), nem levará tecacl0 álgúm de pes
soa, de qualquer qualidade CJ.~1~ seja, salvo
sendo de ál d l1m dos outros lnbullaes, ou
do Chancellcl' Mór, de cousa, (rue {lertença
a sen Omeio; nem entrai'à fiá dita Ca a
do de pacho, depois de começado, pe. ~
~on aI "ll ma, qne não for chamada: nem
Senhor de tenas, neIi1 Fidalgo; de qualqum\
qüal idade, precl1linenciã e condição quê
seja (5).

4. Ás segundas feil'as se despachai'ão o
negocias e papeis das Comarcas da Estre
mad I1ra., Ilha e Beira: e aos sahhados os
das Comarca ele Errtre-Tejo e Guadiana,
e Ueino !lo Algarve, e Entre-Domo e
Minho, e Tras-os-Montes; e para estes
dias serão presentes os Scrivães das ditas
Conlarca com os papeis e ti gocios, que
a ellas tocn:rem, e os outro 8criv:le, que
Comarcas n5:o tem, não ~erão presentrs

(I) Hoje não se faz mais esla dislineção. O Tribunal
rio .Jnry'll'ubulba ainda nr,s dia}) snnLos de gu:u'(la,
senlla i.\ nctil~ião do "Estado fi Cnlholica, c u lci Cu..:
nonicn obl'iC"a1lJria.

Vide ~ G!Iesle Reg-imenlo.
(2) Vfde CarLa d'Er-Be)' de 20 de Jalho de 1622, e

D. do 20 de Novembro d~ 1Gt..2, rccommcndundo n
ob~ervanr.ia desta disposição.

Mos o D. de fi de Abril de 1,50 rel'ogoll esle paro
grapho, mandando que de verão c de inverno"p,recisa
Inenlc' as 8 horas, começasse o dl1SPllcho do lrlbunal.
E quando hou"csse urgeucia poderia funccionar dUllS
tarllr.:s em cada srmana.

ri) Reful'u-se aos ESCI'iv3es fia Com:u'n, Real, para
(I"e n:lo houvesse nHcrnçuo da suu!)lanCla dn fp'oça;
nl.lduzindo-sc e diminuindo-se, CIll prejuizo da parte ou
1111 justiça, COIll dólo, ignornncia, m:L1icia ou fahlidarle.
1\[;15 este direito, cOlllquunlo gC al>proximc ao de '1'cmon-
trallco, tnuitiss.inlo difXurc. .

St:prtlnrlo l)cga!; 10111. 1~ additiollas, osle paragrapho
foi aíio,'ado pelo Regimento do PI'usiílenlr. deste Tl'ibu
nal' mas. nl1n diz ql1:l.1 fui a altcrnç:jo, Cita depois 85

êa/Las rI'El-l\er de 16 de Jaociro rle 1610 e de 3 de
11'10lllbl'o d lG:!l', ,'c.lnndcr '1ue :,ubililiom consultas
sobro eslrnngcil'o:; qUI} qnizcssOnt naturaLisar-se, e [ara
Cigano!' ficrH'em 110 neino.

(',) Virle L. de 1 ri' Jnaho de 1605 (Re;)im,"!o ria Cns,.
ri" S;"IJp/icllf.i:oo), § I e Carla d'EI·Hel· de \.\ de Setelll
bro ue \1;2:L

(5) Vide AI: de. :6 cle Setembro de 1586, eoafir
mundo esln dlRpOSI 'lO.

nos ditos dias; e huns e oub'o' não vil'ào
á Mesa, se.não ás horas deputadas, pam
se pOrem VIstas, como ftca dito, e acabadas
de pOr se sairão, e ftcará súmente o Cl'i\'ào
da Mesa, para pôr os despachos. II suc
cedendo algum caso elll qualquer tempo
<IllC pareça necessario pala qualidade dell~
t!'atar-se sómente pelo Deselllbal'~adore.\
não consentirão' star presente SCl'lvão ai:
gum da Camara.

5. Nào por:lo vista em Provisão, que
traga clausula que não .passe peIa Chancel
laria (1), nem Scrivão porá a tal clausula,
sob pena de suspen ã.o de seu OJIicio al~
minha mercê: e quando parecer aos Des
embargadores, (rUe per bem de Justica
convem alguma Provisâo não dever de
passar pela Chancellaria, mandarão pôr a
dita cIausula: e entendendo que se deve
tambem pôr em Provisões, que se passam
sobre nutras m:l.terias, me avisarào per
scripto, 'com declaração da c.ausa, por que
Ihes parece que as taes Provisões lião
devem passar pela Chancellaria, para Eu
mandar o que houver por meu servIço.

6. Ás quarlas feiras tratarão elo despa
clw dos Le trados, e ás sextas dos perdões.
E sendo este dia Sando de guarda (2), to
marào a tarde de outro da mesma semana,
qual lhes parecer, e ás terç.as e quinlns
feiras entenderão ém todas as mais petições
e negocio, (rUe á Mesa vem. E em e'Ies
dons dias poderão ser presentes todos os
Serivães da Camara.

7. As Cartas e Provisõe que se passam
aos Ouvidores (3) dos Mestrados de nosso
Senhor msu CltRlSTO, Sant-lago e Avir"
para servil'em seus Cargos, e dos mais
Omcios das terras dos ditos MeslTados, de
que a provisão me pertence, como Gover
nador e perpetuo Administrador que deli "
são, sejam feitas pelos Scrivães da Cama
ras das ditas Orden em meu nome, como
Governador e perpetuo Admini.ll'ador; e
(ls que assi não vierem feita.s, ?S Desem
bargadores lhes não ponham Vista, e he
meu ~erl'iço que tenham nisso mwta advel'
tencia,. e qlle passem pela Chance)lana da
ditas Ordens. .

8. Os Scrivães da Camara serão al'lsa
dos, que não tomem, nem levem á. Mesa
petição, fiem papel de pes oa pal'ttcul~r,
nem os da Comarca leva.rão, nem toma130
papeis, nem petições, senào as que toca
rem ás Camaras dos lllf(al'es da..s suas Co
marcas, 011 (los Corregedores, J'l1Izes eJu
tiças tlellas, no que tocar a seus OffictOS,
ou ao hem commum.

9. Sendo necessario para despacho de

(I) Vide AI. de ts de Jnneiro de 1614. .
(2) Vide nola (I) no ~ 1 deste Uc~ilTlenlo.. 'I
(3) 501)l'e esles Ouvidores, vide Ord. do hl'. 1\.-'.

§ 51, L. 5fi c no, e §~ lU e 101 deste BeglllJenlo, e c
gns no I'c~pcclivo COIn.
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algumas petiçücs, on papeis, lia er-se in
formacfle de nlgum D sembal'gaelor ou Of
fiei ai oe Jttstiça, se porá 1:0 despacho, que
II mande á Mesa per scnpto eom seu pa
receI'. E quando o caso for de qualidade,
que pareça que o deva vir dar em J;le soa,
declarar- e-ba logo no despacho dia, em
que ba de vjr, e não será ou,~ido em outro.

10. E porque algumas "cze acontece fa
zerem-se petições, em que se pede que
antrem mais Desembargadores no despacho
dos embargo , com que se vem a algumas
sentenças, do .que foram nella, mando
que as taes petições se não tomem, nem
dellas sa h·ate.

I!. E outroj mando, que se não tomem
petiçõe, em que . e pedlr que se sobre
sleja na execução de algl.U1la antença, que
passou em cousa jLLlgada (i), Ilelll deHas
se trate.

H. Hei por bem que se não ponha des
pacho mn petição alguma, em que e peça,
c\ue se confirmem doações feitas per 010
I leres, por passarem da quantia da Orde
nação, per que . e lhe. conceda o que pe
dem (2).

13. l em outro i se porá despacbo em
peti~.ão, em que se peça supllmento de
~dade para ~nolhares (3), que não cbegam a
Idade de vmle cinco annos.

H. Não se tomará petição, em que se
peça, que pa se Carta de seguro negativa
com recontamento do ca o como aconteceo
porquanto o que assi se pede, he emfraud~
da Lei (4,).

15. Os Alvarás de busca, que se concedem
a Carcereiro, Alcaides, ou l\'Iei]'inllos para
poderem prender os presos, que lhes fu
giram, _lev~rão clausula que os taes Offi
claes n~lo Sirvam seus Offi.cios, nem se dj 
pensara com elles que os possão servir (5).

16. Mando aos dito De embargadores do
Paço, que a Juizes e a crivães dos Oriãos
1~iio pa' em licenças para sen'irem soltei
lOS além do anno, que lhes be concedido
pela Ordenação (6).

lí. : 'a reformação do tempo, que daqui
em cl1ante se dér aos degradados para. irem
cumpl'll' seus degredos, além do primeiro,

(I) Vide Pegas COI". tom. i cap. 20.
pr~2~ ~'~~ § 110 deste Regimento, e Ord. do Iiv. I, t. 62

o;elo L de 2~ d~ Setembro de 1828 art. 2 § I n. 2,
p cSb' eslo otlr'bu"iio para os Juizes de 1n instancia..\I;~~ em suas B~rata. diz o segouinte;
do r, ; e de§advertir qu.e este § 12 emenda a Ord.

31\· lo 3 t, e a do hv. '.. l. 6~. a

n. (1)d~1e par.~rnpho está rerogado pelo arl. I § I,
o Jlli, I' de 2__ de Setembro de 1828, que outorisou
idode ~ Cd O;phaos o oOlloeuor laes supplemenlos de

C I alO a as mulheres.
abedo cm suas Erralas nola o so""uinlc'

Ih': f:-~e2de adverlir qoe este § 13 ~lIleod~ a Ord. do
.... pr.:lI

l~l ~dogado pela legislação criminal modoma
(~) Y'/ nola pre~edenle. .

I e Ord. do ln. I t. D\ § I e nolos respretiva•.

que lhes fúr dado pelos DesemLargadore
.I uizes da causa confórme a Ordenacão, se
lhcs não darão mais que dous mezes' e
allerrando al~ma causa justa, se 111e po
derá dar mal:; hum mez, de man ira que
todo o tempo, que for refoTmado, não
pa'se ele tl'es mezes, e isto reformando
as fianças, que tiverem dado, ou d:lI1do
outras de novo: e no derradeiro Alvar;1
.da prorogação do tempo se declarar:l, que
se lbes não dará mai tempo ('l).

S.-p. I t. H I e 4§§ lOS e 27.

Perdões (2).

18. Não tomarão os ditos Desembarrra
dore~ do faço petiçõe.. , em que se p~ça
pel'dao uos casos abaIXO declarados: de
blasfemar de Deos, ou de seus Santos de
moeda fal 'a, falsidade, testemunho falso,
matar ou ferir com llésl.a, Arcabuz, ou
Spingarda, n~m de tirar com Bé ta (3), Ar
cabuz,. ou Splllgarda, po toque não mate,
nem_ Jml, ele rlar peçonba, aindaque morte
se nao sJga (lJ,), ue morte commettlela atrai
çoadamente,. quebrantar p.ri. ões per força,
pôr fogo aCllllemente, fOTcar molb r, fazer
ou dar feitiço, nem de' Carcereiro, que
oltar presos por vontade, ou peita, de

e!1lrar em Mosteiro de freims com propo
sIlo d sbonesto, fazer dano, ou qualq Ller
mal por dinheiro, de passadores de gado,
salt~adores de .caminho, ferimento de pro
po !lo. em IgreJa, .ou Proci ão, onde for,
ou sltver o anchs Imo acramento, feri
mento dê qualquer Juiz, ou pancada, po to
que pedaneo, ou vintaneiro seja (5), endo
sobre seu Officio, ferir ou espancar alguma
pessoa tomada ás mãos, furto, que passe
de marco de prata.

R-liv. I l 3§ 1:\.
S. - p. I t. 4 1. 1 §li I , 3, 5, Ge 12.

10. Não se tomará outro i petição de
manceba de Clerlgo, ou de Frade, e pedi.r
perilão segunda vez, quer seja das porl..'1.s
a dentro, quer das portas a fóra, Ilem de
adulterjo com levada da molher fóra da
casa de seu mal'ido, nem de ferida dada
pelo 1'0 to com tenção de a dar, nem da
culpa de a mandar dar, se com eJfeiLo se
deu, nem de IJerdão de Carcereiro da
COTte, nem de Lisboa, nem uas cidades

(Il Revogado pelo legislação crimioul moderna.
(2 Vide AI. de 2 de Outnbro de 1658, e Carta

d'EI-Rey de 30 de Janeiro de 1630.
Os perdões .ão hoje processados na Secretaria d

Eslado do. Negoeios da Justiça, com as formalidades
do Av. n. 28i-de 28 de Junbo de 18G5.

(3) Seguodo Moosenhor Gordo, ouLr'oro os ferirr.en
tos de besta não 'rão igualados aos ele espingarda ou
arcabuz, resultando disso duvidu. que ocobálão com
""ta COlllpilação.

Vido Ord. do Iiv. !i l. 35 § 4.("l Vide Carta d'EI-Re)' de 20 do Maio de 1610.
(5 Jui~ pcdanco 01' vintaneiro, era o Juiz da Yin~

lenn.
"i,le Ord. uo iiI'. I l. 6!; § ~3.

000. :3
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Aluarás de Fiança (I).

, (I) L~drão formig.uriro, i. e., que furla aos poucos,
a maOp.lra da8 formlgns.

(2) Refere-se ao. Banqueiros que em Roma se encar
rcgavão de tirar dispeosRf.

(3) Vide Ais, de 30 de Setembro de 1613, 12 de
Novembro do 1616, e 3 de Outubro de 1682.

de Evora, Coimbra, Porto, Tavira, Elvas,
Beja, Funchal, Ponta-Delgada, Angra, nem
da villas de Santarem, Setubal, l\'Ionte
Mór o novo, Estremoz, Olivença, nem 2'1. E porque os Alvarás de fianca, que
dos Carcereiros clas cadea das cabecas das se passam em casos crimes, não dêlD occa
correicões das Comarcas e Duyidorlas dos sião aos delinquentes commetterem o de
l\Iestrâdos, Priorado do Crato e das cadeas lictos tão facilmente com sperança de ha·
das alçada, qua.ndo as houver, nem de la- verem O' di.tos Alyarás para se livrarem
drão formigueiro a terceira vez (i), nem de sol~o_: daqw em diante se não despachará
condenação de açoutes, nem de perdão de p'etiçao alguma, em que se peça Alvará de
ince to, em qualquer gl'áo que eja: e se fiança, em ca o, q~te tenha partes, sem a
e peclir para eITei to de casar, pedindo pessoa, que. o ped Ir, of!erecer perdão da

tempo para haver dispensação, mostrando parte oJJ::endida. ~ porem, se as pessoas,
cerlldão do Banqueiro (2), se lhe passará. lfUe pedirem os ditos Alyarás de fiança,
Provisão per tempo de oito meze sómente, f~rem pre ~s, e os ca os forem commet
com declaração e clausula, que não viva tidos. em rIXa, e leves ~o cfUe ficará no
no mesmo lugar, nem em seu termo. arbltno do: dltos De emJ)argadore.), elles

S _ I t 41 1 § l' lhes poderao nos taes casos despachar os
• ~. '.' O, ditos Alvarás de Jiança, postoque nâo of-

2~. _E assl heI por bem, qu~ fazendo-se fereyam perdão das partes; e irão com
petiçoes, em que se peç,a perdao. de outras clau'sula, que hão a pessoas, que os pe
culpas mal: grandes, que as aC1DJa decla- direm, de apparecer nas audiencias, até
radas, se nao tomem. serem li, res; e que passado o tempo,

21. E de todas as mais culpas, ou con- nos ditos Alvarás, ou nas reformacões de·
denações crimes (não sendo de penas pe- clarado, sem se acabarem de li'~'ar, se
cuniarias) receberão os ditos Desembarga- pedirem perd1io do perdimento da fianea,
dores do Paç,o petições, ofl'erecendo-se que hão de pagar a quinta parte da quân.
perdão da parte: e poderão commutar as tia della, ao menos, e que depois de serem
taes condenaçãe , ou penas, que polas cul- condenados per sentenç,a em perdimento
pas mereciam, em penas peculllarias, ou das quantia das ditas fianças, não Mo de
em outras, como lbes melhor parecer; e ser perdoados: e isto além das mais clau
parecendo-lhe que ha causas para algumas sulas, que se co tumam pôr no ditos AI·
culpas, ou penas, em que os culpados yar,is. E porém parecendo a dou do
stão condenados, del'erem ser perdoadas ditos Desembargadores do Paço, que algu
livTemente, attentn a qualidade das pessoas, ma pessoas se devem dar em fianca, posto
casos, tempo e lu"ar, e outras circum tan- que não stêm presos, nem tenham perdão
cias, o poderão fazer sem outra commuta- das parte, o poderão fazer.
!ião pecuniaria. s. - p. 1 t. <1 I. 1 § 105.

22. E postoque alécflu o mais dos per- ._ _ .
dõe . e de pachavam sem meu passe, per I 2.5. Nao se pass3:;rao o.utros!. Alvarás de
virtude do' dito Regimento e Pro isões fianç,a (postoque nao haJa ma,u; pa~teque
dos Reis meus ant passados: Hei por bem a Justica). em casos de resl tenCl.a .COIO
f]1le daqui em dia.ute todos os perd.ões, armas, falsl~ade, força de m~lher,-JIlJurla
de. qualquer qualidade que:: sejam, vão per qu~ se faz a p~ssoa tomad~ a.s .m~os, 011
pwreee, e venham a num, para que os que d~hcto com~ettido em Igreja, lUJ~rh'l atro.z
houver pOl' bem que hajam effeito, lhes' feita em JlUzO, ou em.lugar pubh~o, cult
ponha o meu passe, e se façam Cartas de lada pelo rosto, ou f~l'lmel1to d~ Bes~a, ou
perdão em fórma. Ide Sp~ngarda (2), amdaque nao seja de

23. E nos djtos pareceres que os Des- proposllo.
embargadores do Paço posCl'em, a sillal1ão !".- p. 1 t.4 I. 1 § loa.
todo~ os lJ.Ue forem presente, e nào virão 2ü. ij,o se passarã,o is o mesmo (3) Alva-
a mim assl1l,~dos per ~leJ?-0s que tlous; e ,rás cle fiança ás pessoas, que forem culpadas
as commutaçoes pe~un~a.J'1as, que mand11.- poe venderem pão, carne, e outros mall
rem pagar, se appltcarao para a (lespesas timentos e cousas a maiom preços das
da Casa. dos Deseml)argadores rio Paço, ou 1 taxas per mim feitas, ou pelas Camaras, ou
obra pias, a que as ~Qapplicar. E ~anto ' _
ao perdJmento das Í1anç,a , se appILcal!ão
para o meu HospitUlI de todos os Sancto., (1) As fianças em easos crime e tão hoje regulada;
da cidade de Li ,boa (3). pelo Codigo do Processo Criminal de arl. 100 li m, L.

n. 2GI-de 3 'de De7.Cmbro de IS4\ de art. 3i ál6,
P. Reg. n, 120 - de 31 de Janeiro de IS4~ de arl. 29i
li 31i.

Vide D. de 18 de Novembro de 16/.2, e Ais. de ~o
de Selembro de 1613 e de 4- de FC"ereiro de 161.·

(2) Segundo ~I onsenhor Gordo. póde lambem 000'

.iderar·.e como fonle de parle de.le paragrapho aLo
n. I • 6~ do L. t, p. I do Codigo Seba.lianico.

(3) Vide nola (3\ ao § I do L. 10 do Iiv. \.
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que lel'al'em maiores freLes e alugueres,
do que per bem das ditas taxas podem
lev:l.r, porque pass~rem-~e os taes Alvar~s
ás dilas pessoas. nao seja ca~sa de se J~ao
guardarem as 411as taxas, VIsto o muIto
prejuizo, que dIsto se segue ao povo. E
porém islo não haverá lugar nos Almocre
ves, a que !le licito comprar os dilos man
timentos e cousas, e levarem-nas de huns
lugares para. ouLros, e venderem-nas a
maiores preços por causa dos custos, e de
seu trabalho: porque a estes taes poderão
.pas 'ar os ditos Alvarás de fianca, por se
achar per experiencia serem mal culpados
nesLes casos, por as testemunhas dos Iu
gares, onde vendem os ditos mantimentos
e cousas, não saberem donde as trazem,
úem o que lá lhes custaram.

S,-p, 1 t. 4 l. 1 § 107.

27. Nem outrosi se passarão AlvaEás de
fianças em negocios civeis de entre partes,
qU:l.ndo ellas o não consentirem.

28. E para que os ditos Desembargado- I

ras do Paço se não occupem no despacho
das 'petições dos casos crimes, que tem re
media ordmario, e de lJUe as partes pod.em
ser providas pelas JustIças, a que o conhe
clffienlo dos ditos casos perteuce, quando
não podérem dar despacho ás ditas peti
ções, sem fazerem diligencias, as escusa
rão, sendo as taes petições (las partes clll
padas: porque ha informação que muitos
d~ll1lquentes, po~' não serem presos, e se
nao porem em hvramento, buscam razões
córadas, para lhes passarem as Provisões
que pedem em prejuízo da justiça e das
parle, a que toca.

S.-p. 1l. 4 1. 1 § 109.

2G. E porém sendo as, diLas petições de
casos do lugar, onde a Corte sLiver, ou de
redor delle cinco legoas, e a diligencia,
que lhes parecer que se deve fazer nos
casos da.s taes petições, for breve, e de
pouca ddacão, communicar-se-ba na Mesa
do despacho com os que forem presentes:
e parec~ndo-Ih.es que be necessario fazer
se a dIta diligenCIa, a mandarão fazer,
t~n.do s~mpre tencão de escusarem as di tas
diligenCIas, e o ae .racho das peticões (se
bo~n.lente podér ser), para que as' partes
se lIvrem OTdinariamente.

s. - p. 1 t. 4 I. 1 § !la.

ao., E se ~os casos, em que e fIzerem
as dltas petlçõesl,. houver feitos movidos
e . tl'atae!os em .Juizo, assi civeis, como
c~·une.s, tendo os laes ca os remed io 01'

dinano, .e podendo as partes ser providas
rel,os JUJzes detie , escusarão as (]jtas pe
llçoes.

S. - p. 1 t. 4. I. 1§ !l1-

31. E sendo as tae petiçãe de casos

crimes de parles offendidas, ou de casos
civeis, e sendo de lal qualidade, que pa
re~a que não telI). remedio ordinarlO sem
mlllba Previsão, em tal caso se commu
niclllrão na Mesa com os que forem pre
sentes. E achando que não tem a parte
outro remedio, e que he jusliça e razão
proverem-no per alguma maneira. porão
o despacho nas taes peticões cemfórme ao
parecer dos mais. •

s. - p. 1 t. ·11. 1 § 112.

Revislas (I}.

32. Visto as grandes diJacões que ha nas;
petições de revista, e os grandes gastos e
despesas, que as partes sobre isto fazem,
e que as causas se fazem iIl1ll1ortaes, sem
as pessoas, q'ue lü'io sen Lenç.as em seu favor,
poderem per ellas star segm'os do que
lbes he julgado, os ditos Desembargadores
do Paço não receberão petições de revista,
passados dous mezes, que á Ordenação elo
li'Vro terceiro, tiulIo noventa e cinco con
cede para se pedirem as revistas, do dia,
em que se publicarem as sentença, de que
·se pede, de qualquer quantia que sejam,
sal"o parecendo aos ditos Desembargado
res, que ba eausas para receberem as taes
petições, PostocfUe sejam passados dous
mezes.

S.-p. 11. 4 J. 1. § 113.

33. Não receberão outrosi as ditas peti
ções de revistas, quando se pedirem de
sentenças dadas em casos crimes, postoque
lhas ofl'erecam dentro de dous mezes,
quando pelií.s sentenças, de gue se pedio
revista, não for julgada (além da pen3' crime)
tanta fazenda e bens, que excedam as quan
lias abaixo declaradas, porque enfão se
poderão receber as ditas petições no' que
tocar à dIta fazenda e bens sõmenle.

S. - p. 1 t. 4. J. 1 § 114.

34. Nem se receberão de sentenças, que
se del'~m sobre suspeições, nem de inter
locutonas, qne se pozerem nos processos,
postoque tambem lhas otrereçam dentro
dos ditos dous mezes da Ordenacão : nem
das sentenças, que da pl'Ímeira 'll1stancia
vierem per appellacão á Casa do Porto, e
nella forem julgadas, e que da dita Casa
forem per aggl'avo à Casa da Supplícação (2),
onde tambem foram julgadas, não passando

(I) Esla parle do Regimenlo se acha revogada pelo
arl. 5 § I da L. de 18 de Selembro de 1828 que ereou
o Suproma Tribunol de J usliça.

Vide Ord. do liv. 3 I. 95, L. do 3 de Novembro de
17G8, e Pegas no respeelivo Cam. nos lomns 2, i e H,
já ciladas.

(2) Vide ÁI. de 2G do Junho de lG9G § I.
11e o Alvará que augmenlou a alçada d08 Desem

bargadores, e mais ~{inislros do Reino.
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a valia da cousa julgacla de cem mil réis
em bens de raiz, e de cento e cincoenta
mil réis em bens mo eis (i), postoque lhes
o[erecam as ililas peticões clentro dos ditos
dous "mezes, e que aJ'jeguem que tem al
gumas tencões em seu favor. E porém
excedendo ás dilas quantia, poderão tomar
as dilas petições, sendo-lhes olIerecidas
dentro dos ditos dou mezes, postoque as
senlencas da Casa do Porlo e da Casa da
Supplicação sejam amba confórm~s.. E
para este elIeito se entenderá pola pnmelra
lU tancia a sentenca do Juiz e Ouvidor
da terra. E quanto aos casos, que da
primeira instancia vierem a cada huma das
dilas Casas per appellaçâo e a"gravo, e
forem finalmente determinados cada hum
delles, de maneim que llão corram per
mais instancias que duas, ou que per aução
nova se determinarem flOa!mente em cada
huma das dilas Casas, sem haver outra
instancia, como são algull do. que se jul
gam nos Juizos dos meus feitos da Casa
da Supplicação, da ~ol'oa e da Fazenda,
ou os que se nas dltas Ca as despacham
pol' minhas Provisões na prin1eir:J. insLau
cia: nestes casos, sendo as sentenças sobre
bens de raiz, como pa sarem de valia de
ses enla mil réis, e de cem mil réis nos
bens moveis, poderão tomar as ditas pe
lições de revista, sendo-ILtes o1l'erecidas
dentro dos ditos dou mezes: as quaes
petições os rutos De embargadores do Paço
verão com as respo tas, que as parte a
elIas dérem: e parecendo~lhes pelas dita
petiç.ões que a pe soas, contra quem se
a~ram as sentenças, de que se pedio re
VI ta, ão ag~ra ada , dêm de pacho, que
se vejam o feitos per dous Desembar17a
dores, para darem 1nformação, se he caso
de revi ta, o quaes haverão por seu tra
balho o que lhes for arbitrado pelo ditos
De embargadores do Paço, não passando
de dez cruzados (2) a cada hum dos Desem
baraadore , que Virem o feito de revi la,
e nelI~ poserem seu parecer p~l' cripto,
ora seja em se conceder a revI ta, ou em
se negar.

S.-p. 1 t. '11. 1 §§ 115,116 e 11'7.

3j. E assi nestes caso, como nos ca os
da lres inslancias, em que, por e. cede
rem as quantias alrás declaraclas, poclem
receber as ditas petições de revista, pare
cendo-lhes que não são as partes aggra
vada, e sendo ni o dous conforme , as
escusarão: e terão no despacho !las petições
tal advertencia, que so escu em as rutal
de pe a e outro inconvenienles, (lUe se
seguem da muita dilação das ditas Causa .

S - p. 1 t. <11. 1 S 118.

(I) Vide Al. de 16 de Selembro de I I~.

(~) Vide AI. de 26 de Juoho de 1696 § 20.

30. E as ditas llelições que se hão de
receber, serâo assmadas per hum dos Pro
curadores das ditastCasas, e de outra ma-
neira as não receberão. .

S.- p. 1 l. 4. I. 1 § 11n.

31. E hei por-I.bem, qu( nos casos, que
se mandarem er os ditos fei tos, e que
com parecer dos Desembargadores, que o
virem, mandar que se revejam, a ]larte,
que pedir a revIsta, deposite o es enta
cruzados (i), que a dila Ordenação manda,
em poder do Recebedor da Chancellaria
da Corte, de que apre entará conhecimento
em fÓTma do dito Recebedor, feito pelo
Scrivão da dila Chancellaria, e assinado
per ambos, em que declare, que o ditos
sessen ta cruzados lhe ficam carregados em
Teceila: o qual conhecimento em fórma
entregaTá ao Desembargador, que tiver o
feito, antes de lhe elle daI' a Portaria, per
onde se lhe !la de fazer a Provi ão para
se rever o di to fei to, ao qual fei lo o dilo
Desembargador ajuntará o dito conheci
mento em fôrma, e sem isto lhe nào dará
a dita Portaria.

S.- p. 1 t. 4.1. 1 § 120.

38. E sendo a enlença, de que se pedir
revi ta, confirmada no ~aso da dita revi la,
o Procw'ador, que fizer, ou assinar a pe
tição, pagará. a terça parte dos ditos .ses
senta cruzados á parle, que os depOSitar,
o que a si se mandará e declarará na pro
pria sentença, que se dér: e nào lha que
Tendo a dita parte levar, pagará o dito
Procurador a dita quantia, amelade para
o SolJjcitador da J u tiça, que o requerer,
ou para qualquer pe soa, que o accusar,
e a outra amelade para os Capti,os.

S. - p. 1 t. 4. I. 1 § 121.

Sobre as trocos dos bens dos Morgados, (oreiros e dotau.

00. Quando alguma pessoas fizerem pe
tiçoes em que peçam ILcença para fazerem
troca e esraimbo de alguns ben e pro
prie!lade de Morgados, Capellas, Ho pllaes
e Albergarias, ruzendo que querem dar
outros por elIe, melhores e de maIOr va·
lia, aos ditos lVJorgado , Capellas, Bo pitaes
e Albergarias, nào .tanuo os clilos neu 1

que asai quizerem dar, nos proprio luga
re , ou termo deUe, em que slivcrem as
cabeças dos ditos Morgado, Capena , Ros
pila s e Albergarias, ou onde se hão de
cumprir os encargos delIe : os rutos D~s'
embargadores do Paço não de pacharao,
nem ollcederilo fazer- e a lal lroca e os
caimbo, postoque se allegue e diga 9118

he em muito proyeilo e utilidade dos dllos
l\Jorgado', CapeI las, Ho pitaes e Alberga-

(I) Yi,1 Carla d EI·RI'I de ; de Outubro de 16iO.
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rias. E fazemlo o contrario, as taes tro(;as
o oscaimbos hei por nenhuns e de nenhum
vigor, havendo l'espeito a que. por essa
catt a se perdem e sonegam mUltas vezes
os ditos bens vinculados e .obrigados aos
dilas encargos, pala mudança, que delles
so faz de huns lugares para ouh'os, ónde
não stão os Tombos e Instituições dos ditos
bens: e assi por os Admiuish'adores mo
rarem em outras jurisdições, pal'a os po
derem mais livremente alhear, e haver
maior diillculdade em os requererem para
as conta, que são obrigados dar, dos en
cal'gos dos di tos bens,

s. - p. I l. 4 I. I li 12.2.

40. E o mesmo se wmprirá nas trocas
e alieIl:J.çàes dos bens dotaes e foreiro, em
que lia as mesmas causas, e se seguem os
ditos inconvenientes, de se fazerem delles
escaimbos.

S.- p. I t. 4 I. I li 123.

Âs Provisões, que cada hum dos Dcscmb«'I"gadorcs'do Paço
pado dc.~paclul1', c hão de ser assinadas por dous dclles.
c feitas pc-r hum Scrivão lla Camara, são as seguintes.

41. Provisões em fórma para se fazerem
demarcações ('1).

S, - p, I t. 4 I. I li 133.

42: Provisões p~rn. o 01:Ticiaes poderem
erVll' cus OlIiclOs dous annos n.lém do
a~no, CJUe lhes dá a Ordenação, postoql1e
nao. sOJam casados, não sendo Juiz, Otl
Scnvão dos Orfãos, como fica dito (2).

S.- p. I t. ·11. ·1 li 13.

43. Reformacão de teuipo aos que se li
vram sobre fiança (3).

S.-p. 1 t.4 I. I li 135.

4,1.•Reformação de tempo aos degradados,
para trem cumprir seus degredos, até tres
luezes sómente, como atrás he declarado;
e sendo os degradados para Africa, darão
fiança, ou reformaçfw a que tiverem dado:
e I to não sendo as partes oondenadas em
maIS, que em seis arulOs de degredo,
porque sendo em mai condenados, ir:1.o
pl'OSOS servir seus (legl'edos, e não e darão
om fiança (iJ.).

S,- p. 1 t. 4J. I li 136.

45. Provi ões para os Corregedores P1'0
"odores, ou Ouvidores do "Mestrados e
~lIlzes de fóra podel'em conhecer de alguns
Cllos, ou, causas, quando a partes al1e

garem razoes para ISSO, e isto pedindo as

10;11 no~ esla attribuição compete aos Juizes lelTi-
(9'lesv"" 'Ode 22 de Selembro de 1828 arl. 2 § I n, 5.
- I( e rd. do liv. I l. 94, § I.

~~ ~e~n Vigor pela moderua legislação criminal.
rie 168~. e nola precedenle, c AI. de 3 de Oülubro

taes commissõe a pessoa menos poderosa
COntra o mais poderoso: e declarando nas
petições as causas, por que be mais pode
roso, e Ila8sando a vai ia da cousa de dez
mil l'éis para cima: e stando o Julgador,
a quem se as mes causas commetterem, den
tTO de (lez legoas da cabeça do lugar, onde
a parte contraria for morador, o que todo
se ueclarará na petição'; e não se conce
derão as ditas Provisões contra viuvas,
nem molheres honestas, que não sejam
casadas, nem contra Orfãos e menores ('1),
nem quando se pedirem por parte dos mais
poderosos, postoque as causas excedam a
di ta quantia, nem paTa se tirarem o fei
tos dos lugares, onde houver Juizes de
fóra, não sendo julgados por suspeitos, ou
nào se lançando elles, nem para se levar
alguma parte de fõra ao lugar, onde moral'
o que pedir a oommissão: e as ditas com
missões se não conceder"J.o para OuvidoTes
de terras de Senhores.

S.-p, I t. ,~1. I li 13í.

4.6. Licenca 'lJara citar Concelhos, COl'l'e
gedores, PI:ovedores, Ouvidores e Juizes
perante Juiz competen te, postoque dure o
tempo de seu Julgado (2),

S.- p. I t. 4 L I § 138,

4í. Provi ões em fõrma pa.ra darem o tras
lado de quaesquer scriptura da Tone do
Tombo, na fÓl'll1a novamente ordenada (3),

S.-p, 1 l.4 I. I li 139.

18. Alvarás de busca a Carcereü'os, ou
Guardas, para huscarem preso" que lbes
fugirem, os quaes AIvará se passarão com
clausula, que não sirvam seus OJIicios, como
fica di to (~).

S.- p, I t.4 1. I li 110.

49. Cartas em fórma para SCl'ivães e Ta
he1liães terem pe soa , que os ajudem,
quanto aos traslados, e tirar das senten
ças e Cartas dos processos na fÓl'01;1 da

. (I) Vida Alnieida e '~ouza- Segundas Linhas, l. 3
Di-s, Ui.

O Ass. de 23 de Fel'ereiro de 1635 declara que esla
Ord. não p"ccede nos menOI'es que teohão pai.

(2) Não lendo esta providencia passado para n~obulll
Tl'ibuI111l ou l\rag1$lrado, no Hovcruo CQmpelUfl8 J CHI
"isln do art. 2 § II n. 7 da l •. do 22 de Setembl'o de
1828' tanlo mais qnanto esla disposição não S~ acha
fóru da orbita de SU85 atlribuiçues.

Vide Ord. do liv, 3 t. 8 § 9, c Pegas no respeclil'o
Com. lomo 7 pago 585.

(3) Seodo a Torre do Tombo o Archil'o Pulllico de
Portugal, esla Ord, p.óde lIin~la l~r applicação. ~ntl'c
nós, quanto ao Al'clllvO Plluhco, a cargo do ~tjOl.le
rio do Imperio; mas essa mnleria está boje regulada
pelo D. n. l-do 10 de Jaueiro de 1838.

Vide Ord. do Iiv. 3 t. 61.
(".) Eslando os Carcereiros sob a jurisdicçã~ dos

Cberes de Policia c seus subordinado., esla provldeo
r.ia hoje não tom uso.
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IIlinula, que se novamenlc fez (1); e i to nos
lugare que tiverem na villa e tcrmo mil
visinhos, e dahi para cima, ou nos que
tivcrcm Juizes de fóra, postoque tenham
menos visinltos.

S.- [l. 1 t. 4 I. 1 § 141.

50. Provi. õcs para se entregarcm as fa
zendas do absente aos seus herdeiros
mais chegados, a quem in solidllllt per
tenceriam, se elles foram fal1ecido sem
testamenlo: e i. to quando as lae' fazen
das passarem de valia de cem milréi , ou
o lugar, onde moral' a parte, que a pedü',
sliver dentro de cinco lei(oa da Corle:
porque fóm das dila cinco legoa , e da dila
qnantia dos cem mil réis para haixo, se
commetterão ao Corregedore e Provedo
res das Comarcas, qne o façam por menos
despesa das partes (2).

S.-p.l t. '11. 1 § l-J2.

5l. Reformação de clu:lrenta dias ás pes
sõas, que tiverem Alvarás de fiança, e a
lião deram nos primeiros quarenta dias,
que lhes são dados pelos ditos Alvarás (3).

S.- p. 1 t. '1 1. 1 li 113.

52. Licença para os Corregedore , Pro
vedore', Ouvidores e Juizes podêrem cik1.r
oulra' pessoa, po toque seja em tempo de
seus Julgados (g,).

S.- p. 1 t. <I I. 1 § 1U.

53. Provisões para os Correliedores, Pro
vedores, Ouvidores e Juizes fazerem algu
mas diligencia', e pedirem resposta a al
guma:; parte, e cnviar informações de
qna sqller caso., gnanlando o Capitulo de te
Hegimento, que falia na fõrma, que se ha
(le tor ácerca destas informaçôes (5).

S.- p. 1 t. -:I I. 1 § 115.

54. Provisões, para que das sentenças e
determinações dos Juizl:!s arhitro.', em que
se a parte louvarem, ou comprometlerem,
se não possa arpellar, nem aggravar, sem
emhar"o da Ordenação em contrario, não
sendo algumas da partes menores: porque

(I) Esta prol'idencia eslá ii cargo dos Juizes de ln ins·
laucia, pelo art. I § I n. 9 da L. de 22 de Setembro
·de 1 tS.

Vide nola ii Orei. do iiI'. 1 t. 91 § 10.
ConsulLc 4 se sobre Os Escrevenles a Provisão se

gnnda de 15 de SelembrJ de 1586, annexa a este Re·
gimenlo.

(.1 nojo. be "",a altribuição da competencia do Jni7.
,Ie Orpbãos, pdo aTt. 1 § 4 n. 1 da L. de 22 de Se
tembro de 18~8.

Vide D. n. 2433-de 15 do Junho ele 1859 orl. 41.
(3) Esla allribuiç;io Coi conCerida ii> Relações, pelo

arl. I § 6 da L. de 22 de Srlemhrn ele 182 ; mM
com n reforma da T...egislaçTIo Criminal, as Liam;as se
c .lIcedem, com as Cormalidodes desla Legisloção, pelus
Juizes Criminnns.

(1,.) Vide nola (2) ao § 1,·0 deste Regimeoto, c O.rd.
du iiI'. 3 t. 9 1""

(5) Sem IIsn.
Vi,1 §§ 9, 29 c 13 deste Regimenlo, c Ord. do iiI'. I

1. J § 13 COIll 'lue se conformu este paragr~phu.

sendo menore, quando se conccdercm ai
taes Provisãe ,serão per mim assinadas (I),

S,- p. 1 t. 4 I. 1 § l-JG.

55. Cartns de apre entaçães de Igrejas
áquelles que pcr mim forcm apre·cnla.
do (2).

S.- p. 1 t. 5 i. 2 § 1.

56. Cartas de Tabelliães, a si gemes como
speciaes ue todas as cidades, vi IIas c lu
gares de meus Reinos, que per mim forem
dadas (a).

S.- [l- 1 I. 11 I. 2 § ~.

5i. Cartas ue Officios de Scril'àes da
Côrte (4) e da Ca a do Porlo, de CltanceJle·
res, SCl'lvães e Promotores das correiçõc~,

s. as dos OJIicios: e tendo mantimentos, as
Cartas dos mantimcntos serão pelo Ve
dores da Fazenda.

S.-p.l l. 4 1. 2 § 3.

58. Cartas de Scrivães, que sc l1ão por
mercê aos Tnbellilies, e aos Scri ães e
Cllance1Jercs das correições, para por elles
servircm (5).

S.-p.l t. '11. 2 § 1.

59. Todas as Cartas de crivaninhas da
Justiça de lodo o Heino (6).

S.-p.l l. ·11. 2§ 5.

60. Cartas dos Procuradores da Corle e
Casa do Parlo, por as c.~I'lidãe , que lhes
forem aprcsenladas pelos Cbancellerc da
dilas Casas, de como foram examinados (7),
e se acharam aplos.

S.- [l. 1 t. 4 I. 2 § 6.

61. Cartas dos Porteiros da Chancellaria

(I) Vide Ord. do 1i1'.3 t. lO pr., e Pegas no res·
per.li\'o Com.

E,le paragrapho e aqnella Ord. -farão re\'o~ndos
pelo o,,!. 160 do Constiluiçüo do Imperio, qne permllle
ás po"Les esUpular que a sentença dos arbitras ~

CXCf:ule sem recursO algum.
(2) Pelo arl. I § 1\ n. 2 da L. de 22 de Selembro

de 18~8 passou esto allribuição p~r~ O Poder E'~D:
til'o, que a desempenho,', pelo Mll1lslerlo da J~shça,
mas depois do D. n. 211,9- de 16 de Fevere~r~ de
de 186 I arl. 8 § 2 he ella do compeleucio do )!JUlsle·
lerio do Imperio.

(3) lIe da competo"cio do Poder Executivo, e;
"i,la dr, ort. I § II u. ii da L. de 22 de Selembro .'
1828, que desempeuha esLa allribuição pelo Abm leria
da J usliça. .

Quanlo nos Tabclfiãc. Gcrac., "ide nola (I) n ?~
brioa da Ord. du li 1'. 1 L. i8, e l'egns nO r<!Sp" 1\

Com..
(I) Vide nota (2) á rubrica da Ord. do iiI'. 1 1.21.

(ii) Vide §~ 49, U4 e 122 deste Regimeuto, e Ord: du
liv. I t.80 § 8 o I.. 91, e do liv. 2 t. 1,5 § 2\, '
l'egas 00 respecUvo Cam.

(6) Videnolo (3) ao § 56 desle Regimenlo.

(1) EsLa atlribuiçüo pa,,01l pOl'a os Preside~l~t di
Rehll~(jes lIo Impedo, cm ,'ista do urt. t § f n.~
de 2~ de Selembro de lS28, e HegimeuLo das Rclaçu
art. 1 § ti.
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c da Relação (I), dante os Corregeu?re .da
Corte e das Comarcas, e da audlCnclas
das Alfandegas.

S.- p. 1 t. 4. I. 2 § 1.

62. Cartas de Contadores de cnstas, Dis
tribuidores e Enquereuores de quae 'quer
lugares do Reino (2).

S.- p. 1 l. 'I I. 2 § 9.

09, Cartas de 01Iieios de c;aminheiros das
Comarcas (3).

S.- p, 1 t. 4 I. 2 § 10.

Gl. Cartas, quando Eu fizer mercê. a al
guns Scrivãe, que pos am fazer smaes
publico', e dar fé como Tabelliãe' (11).

S.-p.l L-t 1.2§ 11.

Gó, Cartas para pedir esmolas (5), e tirar
Confrarias, áquellas pessoas, que forem ele
~iuas pelos Conventos, ou Omciaes, que
pal'a ello til'erem licença minha. •

S.- p. 1 t. 4 I. 2 § 12.

G6, Dos quaes Olicios todos a dada sel·á.
millha, e não dos ditos Desembargadores,
ora se pas e por vagarem per qnalquer
modo, Oll por erros; as quaes arlas não
pa 53.rão, em verem Alvará, pel' mim assi
uado, que irá jncorporado nel/as.

S.- p. 1 1. 4 I. 2 § 13.

m, E nas Cartas, que passarem, dos Ta
bclliãe, mandarão pôr, como levam Re
gimento de Selt omcio ua Chancellaria, e
qlle a' Justiças lho façam publicar na Ca
mam do lugar, anue forem Tabelliães.

S.-p, 1 1. 4.1. 2. § 14.

68. Cartas com traslados de Ol'dcnacõe
e artigos, e de ontl'aS quaesquel' cou~~as,
qlle forem registradas, quando se pedirem
ob meu Sello (6).

S.-p,·l t. 'I I. 2 § 15.

1:9. CarIas para os Tabelliãe darem ins-

(I) V!de nola 13) no § 5G desle Regimento.
(~) Vl(le nola 3l ao ~ 56 desle Regimento.
(,) Vlrle nola t a Ol'd. rlo li". 1 t. 93.
(,I) Vide nota (3) uo § 56 deste UegimenLo.
Cumpre nolal' que a ré ilo Tabellião não se eslende

no reconhecimento de firma por semelha,nça de outras.
Av~, ns: 2-13 e 21 /,-de 25 de iliuio de 1863.

1(·) VIde Ol·d. do Iiv. 5 L 103, e nolas respectivas; e
As. de 9 de Jane,,'o de 160", 25 do Delem b1'0 do
1608,24 de Abril de 1013, 19 d~ ~faio, 11 de Selem
bro e 12 de Dezembro de 1023 e P. de 9 de Janeiro
fie 1004. '

Pelo ~l. de 25 de Junho de liOO § 19 pa..ou esla
•t1rthul,çuo para o InlendenLe Geral da Polici•.

DepoIS da Independencia do Imperio publicárão.•e
~s Inslrucções annexas á Porlaria de I..' d~ No,'embro
e I 25 § O, conferindo a Policia a mesma aUribuiçiio

que linha aque\le InLeadeuLe.
(6) Sem uso. As certidües das Leis se obtêm ruci!

".'ente ~m qualquer dos SClll'elarias do Eslado, onde
soo regtstradas e publicadas.

trumento' per as Nolas, presentes as parles
e COI]1 salva (i).

S.- p. 1 1. 4 I. 2 § 16.

70. Carta de Procuradores de eorreicões
de meus 1{einos e dante o Juizes da te"rra,
[L~ pessoas, qtle grauuadas não forem: e
antes crue lhe. pas 'em as ditas Cartas, os
examinarão (2), e sâo aptos para os ditos
Olicios.

S.-p. I (. 41. 2§ 17.

71. Que todos os Tabelliães e Scrivães,
a que houverem de passar Cartas dos Of
ficios, per qualquer modo que eja, e
examinem pelo ditos Desembargadores do
Paço (3), fazendo-os ler e screver perante si;
e se Virem, que bem screvem e bem lêm,
e que são pertencen te para os Officios,
lhes dêm sua Cartas, e fique o sinal publico
do Tabel/ião na Chancellaria (4), e as ine
com elle huma testemunha, como elle he
o proprio, qne pedio o Offieio e estas
Cartas fará o crivão da Chancellaria.

S.- p. I 1. 41. 2 § 18.

72. Carlas para quaesqner Almotacés das
cidades, villas e lugares poderem servir lres
mezes (5).

S.- p. I 1. 4 I. 4. § G.

7iI. E porque em mandar vil' as devassas,
quando e pede perdão ila fu"ida de al
guns pre os, ou dos Carcereiros, ou Guar
da: , a que fogem, recebem a' partes dilaçào
e trabal ho; quando for necessario ver as
ditas devassas, poderão os ditos Desl'm
bargadores do Paço commetter a tal dili
gencia, per Provisão assinada per dous
delles, aos Conegedol'es das Cornar'cas, ou
aos .Tuizes de fóra dos lug:u'es, onde os
ca os aconteceram, para que per suas Car
tas lhes enviem inforrnaç,âo dos clitos casos
com seu parecer.

.- p. I t. 'lI. '1 § 7.

1-1. Provisões, per que se mandar fazer
qualquer diligencia, ou tomar jnforma~ão

antes de se dar tinal de pacho em qual
quer caso, e erão a sinadas per dous dos
ditos Desembargador'es: salvo quando lhe
parecer, que o caso he de qualidade, que
se eleve dar conta delle, e a Provisão deve
ser assinada per mim.

S.- p. I 1. 4 I. 4 § 8.

I(ll Vide nola (3) a Ord. do liv. 1 t. 18 § 19.
(2 Vide Ord. âo Iiv. I I. 48 § 4, e noLa li) ao

§ 60 deste Regimento.
(3) Hoje esle cxame se faz peranle os Juizes Muni

cipaes. DD. n. 811- de 30 de AgosLo de 1851 arL. 10.
e n. 1294 - de 16 de Dezembro âe 1853 art. 8.

(",) Vide nola (1) á Ord. do liv. 1 l. 18 § 5.
(5) TanLo esto paragra~ho, como ns 13. 14., 15,18.

80, 81 e 83, êslão sem "'gor por se lerem abolido os
AJmolacés, e por ser mui dilTeronte a moderna le
gislação criminal.
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7j. Para (IuaesQl1er pe"oa 'e 1) d rem
linal' ohr fiança no caso:, qn pcr bem
doste H.egimento os dilos De embargadores
elo Paço podem d .pachar as ditas Pro
visões.

S.-p.It,41..1 o.
i6. Para se poJeI' provar pe13 prova de

Direilo comml1m ('1), po loque a quanl.idade
}la e de cem mil róis, não pa sanuo ue
ullzenl.o mil réis.

S.- p: I t. 4 I. 4 § 10.

71. Para quaestpler pe soas e poderem
lin'ar, ou accusar per seu procurador nos
ca os (2), em que parecer a tlous dos dilas
De embal'gauores que e devem pas ar.

6.- p. I t. <11. '1 II.

1B. PaJ'a os Alcaides sen'irem mais ou
tros Il'os anno além do lempo, que live
rem servido.

S.- p. 1 t. -1 \. 'J § 1·1-

7~. Para se enlregar f:tzenda (le Orfãs a
seus mal'idos, po~toqne com ellas ca.sassem
sem licença do Juiz elo Orfãos (3). ,

S.- p. 1 t. 4 J..l lO.

BO. Para os Corregedores pa arem quarta
Carta de seguro, sem embargo da On1e
na ão, quando parecer a dous do dilas
Desem]Jargadores que se devem pas ar as
ditas Cnrlas.

S.-p.1 1.41.4 §22.

81. Para se guardarem perdãe , sem em
ba.rgo de as pa.rtes nào declararem na
petiçães, per onde lhes foram concedi.dos,
algllma cousa, Oll cousa, que pareça gue
declaJ'adas, lhes foram pas ados os ditos
perdões.

S.- p. I t. 4 1.4 § 23.

82. Para dar 8Cra\'0 em lugar de homem
]Jranco a Meirinho, ou Julgador (4).

S.- p. I t. 4, ]. 4 § 25.

(1) Esta atlribuir,ão não foi conferitla a nenhum
Tribunal ou Magistrado, c ncm ao Go\'erno, por não
ser de sua eompelencia. A L. de 22 de Setembro de
1 ~ hc omissa á este respeito.

Vi'!e Ais. de 23 de Outll bro de 1193 c de 16 de Se
tembro de f81 /" Ord. do li\'. 3 l. 59 pr.; e Almeida
c ouza-1Yotas á ATeUo, l. I pago 213.

(2) A moderna lel?isla'l'io criminal eenferio esse di·
reito uos Juizes C,',miaacs. L. n. 261-tlc 3 de De
zembro de 18/.1 arl. 92.

(3) Scgnndo o arl. I § 4 n. 8 da L. de 22 de Se
lembro tle 1828, perteuce esta allribuir,ão aos Juizes
de Orphãos.

('1 E,ta a\tribuição a nenhum Tribunal ou "Iagis.
trado foi couferida pela L. de 1828 upracituda. Os
omciaes de J llsliça ou J llizes só podem ser acompa
nhados por f.orça publica quaado a requisitem para
o de,empeuho da diligencias, e execllç;ló de ordens.

O D. de 22 de Dez mbro de 1693 iá linha innli·
li ado esla disl'0siçüo, permiltinllo aos Meirinhos e
.Alcaide. emp"egar uas diligencias homens do côr
prl'ta, até escraoos.

Vid Ord. tio I"'. I l. I § 33, I. 58 §§ I'. O 1,9, C
I. 15 §§ li e 18.

83. Para dar mais ll'in[;.l dias pam elo.
mal' Carta (le egul'O, e se apresenlal'Colll
elln postoql1e os primeiros trinta dias sejam
passados.

6.- [l. I t. 4 I. 4 § 2(;.

. 81. Para ~e poder lançar fintas para Jgre.
p., ponte e fonles, e oull'as COUS.1S da
H.epuJJlica, não pas ando de duzenlos mil
rói , e fazendo-se lJrimeiro as diligencias
necessarias (1),

S.-p. I t.41.4§2\l.

85. Para que os Officiaes de qualquer Dr·
ncio (não sendo Juiz) possam ervir, endo
havidos }Jor apto, lJostoque não cheguem
a vinte e cinco allno , sendo de vinte e
dous. para cima, e sendo vistos na n1esa do
despacho dos Desembargadores do Paço (2).

S.- p. I t. 4 1. 4 § 30.

86. Pnra qlle o Julgadar pOSo a ir tirar
testemunhas do caso, de que conhecer, a
qun1quer parte, postoque seja fóra da sua
jurisilição (3).

S.- p. I t. 41. 4 § 31.

Bl. Para que os Tabel1iães possam pôr
juramentos nas scriptura., sem incorrerem
em pena, sem embargo da Ordenattio ('I).

S.- p. I t. 4 J. 4 §,32.

88. Para que se possa demandar preso
por caso civel, posloque slê preso por caso
crime (5).

s.-p. I t. 41.·i§33.

Bn. Para qlle se não possa querelar de
alguma pessoa, senão perante o Correge·
dor da Corle, per tempo de hum anno, ou
o que liem parecer, salvo sendo achado em
fragante delicto.

S.- p. I t. 4 J. 4 § 3·l.

no. i\1udanca de huma prisão para oulra
com fiadores; e sem elles, segundo agua·
lidade do caso.

91. Seguir appellações ou aggravo , sem
embargo de se não appellar, ou aggravar
em tempo, e de se haverem por de ertas,

(I) Re\'ogado pela L. do 10 de Onlubro de 1818
arl. 12.

(2) Revogado pela Constituição do Imperia arl. 119
§ 25.

(~) Vide nota (5) ao § L deste Regimento. •
Tanto este I'aragrapho, como 089, 90 c 95.esla.

nas circumslancias do § 72, cm vista da mateml ser
criminal.

(') O juramento de que aqni se lrata he o promis·
sorio. O,·d. do liv. I l. 18 § 13, e do li,'. 4 1.13 pr.

]~sln nllribuição nfio passou para nenhum Tribunal
on nhgistrado, pela L. de 1828 . .Pegas as.eguro cm
seu Com. lo 7 pago G03, que muitas vezes '"lO negar no
Desembargo do Paço ossa lieença.

(5) Revogado 'pelo arl. I da L. de 11 de SelCDlbro
de 1830, qne I'ermitle cilar para feito civil o I'rr_'" ou
a6ançado, o qne obstava' a Ord. do liv. 3 I. 9 § Il.
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!t) Vi.le nola (6) ao § 91 de te Regimento; cum
prmdo obse,,'ar que a faculdade confiada ou Des
embargo do Paço foi abolida pelo art. 119 § 12 da
Constituição, quando vedou que auloridade alguma
podessc tl"Qcar C:lUSaSl pendentes, susla·las, ou fazer
reviver proce~sos findos.

(2) Vide nola (6) ao § 9i desle Regimento, e Ord.
do iiI', 1 I. 65 ~§ 31 e 39.

Esla allribuição a ninglleDl foi eonferida pela L. de
t828. Os p-roccEsoS criminacs, iostauradús sem as for4
malidades legaes, se annullão pelos Dleios ordinarios
eonsagrados na Legislação vigenle.

Vide AI. de G de Fevereiro de 1649, e A... de 29
de Agosto de I G24.

(3) Re"ogado pelo arl. 119 § 11 da Cocsliluição,
que ucabou com as com missões cspocines nas cnusas
civcis e crimes..

(4) Vida Ord. do liv. I l. 62.
O. processos de residencia cessárão eom a moderna

orgamsn:;ão judiciaria do Impcriu.
- (5) P,'ejudicado, porque pela organi.nção judiciaria
do Imperio neabárão laes J uize<.

(G) l\evogado pela L. do \0 de Oulubro' de 1828.
que deu ás Camaras hlunieipaes diO'erenle organi.
sação.

(i) Vide AI. de 21 de Agosto de 159~.
(8) Viele nola (5) ao § 10G desle Regimenlo, e (I) a

rubriea da Ord. do li". 1 l. GO.
A recondueçüo dos Magislrado. quatriennl(s lIe da

eompeleneia do Governo. 1. n. 2GI- de 3 de Delem.
bro de t8U ar!. 14.

(9) Prejudicado, visto como os Morgados pela L. de
7 ile Oulubro de 1835 furão abolido., awm e(,OIO as
CaJlellas.

Vide nota (3) á Ord, do liv. I t. 62 § 39. • •
ORn. «

e não ,seguidas, considerando o tem~o, que posloque não sejam passados os oito annos
passou, e a causas, que ho~ve (~,i: Ja Ordenaç~o (1).

92. Dar tempo aos Rendeiros, I hesou- 103. Para tirar devassas e mandal-as quei-
reiros e Procuradores para arrecadar as mar, quando não forem tiradas juridica
diridas dos Concelhos, que não arreca- mente, e se haverem de repergunlar les-
daram no tempo da Ordenação (2). Ilemunhas (2).

93. Suprir idade á molheres para pode- 10·1. Para mandar fazer diligencias em
rem vender bens de raiz, sendo contentes casos crimes a De embargadores, ou a
seus maridos, fazendo-se primeiro cliligen- quaesquer outros Ministl·os de Justiça (3).
cia (3 . 105. Para se tomarem residencias a Cor-

94. ervintias de Officios ([~). regedores, Provedores, Ouvidores, e Juizes,
95. Dar tempo que se não proceda contra e lhes mandarem que as dêm aos Ministros

os qlle venderem I áos, Javios, ou Cara. da Jusliça, a que for commettido (4).
vellas contra fórma da Ordenação, obri- 106. Confirmação de Juizes ordinarios (5)
gando- e a fazer outi'os taes em certo tempo. nos lugares das Ordens de 10SSO Senhor

9G. Provisão para Desembargador conhe- JESU CHillSTO, Sant-Iago e Avi~.
ceI' da causa (5), por o que della conhecia 107. Para se prover de outro J~lZ, Vê
per minha Provi ão fallecer, ou ser doente, reador, Pro?ura~or, ou Thes0':lrelro em
suspeito, ou impedido de justo impedi- !ugar do elello, havendo para ISSO causa
mento.· Jllsla, ou P?r se e~cusar (6), ou fallecer, ou

S_ II 11 I § 127 por outro Impeclimento (7).
, p. .'. - . 108. Para os Ouvidores de Senhores de

97. Para que seja passada Carla de se- lerras servirem mais tempo além dos
guro negativa em fórma de caso de morte, tres annos (8), requerendo no tal tempo
postoque n~o se~aJ? passados·os tres mezes residencia.
da Ol'llenaçao (6). S.- p. I t. <1 I. I § 13!.

98, !)â,ra que ,.l~mbem se~.a passada Carta 109. Provi ão de troca ele propriedades
de secu~o neg:lIl\a, de ~~llm~J1to, de que de. CapelJas e Morgados Com outras pro
he ql!elela(~o, postoque mo sepm passados pl'ledades, precedendo primeiro inform:tçã~
os trlllta dias. _. . de Justiça, e constando 'per ella ser a tal

99. Par~ .deya. sal' de .la~roes forml.guel- troca em evidente proveIto das ditas Ca
ros (~), feIticeIras, alCOVIteIras e danmhos pellas e J\'Iorgaqos na fÓI:ma. atr~s decla-
lia furma acostumada. raela (9).

100. Spaços para i\Iatrj,monios (8), onde 110. Confirmação de doação, que alguma
ha parentesco, alé se prover de ilispensa- pessoa fizer de certa cousa a outra pessoa,
ção, como atl'ás fica declarado. quando exce~e ~ quanti~. da 9rdeJ1a~ão,

101. Pam se sohrestar na execucão de fazendo-se prImeIro as dilIgenCIas, que a
alguma Provisão per breve paço, qUe não o _ .... _ ••

passe de.dou mezes (9), emquanlo se toma
alguma tnformacão, ou se manda fazer al
guma diligencia:

102. Para fazer vir devassas de morte,

(I) Esl." allribuiÇi~o caducou inleiramente, por isso
que a1e. <le IS28 nao a cOnfiou a Tribunal al"um ou
a Magistrado. o

Vide Pegas no respectivo Cum. tomos 2 e 7.
(2) Revogado pela L. do.l 0 de Outubro de 1828.
~) Esla allribuição foi eonferida aos Juizes de Or

Plbaos pelo arl. I § 4 u. 3 da L de 09 de Selembro
(e 1828. . --

(~-) Vide nota (I) á rubrica da Ord. do liv. 1 1.18,
1. 91 pr.

(5) ~e!ogado: POr isso que não foi confiada esla
altrlbUHiilO a nenhum Tribunal 011 Magistrado, c ncm
ao G~verno; sen,do tnes com missões reprovadas c anli
pllllllcas ~o l'Cgllllcn que seguimos, como se vÓ do
a,t. 119 § 11 da Constiluição.

R tO) Este paragrapho está nas condições do 12 desle
I eglmenlo; bem como os §§ 98, 99, 102, 103, 104 e
05, poy conterem mato ria criminal.
,(1) ~~de nota (I) ao § 19 desle Regimenlo.
~) ',de? §.I~ de'.te R,egimenlo. .

sta allrlbu'çao nuo fUI confiada a TrIbunal algum
ea nem a Magistrado, não seudo da eompelencia d~
. OVcrDO.

,~) Vide § II' deste Regimento
"Ua eltaãfacUldade boje sómenle póde IIsar o Governo
-. II O seus Deerelos c Avisos. '



Gabriel Pereira de Castro diz que este !arogr~phO
foi tirado das Concordolas já ciladas na Or . do h,. .l
I. 9 § 12 notas (3) e (I.), por isso que a ralão das ~UI'
tivas he a mesma que i1 das Forças, tendo pnn('lpl~
no art. 4 da Concordata de D. Alfooso III, 00 ary3
da primeira de D. Dioil, na art. 27 da D. Pedro "
00 ultimo arligo da segnnda de D. João I, 00de c.p'·
cialmente se trata das 'ruitiva.. •

Vide o nosso Direito Civil Ecclesiaslico Brasileiro I. I
pag, 319.

-Em-- quo manel:rLl pas&arão as Cartas t uitivas
appellalorios (7).

116. Quando os Desembargadores do Paço
passarem Cartas tuilivas appellatorias, terão

(I) Esta allribuição roi cunflada aos J uiles de la ins
tancia pela L. ae 22 de Setembro de 1828 art. 2
§ I 11.2.

Pelo qne respeita ás doações Régias, e fórma com
que os Donatarios d vião requerer Carlas de couflr

.mação, quanto á doacões de bens da Coróa em que
('relendessem snceeder, consulte-se o AI. de 11> de
Onlubro de 1166.

(2) Revogado pel!, L. do la de Outubro de 1828
arts. 66 ~§ 2, 7, 8, 9 elO.

Vide Ars. de 23 de Setembro de 1641, 15 de De
zembro de 1696, e de 29 de Julho de 1707.

(3) Esta allribuição foi confiada aos Juizes de Or
I!hãos pela L. de 22 de Selembro de 1828 art. 2
~ I,. n. 6.

Viae L. de ~ de Setembro de 1769 §§ 27 e 29, o AI.
de 23 de No,·embro de 1170.

(.q -Revogado pela L. do la de Outnbro de 1828.
Vi,de Ord. do !iv. 5 t. 76 e notas, e Pegas nos res-

pectivos C~m. .
.(5) Esta faeuldade, e a do § 115 estão compreben.

<lidas no arl. 2 § Il da L. de 22 de Setembro
de 1828.

(6) A fÓrmula dos aetos do Governo aclualmente be
diJTerente das antigas, em ralão da indoIe do systema
que rege o Paiz. Mas as Provisões, que .ómente se
expedem pelo Conselho Supremo Mililar conservão a
antiga.fórmula. '

(7) Vide nota (7) ao § 6 da Ord. do Iiv. 4 I. 3 ;
bem como a nota (4) ao 112 do I. 9, Ord. do Iiv. 2
I. 8 § 6, e t. 10 § t.

Esta allribuição foi conferida ás Relações do Impe
rio pel~ h ~~ ~ ~e,~etelllbrQ de 1828 iut. 2 § 6 n. 2.

2
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d,itl\ Ordenação manda C[l.le se façam, para a orde~ .seguint.e, A, part.e, qu.e pedir
se a tal doação confirrn,ar (i). Carta tUlliva appellatona, fará pellçâo, de-

lll. Para se poder cortar carne nos lu- c]arando nelJa a causa, sobre que pendia
gares do termo da cidade, ou villa polos a demanda, e o Julgador, que deu a sen-

_preços, pontue se corta na tal cidaàe, ou tença de que se. appellou, e a sentença,
villa, com informação dos Juizes, e OJficiaes que no ca o fOI dada, e como appellou
da Camera, ou de quem parecer que se delJa em tempo, e que lhe não foi recebida
deve tomar (2). sua appellação, sendo caso, _em que per

112. Para todas as legitimas e fazendas .Direitolha devera receber; a qual pelicào
de Orfãos serem entregues ás mães, avós, apresentará aos Desembargadores do Paêo,
padrastos, thios, Couohados e outros pa- e logo COll) ella mostrará per instrumento
rentes (3). publico com resposta da parte e do Jul-

S.-p.l t.4 1.4 §§ 17 e 18. gador, que lhe denegou a clitaappellação:
e com o traslado dos autos, que lhe pa

113. Para tirar pão de huns lugares para .recerem necessarios, como appellou em
outros, sem embargo das defesas e posturas tempo da sentença, que contra elle foi
das Cameras em contrario (4). -dada, e que lhe não receberam sua appel

lacão, devendo per D,ireito ser-lhe rece-
S.- p. 1 t. 4 I. 4 § 12. bida, e que seguio a dita appellaçâo, e

114. Para quaesquer Provisões, que não tem feito sobre isso as diligencias nece 
forem de malQr qualidade, do que são os sarias; e constando aos ditos Desembar
casos, que per este Regimento lhes são gadores do Paço, que he a si como a parle
concedidos (t». diz, mostrando per instrumento publico,

115. Estas 'Provisões, que per si podem como r,edio ao Juiz de ante quem appellou,
despachar os ditos Desembargadores, e hão que 118 mandasse dar instrumento das
de ser assinadas per dous delles, se passa- ditas diligencias, e o traslado dos autos,
rão .em meu nome, começando per Dom le que lho não mandou dar no tempo, em
Pilippe, e~c. l o mais na fórma das 00- que per Direito era 'obrigado, em maneira
nutas, que disso são feitas, e no fim dirãó : que conste, que nâo ficou per eBe ofrere
m Rei nosso Senha?' o mandou pe?' Fuâo ceI' as ditas diligencias ac.ima ditas, para
e Fuão, etc. (6). .lhe a dita Carta logo poder ser passada,

e pedio tempo para as o/Ierecer (fazendo
S.- p. 1 1.4 I. 1 § U7. porém certo per instrumento publico de

.como appellou, e que a appellação lhe não
foi recebida, e que fez di.ligencia no se
-guimento da tal appellação), os ditos De~
embargadores do Paço lhe assinarão lempo
conveniente para as olI'ereccr segundo a
distancia, que houver do lugar, onde a
Corte stiver, ao lugar, em que se houve
l'em- de fazer as di ligel1cias, não passando
de tres mezes, e lhe pa sarao Carta para
não ser lindo de sua. posse, e ser man
tido nella, durando o dito tempo. E offe
recendo as ditas diligencias no termo, que
lhe assi for assinado, e constando per eTIas
ser assi como disse na sna petição, ou
mostrando per instrumento publico, como
pedia ao Juiz, de ante quem appellou, que
lhe mandasse dar iJ1StTUluento da dilas
diligencia, e o traslado dos autos, e que
o não mandou dar ao tempo, em que per
Direito era obrigado, em maneira que
conste, ql,le não ficou per ene olfer~cel'
as ditas diligencias, lhe haverão por JUs
tificada .a dila petição, e lhe passarão a
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dita Carta tuHiva appelJaloria em fórma:
e não e mo o'ando pelas taes diligencias
o que he necessario para lhe a dita Carta
ser passada, .como aCill1a he 3ito, lhe de
negarão a chta Carla, e porao_despach?
(lisso nos autos, de que passarao Carta a
parte contraria, se a pedir, para se poder
fazer a execução pela sentença, po~toque
não seja acabado o tempo, que fOI dado
ii parte para offerecer as di tas diligencia .
E no despacho, que finalmente se houver
de dar sobre' o conceder, ou denegar da
dita Carta tuitiva appellatoria, serão ao
meno dou dos di to Desembargadores do
Paço, sendo ambos confórmes.

S.- p. I l. 4 I. 3.

m. lIIando aos ditos Desembargadores
do Paço, que não. dêm peras sobre cum- .
primentos de te tamentos (i).

o Q'4e lovaJ"ão os De&embargadorçs do Paço de assinatura
d{U Cartas, que per elles passam em mel' 11Ome, feitas
pclos SCl'ivãcs cia Camara, 1.. o segui"te (2).

1'l8, De assinarem as Cartas de legitima
ções Ue filhos de Clerigos, Frades, Bene
ficiado , 'homens casados, ou que na ceram
ele ajuntamento de parentes, ou cunhados
em grilo prohibido, ou de Freiras, ou de
!ilhas naturaes de Cavallei.ros, ou d(~ acon
tiados em cavallo (3), e dahi para cima,
para poderem herdar e gozar da honra,
e privilegios, como se foram nascido de le
gitimo matrimouio: levarão dous tostões,
hum tost~10 cada hum, e o mesmo levarão,
Postolfue e não peça a dita legitimaçào,
senão para bonras e liberdades.

S.- p. 1 t. 4 I. I li 150.

I.ln. De as inatura das Cartas de privi
leglOs do Fidalgos dous tostões, hum
tostão cada hum.

S.- p. 1 L <1 I. 1 li 151.

I~O, l?e privilegios de Carreteiros e Es
talaJadClros hum to tão, cincoenla réis cada
hum, e outro tanto das Cartas das apre
sentações, e das Cartas dos Officios.

,- p. 1 l. 4 I. I § 152.

(I) Comludo, .,,-vi do 8rt. 2 § 6 n. 5 da L. dc 22 de
S,elcmbro dc 1828, la'''ez sc possa deduzir a esisten
Cla para us Re'ações da faculdade de con cederem taes
csVerna.
9 ide Pcgag nos reRpecth'os Com.) D. n. 814- de
dcd~~~~',lubro de 18tH, e Av. n. 1M-de 2 de Junho

le.~ Pel~ 3ue respcita â clausula depositaria consul.
Cc, n . 'e II do 18 de Janeiro de 1614..
ia ludo em sUa~ Erratas declara o seguinte:

n O ~a-ie I~e adl'ertir que por esle § I t7 se emenda
(2r . ,'o IV. I t. 62 § 2 in f",e, e § I•.•

D ) Vldc sobre os ordenados e emolumenlos dos
Rc'~mbal'l;udol'es do Paço a nota (I) â rubrica desle
c~'mJnto,e AI. de 26 de Junho de ·1696 §. 21.

ao(J COtlllatios e/ll ",valia, 1. C., vassatlos que se"'ião
la er ou Scohor snzerano com cerlO numero de
fU~~~o po: u:ila q~anLia convencionada. Ha"ia um
'orlt'~ DariO enommadO-Ácontiador, que avaliava as
dc Icr cOu ,r,cndas de cada um para lhe impOr o onus

na 0, elc.

12I. De todas as 9útras Cartas levarão
de assinatura dous vintens, hum vintem
cada hum, como sempre levaram.

s.-p. I t. <1 J. 1 § 153.

122. De Cartas para Scrivães e Tabelliães
terem pessoas, que os ajudem a screver,
hum tostão, I'incoellta réis cada bum.

S:p. 1 lo 4 1. 1 § 154.

123. E bei por bem que se.ndo as ditas
Cartas e Provi ões assinadas per dous dos
ditos Desembargadores do Paço, como dito
he, e pas ajas per mialla ChanceIJaria, se
eumpram, tl'llilam for\ta e vigor, como se
per mim fo.'s.m assinadas: o qual Regi
mento os di tlH Desembargadores do Paço
cumprirão I' guardarão inteiramente, como
se neHe contém, e não se usará de outro
algum, o qual lhes foi dado a 27 de JuIbo
do anno de :1.582.

l~ postoque Eú tinha mandado que se
nãu imprimisse por justos respeitos, que
me a isso moveram, mandei ora que se
inlpl'imisse, e se incorporasse no volumé
das .Ordenações, que novamente mandei
reeopilar.

PROVISI.o DE 16 DE SETE~tBRO DE 1586

sobre o Oflicio de Porteiro da ClUa do despacho do.
Desembargaciores do P/Jfo.

EU El-Rei faço saber aos que este meu
AlYará virem, que no Regimento novo,
que mandei dar aos meu Desembargado
res do l'aco, stá um Capitulo, per que
mandei, que tanto que o de. pacho fosse
comecado, o Porteiro não entras e dentro
da Casa do dito de,pacho, sem ser chamado,
nem levasse recado de pessoa alguma, de
qualquer qualidade que fos e, salvo sendo
de algum do Tribunaes, ou do ChancelJer
Mór, de cousa que pertença a eu Oflicio,
nem entraria na dita Casa do despacho,
depois de começado, pessoa alguma, que
não fosse chamada, nem Senhor de terras,
nem Fidalgo, de qualquer qualidade, pree
minencia e condição que fosse, etc.

E porque convém muito ameu serviço,
que IstO se cumpra e gu'arde inteiramente
com o mai , que ora por este AI vará or
deno que se faça: Hei por bem, e mando

. que da primeira porta para dentro da dita
Casa do despacho nào entre pessoa alguma,
como dito he: salvo se for Scrivão da
Camera, Desembargador, ou pessoa outra,
que seja chamada, ou que leve recado de
meu sen·iço.

E tanto qqe os meu ;Desembargadores
do Paço entrarem em despacho, o Porteiro
da dita Ca a fará sair logo para fóra todos
os seus criados, e qualquer oulra pessoa.
que ahi tiver, lião sendo das acima de
clárada". E porque será ás vezes neces-
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sario mandarem o dito Porteiro com algum
recado de meu serviço, e não convem que
a dita Gasa fique ó, o dito Porteiro terá
huma pessoa approvada pelos ditos Des
emb~rgadores d~ Paço, o qual se,rvirá, e
acudirá á campaInha, quando o dilo Por
teiro for aos taes recados, ou tiver outra
oceupacão.

E o· dito Porteiro publicará per si as
petições despachadas, como era costume,
e não consentirá que os Screventes dos
Scrivães da Camera, nem criauo dos Des
embargadores do Paço, nem outra (JUal
quer pessoa revolva :loS petições, nem as
tome, e elle da sua mão as dará ~s parte.s
e ás pessoas, cujas as taes peticões forem:
pelo que encommel1llo, e mando aos meus
Desembargadores do Paço, que tenham
particular cuidado de em tudo fazer cum
prir o dito Capitulo de seu Regimento, e
o mais conteúdo neste Alvará, porque assi
o hei por bem, e meu servIço: e este
Alvar!l farão ajuntar ao proprio Regimento,
registando-se primeiro no livro, que anda
na mesa do despacho, para se saJJer como
a si o tenho ordenado e mandado: o qual
quero que valha, tenl1a força e vigor,
como se fosse Carta feita em meu nome,
per mim assinada e passada per ll1inlla
Chancellaria, em embargo .da OrdenaC{ão
do Li,rro 2, Titulo 20, rlue di7-, que as
cousa cujo eU'eito houver de durar mais
de hum arlllo, pas em per Cartas, e pas
sando per Alvará, não valham.

Antonio Rodl'igues o fez em Lisboa aos
i6 de etembro de 1586, Simão Borralho
o fez screve1':

PROVISÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 1586

sobre os Scri"'àes da Camara não subSCJ"tl:tTCm Provisões~

salvo a& que: (orem (eitas pelos seus Screventts, que
tiuerem ern sua casa.

EU EJ-Rei faço saber ao que este meu
Alvará virem, que o enhor Rei D. Sebas
tião, meu obnnho, que Deos tem, pas ou
huma sua Provisão, de que o traslado he
o seguinte:

« Eu El-Rei faca saber aos que e te Al
Yará virem, que héi por bem por alguns res
peitos que me a isso movem, que os meus
Scrivães da Camera não obscrel'am daqui
em diante Cartas, Alvarás, Regimentos, nem
Provisões, de qualquer quálidade que sejam,
que hajam de ser assinada per miin, ou per
os meus Desembargadores do Paço, que fo
rem feitas per quaesquer S 'l'eventes, ou pes
soas, salvo as que forem fei tas e scriptas pelo
Screvellte, ou Screvente ,que aproprio Scri
vão ,~a Gamera tiver em ~Ia Casa para i so
habllJtado, aos 'luae' Scrlvães da Camera
mando, que assi o cumpran1, ob pena de
suspensão de seus Omeios até minha mercê.
E mando aos meus Desembargadore do

Par.o, que n~o assinem as ~itas CarIas,
Alvarás, RegImentos e ProvIsões, sendo
feita em outra maneira.

cc E ao Chanceller Mór mando outrosi
que as não passe pela Chancellaria, e cum
pram este Alvará, como nelle se contém,
o qual se trasladará no livro da Mesa dos
ditos Desembargauores do Paço; e hei por
bem que valha como Carta, postoque não
seja passada pela Chan 'ellaria, sem em
bargo da Ordenação do Livro 2, Titulo 20,
que o contrario di {lõe. João de Seixas
a fez, em AlmeirIm, a i6 de Janeiro
de i574.»

E porque sou informado que-a dita Pro
visão se não cumpre inteiramente, e al
gllOS dos -meus crivães da Camera sob
screvem Cartas. e Provisões, que fazem
quaesquer pessoas, sem serem approvailas,
e que he muito contra JUeu serviço, para
o qual convem serem os ditos Screveute"
habilitados, e taes1 que me possa Eu depois
servir delles, senClO necessario:

Hei por bem e mando que uaqui em
diante se cumpra e guarde a clita Pro,ri
são, neste incorporada, inteiramente, e que
nenhum dos ditos meus Scrivães da Camera
sobscrevam Cartas, Alvaras, Regimenlo',
nem Provisões, de qualquer qualidade que
sejam, CrIe bajam de ser assinadas per muu,
ou velas meus De-embargadores do Paço,
não sendo feilas per Omcial, que elle li
ver em sua casa, e que para isso for ha
bilitado: e o que assi o não cumprir, hei
por bem que incorra em pena ue suspen
são de seu Officio até minba mercê.

E encommendo e mando aos meus De 
embargadores do Paço, que tenham par
ticular cuidado de ver e saber per quem
as taes Carias e Provisões são feitas esob
seriptas. •

E não sendo feitas pela manein con
teüua em e te AI ará, lhe pão ponham
vista, nem as as inem: e ao Chanceller
Mór que as não passe pela ChanceJlaria,
postoque sejam a. sinada per mim, com
vista dos ditos Desembargadores lIa Paço,
ou assinadas per elles; e façam ler e pu
IJlicar e te meu AIvará aos ditos crivàe
da Camera, stallllo em despacho, enc.1r
regando-JllCs de minha parte, que cada hum
delles o cumpra, como confio que farão;
e não o fazendo assi, além de se proceder
contra elles pela dita pena de suspens.ão
de seus Omcios, me haverei nisto por mUito
desserviuo delles,

E este Alvará farão registar no lil'ro,
gue anda na l\Ie a do uespaeho dos ditos
Desembargadores do Pa o, para a todo o
tempo se aber como a si o tenho orde
nado e "mandado; o qual quero que valha,
te!1ha força e vigor, como s~ fosse. Carta
feIta em meu nome, per mim asslllada,
e pa sada per minha Chancellaria, sem
embargo da Ordenação do Livro 2, Titulo 20,
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que diz que as cousas, l'.ujo eJIeilo hõuver
de dura~ mais de hum anno, pass~m per
Cartas, e passando per Alvarás, nao va
lham.

lÍ11ton'Ío Rodrigues o fez em Lisboa a i!J
de Setembro de i58B. Simão BOl'mlho o
fez screver.

LEI DE 26 DE JULHO DE 1.602

Manda deT"",nr dos Orneiaos de J usliça, posloquo
dêm residcncia (I l·

D. Filippe, per graça de Deos, Rei de
Portugal e dos~Algarves daquem e dalém
Mar, em Africa Senbor de Guiné, .e da
Conqui ta, favega~ão. e COmJl1eI:clO de
ElIJiopia, Arabia, I ersla e da .ln.dia, etc.

Faca aber aos que e ta I.:eJ. virem que
EI-Uei D. Sebastião, meu Primo, que santa
Gloria haja, passou algumas Provisões par
ticulares para se não devassar, nem per
Correieão dos Tabelliães e mais Officiaes
de JuÚiea, lJue costumam dar residencia;
as {fuaes El-Rei D. Henrique, que Deos
tem, meu Tio, revogou per hum seu Al
vará, feito nesta cidade em 29 de Janeiro
de i579, cujo tra lado he o eglIÍnte:

« Eu EI-1-1.ei faco aber aos que este Al
vará virem, quê eu sou informado, que
o Senhor Uei, meu obrinho, que Deos
lem, passou algumas Provisãê.,. per que
houve por bem, que o Corregedores, Pro
v,edores, Ouvidores e Juizes, assi Ordina
riOS, como dos Orfãos, não devassassem
dos Tabelliães, Scrivães, e Enqueredore ,
Contadores, Distribuidores, Alcaides, Mei
rinho, e de outros Oficiaes de Justiça,
nem fizessem com elles Correição, por ha
verem de dar re idencia, quando a dessem
a~s ditos Corregedore, Provedores, Ou
Vidores e Juizes, confórme a Lei, que
~obl'e isso he feita: e ora por algumas
Justas causas, que me a isso movem, me
apraz e hei por bem, que as ditas Provi
sões se não CllJl1pram, nem tenham daqui
em diante vigor algum, e as revogo em
todo.

«( E mando aos ditos COrJ'egedores, Pro
vedores, Ouvidores e JI1Ízes de meus Ueinos
e S~_nborio , que devassem dos (!itos Ta
belhaes, crivãe e Enqueredore , Conta
dores e Distribuidores, Alcaides e Meiri
Jho~, e de quaesquer outros Officiaes de
u liça, e façam com elles Correição aos

tempo e da maneira, que a i so forem
O?rIgado, em embargo de assi terem as
~l~as Provisões, p:tra se não devassar
e les nem. fazer com elles Con· içào, a si

e da maneira, que o faziam antes de lhe
-- -- _. - --
d (lloEsla Lei vem nos addilamcnlos ao livro quinloI:: ~dOenações·l.n" e~i9ão de 1824-. eornquanlo PCI'

ca a rd. do Ivro primeiro I. 65 de . 5., à 61.

serem concedidas: por que assi o hei por
servico de Deos e meu, e bem da Justiça.

( 1!: mando ao Chanceller Mór, que pu
blique este Alvará na Chancellaria, e com
mUita brevidade faça enviar o traslado
delle.

«( Pera de Seixas o fez em Lisboa. a 29
de Janeiro de i579. João de Se'Íxas o fez
screver.-REI. »

E por quanto o~'a sou in~ormado, que
por não star prOVido no~ ditos casos.per
Lei geral, se seguem mUitos lIlCOnVernell
tes contra o servico de Deos e meu, e
bem da Justica das" partes, como a expe
riencia em alglUls casos tem mostrado,
e se dão sentenca encontradas em minhas
Relacões, humas confórme a Provi ões
deI Rei D. Sebastião, !3 outra confórme
a Provisão delllei D. Henrique, cujo tras
lado sómente se enviou ao Corregedores
e Provedores das Comarêas, sem os De 
embargadores das Casas, que as sentença
dão, poderem deJlas saber, por não slarem
registradas nos livros d~ B.elaçães; pelo
que querendo Eu agora rllsso prover, como
couvem ao serviço de :Oeos e meu, e boa
administracão da Ju tica de meus vassállos,
com o parecer dos do meu 'conselho:

Hei por bem e mando, que daqui em
diante todo os Provedores -das Comarcas
tomem residencia cada tres almos aos Jui
zes dos Orfàos, (rue em algumas cidades
e. villas do Reino forem perpellLOs, e a
seus Olllciaes, e que os Corregedores das
Comarcas devassem delles, e dos mais Of
Jlciaes, que servirem an te o Jwzes de
Fóra do Orruo, e façam com elles Cor
reicão, e r.om os TabeJliães e Scrivães,
Meirinlios, Alcaides, e com todos os mai .
Olllciaes de Justica, na fúrma que a isso
são obrigados per seu Regimento, sel~l
embargo de huns e outros darem reSl
dencia cada tres annos.

E mando ao Regedor da Casa da Sup
plicacão, e Govel'llador da Casa do Porto,
e aos"De'embargadores das ditas Casas, e a
todos os Corregedores, Provedore , Ouvi
dore , Juize , Justiças, Officiaes e pessoas,
a que esta minha Lei for apre entada, e á
su:t noticia vier, que a cumpram e guar
dem, e facall1 inteiramente cumprir e guar
dar, por "que assi o !tei por meu serviçEl.

E para. que venha a noticia de todos,
mando ao Dr. Pera Barbo a, do meu Con
selho, Chanceller Mór de meus Reino,
Oll a quem seu Car~o servir1 a faça pu
blicar na Chancellanaj e envie o tra lado
deJla, ob meu ~ello e seu sinal, a todos
os COl'I'eaedol'C's, Provedores, Ouvidores de
meus Hemo, para. que cada bum delles
a faça pre~oar e publi~ar!l0 lugares d~
su:ts Correlcàes e Ouvldorllls; a qual hei
por bem e 'rnando, que se registre no Livro
dos registro da ~Iesa. dos meus Desem
bar~arlores do Paço, e no d'\s Ca as da
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Supplicação e do Porlo, onde as laes Leis
se costumam registrar,

Luiz de Lemos a f.ez em -Lisboa a 26 de
J lllho, allno do nascimento de Nosso Senhor
JE u Cbúslo de 1.602,

E eu Rodrigo Swnches afiz screver,-REI.

LEI DE 1.0 DE DEZEMBRO DE 1.602

Augmenla a responsabilidade dos Carcereiros, e as
penas em que incorrem, facilitando a fuga dos
preso•.

D. Filippe, per graça de Deos, Rei de Por
tugal 'e. dos Algarves daquem e dalém Mar,
em Afnca Senhor de Guiné, e da Conquista,
da Navegaçào, Commercio de Ethiopia, Ara-
bia, Pel'sia e da 'Inclia, etc. ,

Faço sàber aos que esta Lei virem, q;ue
P?stoque pela Ordenação do Livro primeIro
TItulo 77, stá provido contra os Carcereiros,
a quem fogem os presos por sua culpa e má
guarda: a experiencia tem mostrado dellou
cos almos a esta parte, que alguns Carcerei
ros fogem das cadeas com os presos de casos
graves, levando-os comsigo, o qual além de
~e~ m(lo exemplo, he de mui grande prejuizo
a JU ·tIça, e de grande perda ás partes quei
xosas,

Pelo que querendo Eu agora prover de
remedia conveniente, com o parecer dos
do meu Conselho, além do que a dita Or
denação dispõe neste caso: bei por bem
e mando, que os Carcereiros, assi das cadeas
da Corte, como desta cidade, e de quaesquer
outI'as das'cidades, villa-s e lugares do RelL1o,
que fugirem com algum preso, ou pl'esos,
que tIverem em seu poder por qualquer caso,
por que o preso stiver na cadea, ou seja
crime, ou civel, morram morte natural, e
percam toda sua fazenda, e a fiança, que ti
verem dada, pal'a Eu dispor deHa, como
houver por bem.
.' E,assi mando, l(ll~ toda a pess~a., a clue Eu

flZeI mercê do OJ'fiCLO de Carcer81ro da caclea
da minha Corte, ou das cadeas desta cidade
Ile Lisboa, seja obriga~o a dar, primeiro que
doIlas tome posse, cmco mJ I cruzados de
fiança em bens de raiz livres e desembarga
dos.

E sendo caso, que algum dos Oarcereiros
tenha fazenda de raiz, a poderá obri"ar
sendo livre e desembargada, com cOL1se~ti~
T!lénto de sua mulher, em lugar da dita
fiança,. E não sendo tanta, que baste para
cumpl'lmento dos clitos cinco mil cruzados,

para o gue falL~r, dará a fiança, flue foI'
necessarla;· e aSSI a fazenda propria dos Car
cereiros, que elles obrigarem, como a das
fi.anças, que derem, ficará hypothecada spa
clalmente a esta fiança e obngação: a qual
hypotheca'será preferida a quaesquer outras
a que stiver obrigada: e esta fiança tomarão
os Corre~edore~ mais antigos do Crime da
Corte e nesta eldade, cada hum da cadea de
sua jurisdição: e primeiro que as aceitem
farào todas a~ diligencias, que lhes parece~
rem necessanas para segurança e abonacão
dellas, as quaes serâo registradas em hum
Livro. que o llege~or da Casa da Supplicação
para ISSO oráenara.

'E sendo caso que os Carcereiros proprie
tarios, as~i das cadeas da Corte, como da
cidad~, sejam ~mpedidos, ou absentes, de
maneIra que nao possam servil', ou por
qualquer outro caSo se houverem de pôr
nas di tas cadeas Carcereiros de servintia, as
servintias se não proverão em pessoas parti
cular.es, mas em quanto dm'ar o impedimento,
se encarregará a senrintia das cadea da
Corte ao Meirinho das mesmas caUeas: ea
seno'1ntia da cadea da eidade ao Alcaide do
mez, nenhumas outras pessoas poderão ser
vir as ditas servintias.

'E mando ao Regedor da Casa da Suppli
cação, e ao Governador da Casa do Porto, e
aos Desembargadores das ditns Casas, e aos
Corregedores do Crime de mi'nba Corte e
desta cidade, o aos mais Corregedores e Ou
vidores, rui~es, Justiças, Officiaes e pessoas
ds meus Remos e Senhorios, que Cllmpram
e guardem, e f~çam inteiramente cumprir e

. guardar esta LeI, como se nella contém.
E assi mando ao Dr. Pera Barbo a, do meu

Concelho, Chanceller Mór dos ditos Reinos,
lIue a publique ua Chancellaria, e envie logo
Cartas com o traslado della, sob m~u sello 'e
seu sinal, aos Corregedores e Ouvidores das
Comarcas, e aos OuvidoTes das terras de
SenllOres, em l:J1le os ditos Corregedores não
entram por VIa de Correicâo; aos quaes,
Conegedores e Ouvidores "mando, que a
publiquem logo nos lugares, onde stivere1\l,
e façam publicar em todos os outros lugares
de suas Comarcas e Ouvidorias, para que a
todos seja notorio, e' assi se registrará esla
Lei no Livro da Casa do despacho dos 1l1eUS
Desembargadores do Paço, e nus das Rela
ções das ditas Ca as da Supplicação, e do
Porto, em que se regislram semelhantesLeis.

Dada na ci<).ade de Lisboa a dez dias do
mez de Dezembro, armo do Na~cimento de

osso Senhor JEsu Christo de mil seiscenlos
e (lous.-REI.
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LEI DE 25 DE MARÇO DE 1821~

CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO

TITULO VI

Do Pode?' Judicial
CAl'ITULO U 'lCO

Dos Jwi'tes, e T1·ibuma.es de Jllsf'iça.

151. OPodedudicial he indepetldente (1),
e será composto de Juizes, e Jurado, os
IJ1me terão lugar assim no Civel, como no
Crime no "taso , e pelo modo, que os Co
digas determinarem (2).

152. Os Jurados pronuncião sobre o facto,
e os Juize~ appltcão a Lei.

153. Os Júizes de Direito serão perpe
tuo. (E), o que todavia se não entende,

(I). °arl. 119 ~ I~ promelle garanLir eosa indepen~
dcnclllJ que aliás 11c i1lusoria, se se considera a Judica
tura COmo um verdadeiro l'odcr. He ao re\'ez unia de
pcndoncia do Poder ExccnU,'o, se atlentnrmos para a
nompnção, promoçfio, remoção 'e aposentadorias rorça
da. do. Magistrados, ainda collocanos na mais alta
cs~hera,

O. nn. de 12 de Abril de 1831, de 13 de Janeiro
de I 33, 11 de Setembro e H de Outuhro :le
1842,5 de Ago.lo de 1 43, 29 de Novembro de 1856 e
30 de. nez~mb~o de 1863, ainda que apadrinhados com
eSpeCIO.!l.8~ Jll~llfic3ÇÕl'S, bem demonslrão as feridas que
tcm sonn,I~.1 I'lnslittli~ão, e qoanto he fnllociosn a io
depeadrn"" no Poder J udiciario. •
. E.te, hel·retes. allestão a expulsão dos Tribunaes de

VI~t~ e t,~H ~1:t!)'hlrados por um meio que a Coosfi-
~U!çao nao rCl'lJllhece, mns que a Asscmhléa Geral,
1fiwZ _do Poder qlle exorbitou. tem admillido a justi
'caçao e procedencia.

(2) Vide Codigo do Processo Criminal do L 2 a
1.4, e L. n. 261- de 3 de Delembro de 1841, que
rCetdormou o processo criminal estabelccido naquel1e

O '~o.
~ . n. 562-de 2 de Julho de l850 estabelece pro

ec!~O especial pal'a esta ol'dem de crimes, que do,'em
.eí processados pelos Juizes Municipaes e julgados
pc 08 Jl1Izes de Direito

(3) Vi~o nol. (I) ao ~I'L t!il.
d A.I~g,slaç~o que reguJa a remoção dos Magistrados
e~'dmstanc.. h~ o D. II. 551-de 26 de Junbo de 1850.

I e, quanto a nomeação dos Juizes de Direito o1rt. 4> 'lo Codigo do Processo Criminal e arl ". da
. a, 261-de 3 de Dezembro de 1841. ' . -
~ D. n. 551-de 26 de Junho, já citado, estabelece o

mO
t

o de contar·se a anliguidade dos Juizes de Di
d~~i~;. e o ge II. 559-de 28 de JUllho do mesmo anno
enl e.as omarcas do Imperlo em tres classes ou
d rane,as e fixa as ajudas ao costa para os Magislra-
o. quaodo rõrem nomeados ou promovidos
OAclo Addiccioual, DOS arls. 10 § I e II § 7, con ~

BRASILEIRA

que 11ão possão ser mudados de huns para
outros lugares pelo tempo, e maneira que
a Lei determinar.

154. O Imperador poderá uspendel-os
por queixas contra elles feitas (i); prece
dendo audiencia dos mesmos JUizes, infor
mação neces aria, e ouvido o Conselbo de
Estado. Os papeis, que lhes são concer
nentes, serão remettidos á Relação do res
pectivo Disb'icto, para proceder na fórma
da Lei.

155. Só por sentença poderáõ estes Juizes
perder o lugar (2).

fere ás Asscmhléas Provinciaes a divisão jllrHciaria
de Provincias, assim c .mo a suspensão, e ainda a (10
missão do Magistrado contra quem bou"er queixa d.
responsabilidade.

(I) A L. de 1~ de Junho de 1831, no ar!. 14 permil
tia este direito 80s Pre!litlenl.es de Provincial na época
em que funccionava a Regencia Trina; direito de que
aliás já os mesmos Presidentes estayão de pos e no
reinado do primeiro Imperador pela L. de 20 de Ou
tubro de 1823 ar!. 24 § 13, e arl. 34, consolidada pela
l'ortaria de 11 de Selembro de 1821 e Av. de 8 do
Outubro de 1831.

Depois d. L. de 3 de Outubro de 1834, e Acto Ad
dicciunal 8rt. t t § 7, e 2j

', nmmissos quanto â e!illa
allribuic;.ão, ent-rou cm du\'ida se os mesmos runcciontl
rios ainda podião suspender os l\lagislr.ndos.

Sobre e.tà maleria dilferentes Avisos lcm sido e,
pedidos pelo Goyerno favorccendo a opinião negalivo.
que hoje parece ser a qne tcm maior aceitação.

Vide Avs. n. i6-de 11 deJulho de 1842, de 28 de
Maio de 18B, circo n. 9-de29 de Janeiro de 184~,

ns. 6~ o 1~ - de 13 e 14 de Abril de 18/.1 n. 55-,1.
5 de ~[arço de t8j9, e de 4 dc Janeiro de 1854.

As Assembléas Provineia"s pelo arl. 1I § 1 do Acto
Addiccional podem não só suspender, como demittir os
Magistrados. Eis a sua inlesra:

I: Decretar n suspensão, c ainda mesmo a demissão
do Magistrado coutra quem houver queixa de respon
sabilidade, sendo cite ou vida, e dando-se-lhe lugar :i
deresa. »

Esla nisposição roi explicada pela L. de 12 de Maio
de 18/.0 nos seguintes arligo.:

• ,~, Na pala",a Magistrado de que usa o art, tI § 7 
do AcLo A(ldiccional, não se compl'chende.m os membros
das Relações o 'l'ribuoaes Superiores.

• 5. Na decretação da suspensão ou demissão dos
Magislrados, procedem as A..embléas l'rovineiaes
COIIIO 'l'ribunal de Justiça. Sómeole podem ,mpor tau.,
penas em "irtude de queixa, por crime de responsabili
dade a que ellas estão impostas por leis criminacs aote
riores übs~r,"8ndo a fórml1 do processo para taes casos
aDleri~rmente eslabelecidos.

• 6. O Dec,'eto de suspenaão ou demissão de,'erá
conter: 10 o relalorio do racto; 20 a citação da lei em
que o Magistrado eslá incurso; 30 uma succinla eJpo"
sição dos rundamontos capitaes da divisão tomada. »

Consulte-se lambem o Av. de 2~ de Setembro de
1835, e n. 3-3-do lo de Dezembro de 1855.

(2) E por aposenladoria (orçada approrada pelo
Corpo Legisla!;"o.

VIde nola (I) ao arl, 151,
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156. Todos os Juizes de Direito; e os Of
ficiaes Je Jugliça ão re. pon aveis pelos
abu os de poder, e.I~[·evaricações,que COIll
meLterem no exercICIO de seus Emprego ;
esta respon abilidade se fará elIectiva por
Lei regulamentar (1.).

157. Por uborno, peita, peculato, e con
cu são haverá contra elles acç:l0 popular,
que poderá er intentada dentro de anno
e dia pelo proprio queixo o, ou por qual
quer do Povo, guardada a ordem do Pro
cesso e tabelecida ~a Lei (2).

158. Para j ll.lgar as cau as em egllnda, e
nltima inslancia ba,-erá nas Pro\'incia do
Imllerio a Relaçõe. (3), que forem neces
sarlas gara commodi.dade d~ P~Y.o.

159. Na cau as cnmes a mqulrIção das
Testemunha., e todo o mal actos do
Proce o, depoi- da pronuncia, serão pu
blico desde jã ('~).

160. Na civei e nas penaes civilmente
in tentadas, jloderão as partes nomem' Juizes
Arbilros. Sua entencas serão e ecutadas
sem reCllr o, se a. sim.ô convcncionarem as
me ma partes (5).

161. Sem se faier constar, que se tem in
tentado o meio da. reconciliacão, não se
come~,.'lrá Processo algum (6):

162. Para e te fLm baverá Juizes de Paz,
o qnae serão electi\'os pelo me mo tempo,
e maneira, porque se elegem os Verea
dores das Camaras. ua attribuiçoe, e
Districtos serão regulados por Lei (7).

163. Na Capital do ImperlO, além da Re
lação, que deve existir, a sim como nas
demai Provincias, haverá tambem hum
Tribunal com a denominacão de - n
pr~mo Tribunal de .Ju liça (8) compo to, de
JUizes L~h'~do, tirados das Reh1.ções por
suas antiguLdades; e serão condecorados
com o Titulo do Con elbo. Na primeira
organi ação poderáõ er empregados ne te
Tribunal os l\Iini 'lTOS daquelles, que se
houverem de abolir.

164. A e te Tribunal compete.

II) Vide Codigo Criminalt. 5 cap. I de secc. I' á 6'
Codlgo do Processo Criminal I. 3 cap. 5, e Reg. n. ;I!í
- de 20 de Outubro dc t 50.

(2) Vide a nota pre edente, e Acto Adlliccioaal arl.
II ~;, explicado pela L. n. lOS-de 12 de Maio ue lS40,
e Av. n. 373-do lo de Delembro de I ;;5, e L.
a. 261- de 3 do mesmo mel de I 4- [ arls. lj § 4-,
25 §§ I, 3 e5, 26 §4.

(3) Vide Reg. du 3 de Janeiro de IS33, com a. alte
raçães dos DD. de 23 de Junbo de IS34 e de lj de Fe
"ereiro de t834.

Consulte·se lambem o. DD. de 6 de Fe,'ereirll de
t840, de Feyereiro de I 4-3,23 de Junho de I 45
n. ;19-de 20 de Outubro de I 50, e L. de ; d~
Agosto de IS52 art. 3.

(4-) Vide Ords. do li\'. I t. 86 pr. e do li,·. 3 I. 62 e
Codigo do Proce..o Criminal I. 2 csp. 6. '

(5) Vide § 54 do Regimento uo,"O do Desembargo
do Paço.

(6) Vide D. de jj de Novembro de lS2'- L. de \5 de
Outubro de I 2; arl. 5 § \, e Disposição Pro"isoria
de art. I á 1.

(1) Vide L. de 15 de Outubro de 1821, e do lo do
mesmo mez de 182S.

(M) Vide L. de IS do Setelllbro.de \S2S.

I. Conceder, ou denegar ReYisla" nas
causa, (} pela maneil'a, cJUe a Lei deter.
minar.

11. Conhecer dos dcliclos, e erros de Of
ftcio, cJUe commelterem os seus Minislro
o: das n.elaçôes, os E~pregados no Corp~
Dlplomatlco, e os Pre Identes das Provin.
cia .

JlJ. Conhecer, e decidir sobre os con.
flictos de jurisdicçã.o, e competencia das
Relações Provillciaes.

TITULO VIJJ

Das disposições gemes e garantias dos
direitos civis e politicas dos Cidadüos
Brasileiros.

179. A inviolabilidarle dos direito cil'is,
e politicos dos Cidadãos Brasileiros, que
t~l~ por base a l~el'dade, a segurança In
dIVIdual, e a pl'opnedade, he garantida pela
C0!1slituição do Imperio pela maneira e
gumte:

I. "enbum Cidadão póde ser obrigado a
fazer, ou deixar de fazer alguma cousa,
senão em virtude da Lei (i).

II. lenhuma Lei será estabelecida sem
utilidade publica.

m. 1\ sua disposição não terá effeito
relroacLJvo (2).

IV. Todos podem communicar o seus
pensamentos por palavras, e3criptos, e pu
blicaI-os pela Impren a, sem dependencia
de censura, com tanto que hajam de res·
ponder pelos abusos, que commetterem no
exercicio de te Direi to, nos casos, e pela
fórma ~lue a Lei determinar (3).
. v. Nmgue!ll. pMe 'er perseguido pormo

tJvo de B.eILglão, huma vez que respeite a
do E tado, e não olIenua a :Moral Pubhca(.\.).

VI. Qualquer pMe con ervar-se, ou sablr
do Imperio, como lbe convenba, levando
com igo os eu ben, guardados os regu
lamentos policiaes, e salvo o prejuízo de
terceiro.

VII. Todo o Cidadão tem em suaca ahum
asilo inviolavel. De noite não se poderá
entrar neIJa, senão por seu con enlimento,
ou para o defender de incendio, ou inunda
ção; e de dia ó será franqueada a sua en~

trada nos casos, e pela maneira, que li Lei
determinar.

"III. inguem poderá ser preso sem culpa
fo~mada, excepto no casos declarados na
Lei; e nestes dentro de vinle e quatro horas,
contada da entrada na prisão, .endo em

III Vide arl. lOdo Codjgo Criminal.
:! Excepto 3S de amnistia.
3 Vide Codi!í0 Criminal art. 1 §§ 8 e 9, e art. ~29

e 246 n?s respecltvos paragrapbos.
"l VIde arl. 191 do Codigo Criminal •
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riLlades, vinas, ou outras. pOV?açÕflSpro
ximas ao lugares da re Ldencla do JlUZ,
e nos IUITares remoto, dentro de hum prazo
rasoavet", que a Lei marca!'á, attenta a
exl6n ão do territorio, o JUIZ por huma
! ata, por elle a sig~~da fará constar ao
'Réo o motivo da pnsao, os nomes do seLl
acr,u ador, e os das testemunha , ba-ven
do-a (1).

IX. AlUda com culpa formada, ninguem
erá conduzido ti. prisão, ou neHa conser

"ado estando já pre o, se pre tal' lianca
idonea, nos casos, que a Lei a a~mlt.te (2):
e em geral nos cnmes, que !lua l1verem
maior pena do que a de seIs mezes de
prisão, 'ou de terra pam fóra da Comarca,
poderá o Réo livrar-se solto.

x. A excepção de flagrante delicto, a
prisão não póde ser execLltada, se não ~or
ordem escripta da A.utoridade legilima (3).
e esta for arbitraria, o Juiz, que a deu,

e quem a tiver requel'ido, serão pUllido
com as penas, que a Lei determinar (4).

O que fica elisposto acerca da pri ão an
tes de culpa formada, náo compl'ehende as
Ol'Clen:lIlcas Militares, estabelecidas como
necessari"as a disciplina, e recrutamento do
Exerc.ito (5); nem os casos, que não são pu
ramente criminaes, e em que a Lei de.ter
mina todavia a prisão de alguma pessoa,
por desobedecer aos mandado da Ju tiça,
ou não CIlmprir alguma obrigação dentro
ere delerminado praso.

XL inguem será sentenciado, se não
pela AutoridaLle competente, por virtude
de Lei anterior, e na f6rm:i por eUa pres
cripta.

XII. Será mantida a independencia do
Poderludicial (6). Nenhuma A.utoridade po
derá avocar a caUoSa pendeu tes, u tal-as,
011 fazer reviver os Processos findos (7).

XIII. A Lei erá igual para todos, quer
pI'Otejll., quer castigue, e recompensará em
jlroporcão dos merecimentos de cada hum.

XIV. Todo o Cidadão pôde ser aclmittido
aos Cargo Publico Civis, Politico, ou

(I) Vide Codigo uo Processo Criminal L 3 cap. ~, do
'1'1.134 a 149; e L. n. 201-de 3 de Dezembro de 1841
cap. 8 de art. 41 á 53.

O Codigu Criminal no arL. 182 marea os penas do
JlUz que uo proso legal não dcr a uoLo da cu 11'0 00
preso.

(2) Vide Cotligo do Processo Crimi~ol I. 2 cap. 8 dc
arl. 100 a 113, c Lei n. 2GI - dc ·3 dc Dczembro de
1841, cap. 7 dc art. 31 01,6.

(3) Vi4c Codigo do Proccsso Criminal L 3 cap. 8 de
arL 131 á 133.
J~) Vi~e Codigo do l'roeesso Criminal nos arls. 110,

1,7 e .1'8. A penalidade imposla aos funccionarios
prevarICadores oesLcs casos be o dos arls. H2 e 181 do
IlOd'go Criminal.

(5) Eslas prisões esLão Córa do alcance da garantia
do Hab,....Carpu.. A\"s. n. 83-de 2a de OuLubro de
1843, n. 2 - de 12 de Janciro de 181,.4, c n. 19L _
de 17 de Julho de 1855. .

(Old Vida .00La (I) do arI. 151 da ConsliLnição opa".
257 este 1". o

(i) Vide n~la (I' ao § 102 do Regimento novo do De.
s.n,bargo do Paço

i\'lililare, sem oul.m diITere.nça, que não
seja a do seus talento e YlJ'ludes (·L).

xV. inguem será exempto de contribuir
para as de pezas do Estado em proporção
dos seus haveres (2).

XVI. Ficâo abolidos todos os privilegios,
que não forem essencial, e intimamente li
gados aos Cargos, por utillclade publica(3).

X"l'lr. A' excepção das causas, que por
ua nalureza pertencem a Juizos parlicula

res, na conformidade das Leis, não haverá
Foro privilegiado, nem Commissões e pe
ciaes nas causa civeis ou crimes (4).

XVnI. Organisar-se-lla quanto antes hum
Codigo Civil, e Crimipal, fundado nas soli
das bases dajustiça, e equidade (5).

X.IX De de já flcão abolidos os açoutes, a
tortura, a marca de ferro quente, e todas as
mais penas crueis (6).

xx. enhuma pena pas&ará da pessoa do
deliuCJuente. Por tanto não haverá em ca o
algum confiscação de bens, nem a infamia
do Héo se traU"mittirã ao' parentes em
qualquer gráo que seja.

XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, e
bem arejadas; havendo diversas casas para
separação dos Réos, conforme suas circum 
tancias, e natureza de seu crimes.

xxu. He garantido o Direilo de Proprie
dade em toda a ua plenitude (7). Se o bem
publico legalmente veriDcado exigir o uso,
e emprego da propriedade do Cidadão, será

(I) Por c la disposição se ve que o Poder Civil
Secular se julga incompetente para dispôr de ear
EeclesiaslicoR, ile que aliás traLa-se na ConstiLuição
arl. 102 § 2.

Vide o nosso Direito Civil Ecc1esia..stKo Brcuileiro t. J
inlroducçãll pago 331.

(2) Outr'ora a Igreja gosavo deste privilegio, ou
anles do direilo de não conLribuir para as despezas do
Eslado senão com os seus serviços e auxilio) pois for ..
mava uma sociedade jUltaposla á civil; e le esta
rr:uito necc5sila,'a, 50ccorria-a com donnti'Vos.

(3) Esla disposição está de aeeordo eom a do § L~, e
reCere·se aos prh-ilegios dos cargos da soeiedade civil,
e não podem ler relação com os da Ecclesiastico.

(~) Hefere-se aos Juizo. Ecclesiaslicos, mililares, e
da Fazendo Nacional.

O Codigo do Processo Criminal no art. 8 limitou c:c
p"oprio marte, a jurisdicção Ecclesiaslica as OOU!QS pu
ramClflc espiritoaes.

O J ui o privilegiado da Fazenda Publica foi ereodo
pela Lei n. 2~2 - de 29 de Novembro-de t81,!

(5) A Lei dei 6 de Dezembro de 1830 salisCez qu,'nLo
ao Criminal esLa disposição. Pelo que respeiLa ao Co
digo Ch-il, já exisle projecLo elaborado submellido ao
exame de uma Commissüo.

Por "idude da L. de 20 do Oulubro do 1823, ainda
entre nÓs ,'i~orão, quanto ao Civil, as Ordenações pro
mulgadas no reinado do rei D. Philippe Ir, cu' 1603.

(O) Infelizmenle assim não aconleceo. O oçouta
ainda he penalidade na nos,," legislação criminal
embora com desLino ao pes 001 relido na escra,:idão, e
tombem be applieada aos cidadãos no sen'iço do Exer
cilo c Armada, com dilTerenLe instrumento.

(7) Conrem não inLerpretar slriclamenle O penRo
menlo do Legislador nesLa dispo ição. Nilo sÓ a ex·
cepção, logo abaixo firmada, conlradix a aftirmatim
da Lei, de fórmo que fieão as eousas eomo no anligo
regimen, mos be forçoso ~onlessar que a propricdaae
do elemento servil, tem alcance inCedor á dos irra
cionoos e objeclos inanimados i vislo eomo naqndlo
C380 o abuso não seria Lolerado, o que excloe a pleni
tude da propriedade.
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ene preyiamenle indemni ado do \"alor
della. A Lei marcará os ca os, em que lerá
lugar e ta UJúca excepcão, e dará as regras
para se determinar a ina el11JÚsação.

Hill. Tambem fica garantida a Di\ritla
Publica.

XXIV. ' enhum genero de trabalho, de
cultura, industria, ou commerc.io póde er
prohiliido, huma vez que não se opponha
ao co lumes publicos, á ~eglll'ança, e aude
dos Cidadãos.

xxv. FiCão abolidas a COrlJOraçôes de
Officio, seus Juizes, Escrivães e Mes
tres (1).

XXVI. 0- iuventores terão a propriedade
das suas descoberta, ou das sua produc
çôe. A Lei lhe assegurará hum privi
legio exclu ivo temporario, ou 1118S remu
nerará em resarcimento da perda que hajao
de soffrer pela vulgarisação (2).

XXVII. O segredo das Cartas he inYio
lavel(3). A Admini h'ação do Correio fica
rigorosamente responsavel por qualquer in
fracção deste artigo.

XXVIII. Ficão garantidas as recompensas
conferidas pelos serviços feito ao E tado,
quer Civis, quer Militares (4); assim como
o direito adquirido a eJ]as na fórma da
Leis.

XXIX. OS Empregad Publieos são stri
ctamente respon aveispelos abusos, e 0111
missões praticadas no exercicio das sua
fllncções, e. por não fazerem effectivamente
responsavels aos seus subalternos.

xxx. Todo o Cidadão poderá apresentar
por escriplo ao PQder Legislativo, c ao
Executi\'o reclamaçõe , queixa, ou petiçoes
e .até expor qualquer infracç..'i.o da Consti
tUJ~J.o, requerendo perante a competente
Autoridade a eITectiva responsabilidade dos
infractore .

XXXI. A Co~stituição tambem garante os
occono p ubl1cos.

(I) E.la medida fuodadã Da. idéa. revolucionarias,
he copia tle 11111 dos ncla. dos Direitos do Homem: (ln
Conslituição Frnncrd 016'11 fie Setembro de 1191. A
prelexto de dnr·se mais ltbcrdacie 00 industrial, sujeitou
" CJ<ln grande n13ssa do população 00 predomioio do
copilal. a que o auxilio doqoeJlos Corporações estorvava.

(2) Coarronte-se eom o § ~2 riesLe arL Eis mais uma
prova de que a plenitude da propriedade he cousa ,'ã,

que o Estado se julgo senbor e dominador de todo a
propriedade, como se "ê nesle ~.

Vide L. de 18 de Agosto de 1830, cD. n. 2;12- de
22 rie Dezembro de t860. O Codigo Criminal uo arl.
261 estabel eeu penas para os usurpadore. da pro
priedade dos invenLores, dentro do praso que o lei
eoneede para o gOgo.

(3) O Eslado lomou para .i o prh'ilegio de correio
dos cidadãos, e pone os que transporlão cartas sem ser
pelo seu vchiculo J e csqnÍloildo·sc do pagamento. Não

·.upporta que pe soa alguma raço S'~alis esle .erviço.
O Codigo Crimiaal nos orls. 215, 2'16, 211 c 218

impôe peno. aos que violão o segredo das cortas.
Mas do arl. 93 do Codigo do Processo Criminal parece
deduzir-~e oduut.r!na de que perante a Justiço Publico
cessa a IDvlOlabthdode das carLa•. Entretanto dilTe
rente he a doutrina do Av. n. 92 - de 21 de Abril
de 1859.

(4) E I i'r" está de harmonia "-om a do § 14-.

XXXII. A ln h'ucçíio primaria, e gl'aluila
á todos os Cidadãos (1).

XXXllI. Collegios e Universidades onde
serITo ens.inados os elemen tos das S.:ienciUJi,
Bella Letras e ATtes.

XX.XIV. O' Podere Constitucionaes não
podem uspender a Constituição, no que
diz respeito aos direitos inclividuae , safra
nos caso, e circum tancia , especificada
no § eglliute·.

xxxv. No casos de relJel]ião, ou invasão
de itúm.igos, pedindo a segw'anca do Estado,
que se dispeh em por tempo 'determinado
algumas da formalidades, que garantem a
liberdade individual, poder-se-ha fazer por
acto special do Poder Legislativo. 'ão e
achando porém a esse tempo reunida a
Assembléa, e correndo a Palriallerigo im
minente, poderá o Governo exercer esta
mesma providencia, como medida provi
soria e indi pensavel, u penrlendo-a imme
diatamente que cesse a necessidade urgente,
que a motivou; devendo n'hum, e outro
caso remetter á Assembléa, logo que reu
nida for, huma reJagão motivada das prisões
e de outras medidas de prevenção tomadas;
e quaesquer Autoriaade , que tiverem man
dado proceder a ellas, serão respon. arei
pelos abu os, que tiverem praticado a Cl se
respeito.

LEI DE i8 DE SETEl\IBnO DE 1828

Creondo o Supremo 'l'ribueal de Justiça.

D. PEDRO por graça de Deos e lllJallime
Acclamacão dos Po o , Imperador Cons
titucionii, e Defensor Perpetuo do Brasil:

Fazemos saber a todos os Nossos Subdi
los, que a Assembléa Geral Decretou, e
Nós queremos a Lei seguinte.

CAPITULO I

Do Presidente e Jlf in'istros do SuprPlIlo
T'ribunal de JIIsliça.

ArL L O upremo Tribunal de Jusli~a
será compo lo de 17 Juizes Letrados, U
rauos das ReJaçõe por suas an~~uidades,
e serào condecorados com o Titulo de
Concelho; usario de beca e capa (2); terão
o tratamento de Excellencia, e o ordenado

(I) Por esla di posição poreee que o cidudão aada
dcspc!1dc com a in lrncção primaria, altcnta a pretensa
gTaluldade de te ensioo. Em verdade directameate
nad.a. gosta o cidadiio; e desta rórma lambem tem eUe
ll~.hcln e Fuoccionolismo, Exercilo c Armada gra.·
IUltOS,

Se o. E.I~do pago os Professores c os ediEcio. da,
nulall primarias, d10nde lira os capitncs?
~ expressão gratuita he impropria, c mude o popu·

loçao. .
(2) Por Av. n. 447 - de 5 de Selembro de 1&37 ,e

deelarou que Os membro. deste Tribunal lião podiio
funceionar vestidos rie casaca.
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de quatro contos de l'éis ('1) em outro algum
emolumento ou propina (2). E não' poderáõ
exercitar outro algum Emprego, salyo de
Membro do Poder Legislati vo, nem accu
mular outro al"llll1 ordenado. Na primeira
organisação po~el:ão ser empregados neste
Tribunal os MI111 tros daqllelles, que se
houverem de a]IoJir; 'em que por i so
deixem de continuar no exercicio de" es
Tribunae', em quanto nâo forem extinrto .

Art. 2. O Imperador elegerá o Presi
dente d'entre os Membl'os do Tribunal,
que senirá pelo tempo de tl'es annos. "o
impedimento ou falta do Presidente, fará
suas vezes o mais aTI ligo, e na conconen
cia de .dous de igual antiguidade a sorte
decidirã.

Arl. 3. O Presidente pre tará nas mão
do Imperador, e os outro Membros nas
do Presidente o egllÍnte juramento (3):
Juro cumprir exactamente os deveres cIo
meu Cargo.

Art. 4. Ao Presidente compete (!l) :
I. Dirigir os ~rabaUlO dentro do Tribu

nal, manter a ordem, e fazer executar este
Regimento.

2. Distribuir os processos.
u. Fazer lançar em livro pl'oprio, e por

elIe rubricado a matricula de toclo os l\Ia
gistrados, que ora servem, ou de novo forem
admillido , e seguidamente o tempo de ser
viço, que forem vencendo, com declaracâo
dos lugares e qualidades do serviço, notando
se servirão bem oumal, referindo-se em tudo
á regUo', 011 documento existentes na
ecretaria. Todos os 1\fagi trados para serem

matriculados ap1'esentaráõ ao Presidente
por i, ou seus Procuradores, a Carta
dos Lugare , que actualmente servirem, e
d? que forem servindo, para serem re
gi ladas, pena de se lhes não contar a anli
guidade (5). .

II} Os ,'enoimentos dos membros deste Tl'ibunnl forilo
ele"ados á seis eonlos rIe réis nnnuaes pelo art. 30 do
1. n. 641-~e 1 de Agosto de 1852. E por esse nug
~enlo pagarao tambem 30 por cento de Novos Direilos.

v. de 9 de Janeire, c Ord. n. 99- de 15 de Abril de
1853.
(~) Os emolumentos desle Tribunal oulr'ora erão

arreeallados !,ela Recebedoria do Monieipio. Reg. de 6
lIeDezembro de 1834 art. I § 13.

Pelo IH'. de 5 de Agosto de 1831 se declorou a rórma
p.OrtPIe se faria a cobrança rias custas desle Tribunal.

D
E sobre o porle dus autos eonsulle-se o Av. de 15 de

ezembro de 1834.
(3) A posse o juramento do seu primeiro l'residenle

le\'o lugar em 1 de Janeiro do 1829. Vide D. de 8 de
Jnnelr~ do mesmo annQ.

O ~In da aberlura do Tribunal, c o, das sessões, a
1~ra?", do serviço forão regnlados por Decreto de 2 de
d DeitO de 1829; fixando·se o dia da aberLura em 9
o mesmo mez e anno.

31 °dexpedioule foi Lambem regulado por DecreLo de
c Agoslo do dito anno.

(') T.ambemlhe compete dar juramento aos membros
~Oml~~o~mpregodos do Triboual. D. de 8 de Janeiro

de {~) Vide D. de 20 'de Dczelnbro de 1830, e n. 5.1
ex 6. ~e Jdonho do 1850, finndo o tempo do ellecLivo

~I~'clo os .Jnizos de Di.roilp. (!

esto Tl'lbuual quem Julga de soa autiguidade, em

4. Informar ao Governo dos l\Iagistrallo ,
que estiverem Das circumstancias de serem
l\Iembros do Tribunal, e do oppositores
aos outros lugare de Magistratura ('1).

5. Informal' ao Governo de pessoa ido
nea para Secretario do TriblUlal, e nomear
querii sirva interinamente na sua falta alI
impedimento (2).

6. Advertir os Officiaes do Tribunal,
cfUando faltarem ao cumprimento de seu'
devere , e mul tal-os, bem como ao Secre
tario até á clecima parte do ordenado de
seis meze .

7. Mandar coJligir os docwnenlos, e pro
vas para se erificar a responsallilidade
dos Empregados, de cujos delictos e erros
de OJIicio deve o TTilmnal conhecer (3).

c. Conceder a algum Membro licença para
não ir ao Tribullél'l até oito dias em cada
anno. Por mai tempo ó o Governo a po
derá conceder.

9. E;{podir Portaria para a ex~cução da
Resoluyoes, e Sentença do TrIbunal (4),
e mandar fazer a necessarias notificações,
excepto no que estiver a cargo do Juiz
da culpa.

10. Determinar os dias de conferencia
extraordinaria. Nos ca os do §§ 3°, 4,0,
5° e 6° deve o 'Pre idente ouvir primeira
mente o Tribunal.

CAPITULO TI

Das (wncljões do T1·ibwwl.

Art. 5. Ao Tribunal compete (5) :
1. Conceder ou clenegar revista nas cau

sas, e pela maneira, que esla Lei deter
mina (6).

2. Conhecer dos de1ictos e erros de om
cio, que commetterem os seus 1\1ini tro ; os
das Relações,o Empregado no Corpo Diplp
matico, e os Presidente das Provincias (7).

visla da R. do 10 de Nuvembro de 1831 c Reg. n. 62..
- de 29 de Julbo do 18\9, e D. n. 1496 - de 20 de
Dezembro de 185.. ,

(I) Esla dispo ição parece 101' cahido em desuso. A
antiguidade he quem regula a entrada dos Desembar
gadores no Supromo Tribunal, segundo o arl. 163 da
Constituição do Imperio.

A nonleaçilo de Desembargador esLá regutada no
al'I. 3 do D. n. 551 - de 21; de Junho de 1850.

(2) Por Av. de 26 de Outubro de 183L exigio o Go-
,terno pela primeiro 'fez IDformações para este casO.

(3) Vido nola ao art. ;;.
(..) Vide mais adiante oD. de 31 do AgosLo do1829.
(;;) Atém das allribuições consignadas neste a'rl.,

Lambem Lem e<Le 'l'ribllnal eornpelenoia para julgar os
Areebispos c Bispos nas causas qlle não forem P"'''
",.nte espiriluaes. L. li. 600-de 18 de Agosto de 18;;1.

Da mesma sorle he esLe Tribunal o unicn compeLente
para conceder nabea$-corpl/$ ao ülegalmenLe preso por
l"'esidenle de l'rovincia. Av. n. 2 - de 12 de Janeiro
de 18;4. .

(6) Vide art. 164 § 1 da ConsLifuição do Imperio.
A. requerimeuto de interessado exigio-se do Tribunal

informação sobre jusliiln on não de denegação de re
vista. Av. do 1 do Novembro de 1831.

Determiuou-se por Av. de 2/, de OuLubro do 1833
qoe o SOl'cemo T"ihunal dcvi~ martdar procedet contra
os que dessem cuusu á injustiça notoria e nnllidado ma
nifesta, Das causas gue 5ubissem á revista.

(1) Vide arL. 16. ~ 2 da ConsLifuição do Imperio.
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~ Conhecer, e decidir sobre os cont1ictos
l1e jurisdiccão, e competencia das Relações
das Provin"cias (i).

Art. 6. As revistas sómenle serão con
cedidas nas causas civeis e crimes, quando
se verificar hum dos dous casos; mani
i'esta nullidade ou injusliça notaria .nas
sentencas proferidas em todos os JlllZOS
em ultima inslancia (2).

Art. 7. As revislas não suspendem a
execução das sentenças, excepto nas causa,
crimes, quando be imposta a pena de morte
natural, degredo, ou galés; sendo os Réos
os recorrentes (3).

Art. 8. A parte, que qlüzer usaI' do re
curso i1a reVista, fará disso manifestação
por si ou por seu ProclU'ador ao Escrivão,
que a Teduzirá a· termo assignado pela parle,
ou seu Procurador, e duas testemunhas (4,).

Art. 9. Esta manifestacão erá feila
dentro de dez dias da pphlica~.ão da
sentença, e logo intimada á parte con
traria, salvo nas cau as crimes, nas quaes
poderá ser feita, não só em quanto durar
a pena, mas ainda mesmo depois de exe
cutadas as senlencas, quando os punidos
quizerem mostrar sútüunocencia, alleg-ando,
que lhe não foi passiveI faze-lo antes (5).

Art. iD. Interposto o recUl'so da re
vista, as partes no termo de quinze dia,

(\) Vide arl. 16!' § 3 da Constituição do Imperio.
(2) Vide D. de 20 tie Dozembro de 1830, de arls 5 á

2i e 38.
Pelo que respeita ao crime, consnile·se o Codigo do

Processo Criminal arls. 295,296, 298 e 306, e Av. de
25 de Agoslo de 1835, e de 15 de Janeiro de 1851.

A revisla não tem lngar nas senlenças dos crimes dos
c!cra"QS que tentão ou Q1;!sassinão seus senhores.
L. de 1° de Jnnho de 1830.

O mosma acontece com as scntcn~ns de pronuncia,
concessão on denegação 'de fiança, o de qnacsquer in'
terlocutorias i c bem assim daa definitivas ou interlo
cutorias proferidns DOS foros militar e ccclesiastit:o. L.
n. 261 - de 3 de Dezembro de 18!'1, art. 90 ~§ I e 2.

Pelo contrario sno cllas ndmissi veis: i o das scnfenç_as
do Juiz de Direito proferidas em gráo de appellação
sobre o crime de contrabando. segundo o arl. li § I
da L. n. 261, já citada; e sobre a prescripção (nrl. 35
da mesma lei), qnando se jnlgar procedenle. 20 rins
d~cisões das Relações, nos casos dos §§ 2, 3 c 4 do
arl. i8 da lei referida.

QuanLo no civel são ndmissiveis 05 re"isLas 1108 sen
~enças dos Juizes Muoicipacs e de Orphãos, não exce
odoudo d. respectil'a alçada. L. n. 261 citadu arl. III,
§ I e Iii, e Reg. n. 11,3 - de '15 de Março 184·2, arl.
32. Coosulte-se lambem a Di.p. P"ovisoria arl.. 19.

Nas caUSllS cOIDOlerciaes não se póde dar reYisla
desde qae o valor da cau'a não exceda de dous coolos
de réis. Cad. Com. m. unico arl. 26. e D. n. 73i -de
25 de Novembro de 1850 arls. 4"12, 1,·2i, e 428.

l'ambem se concede revisla das senleuças dos Juizes
de Direito uas causas de Joc~ão de serviços. L. n. lOS
- de It de Outnbro de 183i arl. 15.

(3) Por Av. de li de Dezembro de 1849 declarou o
Governo que não se podia dar instrucções, quando as
parles não offerocerem garanlias para o caso do ven
cimento do recurso, por não lerem bens alguus (Dinrio
do Rio de Janeiro do 1849 n. 8283).

'Vide tambem Av. do \0 de JuI(1O de 1851 arl. 3, e
n. o. 19:- de 5 de Agoslo de 185i. .

(4) Vide DD. de 9 de Novembro de 1830 art. to, e
de 20 de Dezembro do mesmo anno arl. 9.

(5) Vide arls. 9 e 10 do D. de 20 de Dezom!>ro de
1830. E pelo que rD8peita ao praso da apre,enlação,
consulle·.e O Av. de 25 de Abril de 1831, OD. de H

arrasoarão por escriplo sobre a nulli(laoe,
ou injustiça, que servil' de fundamento ao
dito recurso, sem novos documentos; e
j1mtas as razões aos aulas, serão esles,
ficando o traslado, remettidos ao Ser,rela
rio do Tribunal Supremo, onde serão apre
sentados, na Corte, e Provincia do Rio de
Janeiro, dentro de qualro mezes ; de hum
anno nas Provincias de Goyaz,Matto Grosso,
Ceará, Piauhy, Maranhão e Pará: e de
oito mezes nas demais Provincias, conla
dos do dia da interposição do recurso.

Art. H. Recebendo o Secretario os
autos, os apresentará na primeira confe
rencia ao TrilJllllaJ, e se distribuirão a hUIll
dos Magistrados que será o Relator.

Art. i2. O Minish'o á quem for distri
bnida a revista examinará os autos, e
allegações das partes, e pondo no processo
li uma simples declaração de o ler visto, a
passará ao iVIinistro, que immediatamenle
se lhe seguir, o qual)?rocederá da mesma
fôrma, e assim por diante até o numero
de lres.

Ar!. 13. Quando o ultimo liver vislo
o proce"so, o apresentará. na Meza no dia,
que o Presidente designar, c á porla~ aber
tas, jlJustrado o Tribunal pelos lres Juizes
que virão os Aulas, e debalida a queslão
por todos os Membros presentes, ,decidir-
e-ha a pluralidade de votos se se deve

011 não conceder a revista: o resultado se
lancará nos Autos com as razões, em que
elle" se flmdou. -

·Art. il~. Em hum e outro caso,ade
cisão ficará constando no Tribunal, para
o que será registadà I.illeralmenle mn L~vro,
para esse fim destlllado, e se publicará
pela Imprensa..

AI:!. 115. Denegaila a I:evista (1.), serão
remettidos os au tos ex-a ffieia ao Juizo, onde
forão sentenciados, e o recorrenle con
(lemnado nas custas. E se a sentença lil'el:
imposto pena de morte se obser ará a LCI
de onze de Setembro de mi] oilocentos e
vinte e seis (2), antes da sua execu~ão,

Art. 16. Concedida a revi ta, serão o
au tos remeltiilos ex-aflieio a bllma Relação
que o Tribunal .designar, tendo cm vista a
commodidade elas Parles. Se a call a ltver
sido julgada em Relação, ou em outroC~rpo
Collegial, será revisla por tantos J1IJZeS,
quantos forão os da senlença recor-

de Agosto dQ I 33 e n. 19 - ue li de Julho de 1838, e
L. n. 6i-de 28 de Setembro de 18~i. .

navendo no mesmo PrOCC$SO mail' de um recurso ~I}
rel'ista, o A\'. n. 82 - de 8 de JUOh(1 de 1838 ma""
observar acerca de cada um, o dispo~fo na arl. 10 st·
guinto.

(I) Vide A\'. do lo de Dezembro de J831.
(2 Esla lei determin_a que não 50 execule pon", de

morte, sem prc.\·jamento solicilar-t1c a graça Intp~rlal,
em vista do arl. 101 § 8 da Constituição do ImporlO,

Consulte-ae sobre esta materia o D. de 9 cio MaI~O
de 18:n, Reg. n. 120 - de 31 do JaneirO do ,St ,
arl. 105, e DO. n. 120 -'Ie 12 de Julho do 18Sl, e
n. 1293 - do 16 de Dezembro de 1853.
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rida (i) COllltanto que não sejão da mesma
Relação, e se for de Juizes singulares sMão
os autos igualmente remettidos á buma Re
lac.'ío e ahi jLllgados por trez Juizes (2).
Enl hum e outro caso as partes não serão
novamente ouvidas.

Art. 1.7. Proferida a sentenca da re
vista, serão ex-a(fieia remeltidos' os aulos
pelo Presidente do Tribunal, revisor da
sentenca, ao Jniso, em que se. proferio
sentenca recorrida, fazendo oJJicialmente
ao Supremo Tribunal participaçã.o da re
messa.

Art. 18. a Procurador da Coroa, e. So
berania ! acioual, pMe intentar. revista das
sentenças proferidas entre partes, tendo
]las ado o praso, que lhes be concedido
para a intentarem (3): mas neste caso a
sentença da revista não aproveitará aquelles
que pelo silencio approvarão a decisão an
terior.

Art. 19. a Tribunal Supremo de Jus
tiça enviará todos os annos ao Governo
bUllla relação das causas, que forão re
vistas, ind.icando os pontos sobre que a
e:,periencia tiv~r mostl'3.do vicio, iosuffi
~lencJa da. LegLslação, as sua lacunas, e
lIlcoherencLas, para o Governo propô I' ao
Corpo Legislativo, afim de !e tomar a rC!
solução que for conveniente (11).

Ad. 20. Quando o Tribunal conhecer
dos ~elietos e erros de aflieio, cujo co
nl~e~lInento lhe confere a Conslitu.ição, .o
MJJl1stJ·~, a quem local' por distribuição,
ordenal'é~ o processo, fazendo au tuar pelo
Serretano as.. peça~ instructivas; e pro
cedendo ás cIJltgencla. nec.essarias o apre
senlar~ á Mesa,. ~onde, por sorte se es
colberao .tres 1\1ill1stros, os quaes, depois
(le .lllsl~UJdo do processo, e tendo ouvido
o mdlclado, o prollunciarão, ou não, se
gundo a prova (1)).

AI'l. 2L Podem porém as propria pflr
tes olfenclidas, apresentar as SUflS qtLeL'<as
c~ntra os Pl'esidenles das Províncias, e 1\'Ii
~Istros das Rel~ções aos Juizes Terri to
I'laes, ao.s quaes compeli rá sómen te nesle
ca'~ ver.dica~· ? faclo, que faz o objeclo da
C[llelxa, lnqlJ1l'1r sobre elle as testemLlllha ,

~I) Vide nego n. 9 - de 17 de Fevereiro de IR38
~:ra~ ~~~ dOl::lCIQ~ ~s OUfiOS 1 e~l que as ~~lnç?cs Revi~

. e decll1Jr da nulhdado ou IIlJustlça e do
mV~~I01cnlo das causas. '
n I~~'~ DD,' n.3n!1-do 21 do Dezembro de 18i.~., e

. (,aol,._ {e a (lc Few~reiro de t85;;.(-l '!de Av. do 21. de Setembro do 1829.
de(~ 5~Jd6:\\" de5 doJuuho de 183i.,0 deal de~[arço
_ di' Irc. de 22 de Agosto :lo 18!03, e D. n. 1723,,0 ~ de Fevere,ro de 1856.
v.!c~ '('~Ie ~dv. n. 278-de 7 de Junho dn 1837. naras

C e,' SI o cxeculada esla disposiçilo.
Cri~i~~l~e.se tambem o art. 53 do Codigo do Processo

17li)2Vi~~5CodigO .do Processo Criminal arts. 8, 53,
arl III. ! §dl"107, 158, e 32~.; llisp. l'rovisoria
de '20 ti .O· e 2i de Oulubro de 1833' D. n. 7J 9 
Agosto de I~~j~ro de 1850, e l" q. 609 - <le 18 de

que lhes forem apresentadas; e faciJi.lar
ás mesmas partes todos os meios cfIle ellM
exigirem, para bem a instruirem. AlUda
que não haja parle oJfendlda, competi, ao
Tribunal á requisição do Procurador da·
Coroa e Soberania Nacional formar o pro
cesso, ou mamlar formar pelo Juiz Terri
torial do Crime.

Art. 22. Os d.itos Juizes enviaráõ aS
referidas queixas por cópia, aos querela~os,
que rcsponderáõ denlro do termo de eflllllze
dias, e dirigiráõ as suas respostas, ou aos
mesmos Juizes, ou directamente ao TriblUla!
pelo primeiTo correio,participando áquelles.

Art. 23. Findo o termo, os Juizes pelo
primeiro Correio remeUeráõ o Processo
mformatorio, que houverem organisado,
na fórma do art. 21 com a re posta dos
querelados, ou sem ella, ao Supremo TrÍ
bunal que procederá sem mais aud.iencÍ<t
dos querelados, na fórma do art. 20 e
nos mais lermos prescriplos por essa Lei.

ArL 2!J,. São effeilos da pronuncia:
\. Sujeição a accusflção criminal.
,2. Suspensão do exercicio de todas as

funcções publicas, e de metade do orde
nado, que vencer, e inhabilidade para em
pregos até final sentença, e prisão, quando
a acr.usação for de crimes, em que teIll
Iugar a fianca.

ArL 21>. ''oepois da pronuncia feia pelo
Supremo Tribunal de Justiça, ou por elle
sustentada, dar-se-ha vista do processo ao
Promotor da Justiça, qtle será o mesmo
da Relação da Corte ('L) para este fOTlnar o
libello, derivado dfls provas autuadas. O
Réo será logo notificado por ordem do
Presidente do Tribunal para comparecer
nelle por i, ou seu Procurador, no caso
do numero dous do arl. 2!J" produzir flhi
a sua .defesa denlTo elo prazo que lhe será
marcado, com altenção ás circumstancias
que occorrerem.

Art. 26. Comparecendo o Réo por si,
ou seu ProcuraclOl', no termo que lhe for
as ignado e offerecieLo pelo Promolor o
libello acusator.io, se lhe c1flrá vi. ta para
deduzir a SLla defeza no termo de qito difls,
que será prorogavel ao prudente arbilrio
do Juiz do Feito.

Arl. 27. Findo este lermo, e na pri
meil'fl conferencia do Tribunfll, presentes
o Promotor, a pflrte accusadora, o Réo ou
seu. Procuradores, Advogados,ae Defen
sores o me mo Juiz do Feito, frzen.do ler
pelo eCl'elal'io o libello, a contariedade,
e todas fl mai. peça do proce so, proce
del'á il. inquirição da~ lestemunbas, que 'e
houverem de procluzll', as quaes poderão
tambem o Promotor, e as partes fazer as
pergunlas, que Ibes parecer.

(I) Vide D. 119 - de 20 de Outubro de 1850 "rL. I
e soguintes; Codigo do Prooesso Çrimiolll ",Ls. 161
e t 6~.
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CAP1T LO ur.

Dos Empregados do T·l'ibtuzal.

Arl. 40. Para o expediente dÇl Tribunal
haverá hUIIl Secretario (2), que será formado
em Direito, })odendo ser; hum Thesou·
reil'o, que servirá de Porteiro, e dons
Contiuuos com a denominação de primeiro
e segundo.

Art. 41. O Secretario escreverá cm
lodos os processos e diligencias do Tri
bunal (3) ; vencendo unicamente o ordenado
de uou contos de réis (4). Os emolumento I

que deyeria receber, serão recolhido ao
Cofre elo Tribunal (5).

(I) Os emolumenlos que se cobrão no Snpremo Tri
buoal ficarão perlencendo li Receito Geral do ImperlO,
f",endo·se a arrecadação pela Recehedoria do /tIUDI
cipio. LL. n. 38 - de 8 de Oulubro de 1'33 DrL.81
§ 12, e II. 1,0 - de 3 de OnLubro de 1834 art. 36.

Mas parece que estas disposições ricnrão virlualmenta
re\'ogndns pelo D, n. OS - de. 30 de Outubro de '.835.

Vide nolo (2) ao orl. lo dr.lo lei" pag.261deslo 1"'0.
(2) Vide Av. de 36 de Outubro de 1831, em que ,e

cSlnbelecco a prnle de informar o Tribunal sobre
a idoneidade tios prelend nlee li raga deste car~o.

Hoje as I'agne se prcenchrm na conformidade do D.
n. 81 i - de 30 de Agoslo de 18li I arls. I \1 segom(e~.

(3) Compole,lhe escrever lodo o expedJOntc do T":
bunol, podendo lei' os Escre,'enlcs necessrrrios pogos a
aua cuola, inrlclJendrllle do Omeiol de que IraLo O
arl. 42 (PorL. de 99 de Jnnho de 1831); cUlllprinda-lbo
aceeI 'rar os processos, c rcsponstlbilisar os seus 5ubeJ.
lernos negligenles ou prevaricadores (Circ. de 8 e
Julho do mesmo anno). .

(4) Alélll desle urdenndo fui·lbe concedida a gratifi
cação de nm conlo de réis (I :OOOBOOO), em virLnde de
L, n.939 - de 26 de Selembro de 1851. art. 19.

(5) Pelo Reg. de 6.de Dezembro de 1834,arl. 1 § 13.
os emolumentos desle funccionario forão manúados
'arrecadar pela Rccebedorio. do Municipio. . ~ .

Mas pelo D. n. 98 - de 30 de Oulubro de 1835, 01
esLe arl. explicado da fórma seguinte:

• ArL. 1.0 O SecreLario e o Orneial Maior da Se<Jle·

Ad. 28. Findas"as inquirições, e per-j para haveI' conferencia será necessario
guntas, o mesmo Juiz na conferencia se- que se reuna mais de 'metade do ntmlero
g~inte do Tribunal, apresentará por es- dos 1\Iembros.
CfJpto hum relatorio cil'cumstanciado de Art. 37. Os Ministros tomaráõ assento
~odo o processo, que nunca poderá ser na 1\1eza á direita, e á escruerda do Prc.
luJ.gado. por menos de seis Juizes li res, e id~l1te, .conta~do-se por .primeiro o que
abl sera lido, podendo ser contestado pelo e tlver a chreIla; e segwndo-se o' mais
Promotor, e l?eJa~ partes e seus ~roc~rado- :Üé o ultimo da.e CJ.uel:d~. .
res, guando for lllexacto, ou nao tiver a Art. 38. A di tl'lbUlçao será felta entre
:preclsa clareza. o. Mini 'Iros 'cm outra consideracão mais

ArL 29. Em seguimento, a se ão e que a do nUI1Jero do proe o~. Para
tornará secreta, e se di cutira a materia, no e"ta distribui~ão ha erá trez Linos ru
fim do que, decl;ll'ando o 1\Iinistros, que bricados pelo Presi llen te, bum para as
estão em e ·tado de votar, continuará a. se -' revi tas outro para o registo das seno
s~o em publico; proceder- e-ba á votação, tenifa dos !téos, e o terceiro pora o tio
nao estando presentes o Accusador, o Heo, conJliclos de juri'uicção, além dos n1ais
r.lem seus Procuradore , A.chogados, e De- que necessario' forem. °Livro. da di 
funsores, nem tendo voto o Ministro, que tribuição das revista será dividido em
formou o Processo, uem o' que intervie.rão dous titulos, hum para as civis, outro para
na pronuncia. Em caso de empate, quer as criminaes.
sobre a conuemnacão quer sobre o gráo da Art. 39. Os emoluUlentos do papeis
pena, segujr-se-ba a parte mais favoravel que se expedirem serão recolhidos a hum
ao Reo. Esta sentenca pocl rã. ser hUlna Cofre (i), de que se deduzuá a quantia
só vez emJiargada. • necessaria para a' deseezas miuilas, e o

A.rt. 30. O Promotor da J Llslica inter- resto será recolhiuo ao lhesouro, e havendo
ira sempre na accu'ação de todos os faltta, e te suppril'á.

Grimes ainda havendo parte accusadora.
Al'l. 31. O intenogatorio das testemu

nha', e lodos os actos do proce' 0, (lepois
da profiLmcia serão publicos.

Art. 32. As p"e oas, qur. forem pro
cessadas neste Tribuna.! poderão recusar
dous Juizes, e o Accu. ador bum, sem
motivarem a sua recusacão.

Al't. 33. Quando f011Jm dous os Réos,
cada bum recusará seu J triz, sendo mais de
dou, concordaráõ entre si nos dons, que bão
de exercer seu direito; e não concordando,
a. orte decidirá. O me mo se observará
quando houver mais de hum Accusador,
com a differença de que elll lugar de dous
erá. nomeaclo bum para exercer a recu

sação.
. ArL 3q,. TO c-aso de conlJicto de juri -

clicção, ou questão cle compelencia das
Relações Provinciaes, entre si, ou com
outra crua1quer Authoriclade, a' Aulhori
dade competidoras darão illllUediatamente
ao Tribunal buma parte por escripto acom
panhada uos necessarios documentos.

Art. 3n. _0 Tribunál julgará qualquer
destes ca os pela fÓl'Ina estabelecida para a
con~es 'ão, ou denegação das re"i ta ,
olmndo vorém o Procurador da Corõa,
e Sobera.l1J~ Naciona.l, e lauçada a . entença,
(lue exphcttaOlenle contenba a decisão, e
'eus fundamentos.

Art. 36. O Tribunal terá duas confe
rencias por semana, além das extl'aordi
narias (rUe o Preside~te determinar (i); e

(I) O D. de 2 de Janeiro de 1829 marCou os di.. de
lúrça e sexta-feiras para -as cODre.rcocilJ,s do Suwemo
1'l'ibunal , os quacs lorão sub liluidos pela qnarta-feira
e sabbado, em vista do D. n. II,G8 - de 2 de Novcm
bro de 185 •.
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arls. 3 e \ do n. (~e 31 de Agoslo d 1829.

Árt. 1~2. Haverá hum Omcial de Se
cretaria com o ordenado de hum conto de
réis, o qual servirá nos impedimentos
repentinos do Secretano (1.).

Árt. l!il. O Thesoureiro, que lIe tam
bem POI;teiro, terá a seu cuidado a guarda,
impesa, e aceio da caza do Tribujlul,
todos os uten ilios, e tudo 'quanto abt for
arrecadado; terá o (}rdenado de oitocentos
mil réis; não percehenuo mais cousa al
guma, nem como ThesouJ"eiro, nem para
as despeza do aceJO da caza (2).

Art. 4,4,. Os Continuo'. farão. o serviço
por semana, e hum no 1l11peilimento do
outro, quando acontecer, :linda que não
seja da sua semana. Aquelle., a cruem tocar
est.1rá sempre prompto junlo ao Portejro
nos dia de Tribunal, para executar ludo
o que lhe for ordenado á bem do ser
viço (3). Os Continuos servirão de Ajudan
les do llorteiro no impedimentos deste; e
terão de ordenado quatro centos mil réis.

Árt. 4,5. Todas a de peza miudas do
Tribunal, como sào papel, pennas, tinla,
arêa, lacre, obreas, nastl'o, ou fi lilho,
serão pagas pelo cofre do emolumenlo,
em folha, que formará o Thesoureiro
lodos o meze, assigl1ada pelo Pre"iden te.

Arl. 4,6. As enll'Mlas do emolumentos
para o Cofre serão Jancadas em Livro de
R~ceita IJJ:óprio, e serão recenseadas de
seis ~m seis mezes por bum dos Membro
do ~ribunal, que por nomeaçâo do mesmo
sefVIl'á de Juiz das Despezas(~).

Árt. 4,7. Ficão revogada todas a Leisl
Alvará, Decrelo, e Resoluções em C01I
trano. - IMPERADOR - Com rubrica e
guarda. - José Clemente Perám.

Inri~ ~o Supremo TribuDal de J"stiça, terão pelas
cerhdoes que passarem, c pelas collias dos p31lCis que
pelllS partes ro~em reqneridas, iguai!s emolumenlos aos
que soo conccd,dos por lei uos Escrh>ães do Judicial.

• Arl. 2.0 Os emolumenlos das reristns mandados
~o~tnr pelo RegimeDto de 25 dp. Ago.to de '1650 são de
~ooo, eomo percebia a Secl'<llaria do Dcsembnr"o do
~9'" e desta mnnei,'a Refin rJeelnrados os arts. ~ I da

d
' de 18 de Setembro de I 2 • e da TIe.olução de 30

eSelembro de 1830..t Arl. 3.0 Ficão iaenlos de emolumentos a5 re"istos
10 erpostns pelos pcesos pobres.

'd Art. 4.0 Do prn~uctn dos emolumentos se farão
as ~peza~ do expediente do Tribunal e Amanuenses.

II r~. 0>.0 As sobras serão cJiyididas ('m duns
pnmr ~81Ig11a~s, uma para o Secretario c outra para o
O Iria Maior. Jl '

A(I)ei~"!aHa d~sle Omeial serve um dos Esnril'i\es de
nPP açoes deSlguado pelo PreSIdente do 'l"'ibnDal.
, 'de"'r811 - de 30 de Agosto de 1 51 arl. 10 e Av de
i) el'erClro de "I 31. ,.
~ostcriormcnle ~ CSl~ Lei crcou-se \1m Amanuense,

r'dPClAcebe n groltfieaçãu aDDuol de 400.000. AI'. de
-I e gosto de 18:;0. IJ

E'le r . .
npP;ol'nd~npc~lon;;'?b he P"Oposto pelo Secrelario e

(t) V'd o ri Dual.
de i .9' dsOI~re o Porteiro os Avs. de li. de Novembro
de 1s31: e ° de Murço do. 1 30, e do lo de Ago to

-~l igr~ce~ue em vista dos art•. !j e O do D. D. 1280
aeahu de u"emb,'o de 18:;3, não gosão de ferins
Tribu:::'1 oSI emprega~os_ da Secretaria do Supremo
creio. 1 S8 1'0 n'Perm,ssuo do arl. 60 do mesmo De-

(')

DECRETO DE 31 DE AGO TO DE 1829.
Aclclila e explica cliO'erenles disposições cla

J.ei de 18 de Selemuro de 1828.

Hei por bem sanccionar, e mandar que
se execu te a Resol ução seguinle d'Assem
blêa Geral.

Art. L Toclas as ordens neces aria
para a expedição e Llesempenho das atlri
bui,!ões do Supremo Trihunal de Ju tiça
e do seu Presidenle serão passadas por
meio de Portarias, em nome, e com as-
iguatura do me 'mo Pre idente (1).

Ar!. 2. Ao cumprimenl0 destas Ordeu
são obrigado Lodos os Magistrados, JUizes,
e mai Officiaes de Justica, a quem forem
dirigidas, qualquer que 'seja sua gradua
ção (2).

Art. 3. Se as orden tiverem põr fim
citar, ou notificar alguem dentro da c.idade,
serào executadas pelos Continuo do mesmo
Tribunal, quando as citacões ou notifir.acões
forem orIlcialmenle cómmnnicadas pelo
Secretario, e quando ena houverem de ser
feitas verba-' mente, as executará o Porteiro.

Art. l~. O Continuas do Tribunill Jicão
encarregados, além da obrigacõe que lhes
impoz o art. 4{ da Lei de 18'ele etem1,Jro
de 1828, de todo o expediente da remessas
e enlTegas em que ~or isso percebão emo
lumento algum. - Com a Rubrica de SUA
l\1AGESTADE bIPERlAL. - Lucia Saarrs TI'i
xeira. de GOlwt1a.

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE1830

Determina Os condl.;ões da malricula dos Magistrado'
e a forma rios proce"os dns Reviatas, e (los erros de
officio dos empregados snjeilos ii jurisdiLçãn dn Su
premo Tribunal.

l1Er por bem sanc.cional·, e mandar quP
se execute a He olnção seguinte da Assem
bléa Geral Legi lativa.

Art. 1.0 A Lei de i8 de Selembro de
1.828 será cumprida com a;; seguintes decla
raçôe .

Árt. 2.° Devem ser admittido ii mall'i
cula, de que trata o Arl. 4, 3.°, não ó os
Magistrado , que actualmente esti"erem
empregado, mas lambem os que já tiverem
seryido algum Lugar, e estiverem habili
lados pam continuarem no serviço, ainda
que estejão desempregado (3).

Art. 3.0 Os Mugi trados, que de no,"o
entl'arem no erviço, e os actual!, que
fOTem clespacllauo para outro lugares,
poderáõ er matriculado logo cflle apre
sentem a ua Carta, ficando obrigados a

(I) Vide L. de 18 de Setembro de t828 ar\. 9.
(2) Segundo O AI"'. de 15 de Março rle 183~., nesla

disposição se não eompreheDdem os J'residentes riu
Provincia.

(3) Vide Dota (5) no § 3 do arl. lo da L, de 18 rle Se'
lembro de I 2 , pago 26t deste lIyro. .~
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remetter ao Presidente do Supremo Tri
bunal a certidão ele ua pos e, dentro uo
pl'a7.0 de eis mezes os que ervirem na
ProYinl:ias do Rio de Janeiro, . Paulo,
Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Minas
Geraes, Espirita- anta, e Balüa; de hum
anno os que servirem na Provincia de
Sergipe, Alagoa , Pernambuco, Parabyba,
Rio Grande do Norte, e Goyaz; e dezoito
mezes os que servirem nas outras Pro
\Tincias.

Aos Magistrados, que se nào matricu
tarem, ou que Lendo-se matriculado, nào
remetterem a cerLidào da pos e, nos re
feridos prazos, se não êontará a antigui
dade do tempo da demora (1).

Art. 4.' Quando algum ~Iagistrado fór
suspen o pelo Poder Mod~rador, na con
formidade do art. H$!J, da Constituição, o
MinisLro SecreLario de Estado uos Negocios
da J~stiça o Earticipará. oilicialme~te ~o
Pre~ldente do Tribunal: Igual partlClpaçao
documentada fará a Relação, e qualquer
Julgador, quaudo ti\Ter pronunciado algum
Magi trado, ou contra elle ]lroferido sen
tença em proces o crimula', pas ada: em
Julgado, para se ~azerem na sua malncula
as devidas notas ('2).

Arl. fi." [os dons caso de manifesta
nullidade, ou injustiça notaria, p6de- e
interpor revista, na conformidade dos
artigo 6 e i6 da Lei de ·18 de Setembro
de -t828, das senten.as proferida em ultima
instn.ncia em todos os Juizos, ainda pri
vilegiados, excepto os .do Senado e Su
premo Tribunal de Ju tJça.

Art. 6.' De todas a seutenca profe
ridas em ultima in Lancia nos 'rribunaes
Ecclesiastico , depois da dita Lei poder
se-ba interpor revista nos dous referidos
ca o, apezar de terem passado os dez
dias, salvo e as materias julgadas forem
meramente e pirituaes (3).

Art. 7.' E ta , e todas as outras causas,
em que o Tribunal conceder revi ta, serão
julgada nas Relações Provinciae, con
forme o ar!. i6 da cilada Lei, e o pro
cesso tanto, para a interposição, como

-para a apresentação será o mesmo esta
belecido nos artigos 8 e seguinte (4).

Art. 8.' Os (lous casos de manifesLa
nullidade, ou injustiça notaria, só se jul
garáõ veri6cados nos JJrecisos termos da
Carta de Lei de 3 de Novembro de ..j 768,

(I) o De,embargador que não lirar Carla deulro do
••paço de sele mexes, e depois de lirada não for ,e"'ir
deolro de Ires, deixa "ago o lugar. Av. de 20 do No
,'embro d. 18.\01·.

(2/ O lempo de sospensão por crime de respon..
bili, /lde, de que for absolvido não he desconlado ao
111 ugislrado. D_ n. "Si-de 20 de Juuho de 1850, arl. I §\í 3.

(3) O arl. 90 § 2 da L. u. 261 - de 3 de Dezem ro
d 18H revogou esla dispo,ição.

(4-) O processo das Reri.las nas Relações Re,:isorM
está decrelado no Reg. n. 9 - de li de Fe"erClro de
}~ I que se s!!fue ii este Decreto.

§§ 2 e 3 (i); e rluand~ O~c.ol'l'C1'em ca o
taes, e tão graves e llltl'lncado", que a
dec:isão de erem, ou não comprehendido
nas di ,posi~ões desta Lei, se faça duvido a
no Tribunal, solicitará elle as pro\'iden
cias Le§islalivas pelo intermedio do Go
verno (.).

Arl. 9.' A interpo ição da Revist.1, por
meio da manifestacão, de <J.ue trala o ai'!. 8
da referida Lei, pÔde er feIta por qualquer
proclU'ador, ou eja bastante, e geral, ou
seja particltlar, dos que e tiverem autho
risado para o proseguimento do feito na
instancia, em que e proferir a enlenca,
de que a revista se inlerpo er. .

Ar!. iO. O termo dos 10 dias, fixado
para a manifestação ela revista, he perem
ptorio, e improrogavel (3), em emba.rgo de
qualquer re tituiqão; todávia os erros com
mettidos pelos :Escrivães dos Juizos, de
que se interpo er a revi La, ou pelo e
CI'elario do Tribunal, não prejudicarãõ a
partes, que tiverem cumprido as disposiçõe~

legaes.
Art. H. No caso de e provarem Laes

erros, peranle o Tribunal, deferirá e te ao
direito da parle, como e não exi !is
sem, salva a Tesponsabilidade do que os
li verem commettido.

Art. 12. A revi ta5 que til-erem sido
denegada por motivo dos mencionados

(I) Ei. como s'expressa o Legislador nnquella lei:
, 2.' E p:tra que em hum ponlo de lanla imporlao

eia, que dctle depende a tranquilidade pubhco dO!
meus vassallos, l1ajão certas, e inCnlli"cis regras! que
qualifiqnem, e fixem as sobredilas manifeola nulhdade
e noloria injusliça que hão de servir de faudomeolo
aos Recursos revisarios: mando que estas sóme.nle se
possiio julgar Ines n«is casos litteralm~nte exp~essos no!
dous preambulos das dilas Ordenações do Lmo .Ier
ceiro titulo setenta c cinco, e titulo 00\'COt8 e CIOCO,
eone~rdando-se ambos os sobreditos preambnlo. para
o dilo eifeilo: e reduzinuo-se aos casos nelles .'pres
sos o poragrapho primeiro do referido titulo ooveolae
cinco nas pnlu\'rns: E sendo ambos conformes em part
ter, que a sentença não roi ~ustamc~lte dada; C .fIOS par;
Irr.phos lrinla c dous, e trlnla e CIDCO do ReglmeolO o
Desembargo do Paço nas ou Iras pala",.s, que alé .g~"
se lomárão por pretexto para as s.,bredila, .cooc~!
ubusÍ\'ns j e iEto ~cm interpretação, ou modlficatao {l1
gUllla qualquer que seja.

• 3.0 E porque sobre o,. termos, .ClU qne as seoleo:
ças se devem julgar ~olor,"1Uenle IDJuslas pel? P~'h.
cipio de serem proferidas contra Direito. c~prc~s&,

lambem dh'crsas opiniões, que tem con.shlmdo pe~le.:
xidade no direilo das partes, e contrariedade oas ea
sõcs das Re"islas: determino que o Direito el~~e5.;~~
etc que se trnta nns referidas Leis, deve ser o irei

Palrio doa meus Reinos, e não os Leis Imper;o.!d ~:
nireilo Civil, de que resullaria a mesma perp eIl \e
do.dominio, e incerteza do direilo das parles, que .
da minha paternal inteução evitar quanlo po"irel for.
E isto, não obslanle a oulra Ordenação do livro ler-
ceil'o, titulo sessenta e quatro. 11 b

(2) Vide nola (5) ao arl. 9 da L. de I de Selam ro
de 182R. a pag. 262 deste Iivro_ . Denlo(3) lla"endo guerra ou onlro qunlqneraco,!'teclI _
extrnordinario, err. qne tenha ha\'ido susp~nsa~ do e~::1!
oicio legitimo da aulhoridade publica, naO v·gtj lho
di posição, como declara o D_ n. 19 - de 11 e u
~IU8. ~S

Vide A". de 10 de Julbo de 1851, L. n. 01- i li
de Selembro de 183i, e nola (5) ao arl: 9 d. L. e
de Setembro de 1 28 a png. 262 deste IIVrO~
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ClTOS, admittiraõ novo c,onhecimen.lo para
~o deferir, como fàr JU 'lo, com lanto qne
a ·parle., tant? neste ca,o, como n? do
art. 6 o reqn Irâo na Côrte e PrOVJl1Cla
do Rio de Janeiro, dentro do 60 dias:
ele hum anno nas Provincias de i\'Ialto
Gro' 0, Ceal'á, Piauhy, Mar~nhão, e Pará,
c de oito mezes nas demaiS PrOVJnClaS,
contados da publicação da presente He
sol ucão ,

Art. 13. Se a parte, conlra quem se
pl'Oferir sentença em ultima instancia,
mOITer antes de findarem ~s 10 dias, sem
tcr i,üC\'posto a revi la, nem consenldo
no j algaclo, semlo morad óra do Iugar do
Juizo, ou sabendo-se nell~ do seu falle
cimento, dentro dos iQ ellas, passará aos
herdeiros o direito de a illterpor.

AtI.. 14. Os herdeiros neste caso farão
a manifestação dentro de lO dias depois
da p'uhlicação da senlença por que forem
hallllitados, perante o ruizo, ou Relação,
que julgára a causa prineipal.

Soa parle que faHecer, não rôr mora
clora no Illgm', nem nelle e ti,",r n,)ticia
do fallo imento, dentro dos 10 elia', \'alerá
a illlerpo ição da revisl:l, feita p110 seu
procurador, e se este a. não inlerpozor,
passará o direi Lo de a interp I' ao her
deiro., na forma a ima eleclal·olrla.

ArL. 1ã. A inlimacào da malli Fe. tacão
qllando a parte conlraria n30 residi/', "ou
n;10 e tiver no Jurrar, póde s I' f ita na
pe'soa elo l)l'ocurador, no> terl11o<; elo n,r!. 9.

S, a parte tiver id.) 1'01''11, e não c tl"cr
no lugar do Juizo, e nem til'l'l' constl

. tuido procurador, nào he prncl :t a inti
macão.

ArL i6. A ex.cepção po la no art. 9
da LeJ, a respeito das ca.usa· crillles, ho
extensiY<l a favor dDS Réo~, qne tiverem
sldo_ entenciado. anle, el:t pl1blica~.ão della,
e nao he neces'ario cril os Réos proyem
a IIn~os,ibilidad , que ti l'OI:em de interpor
a rensl1 uas sentencas Já executadas,
ba~lanrlo que a :ua állegacào seja altcn-
direI. "
_AI'L 1.7. Na. causas cri mes, em que

na~ houYer parte acr,u adora, faL'-se-ha a
1!ltnnação ela revista ao Promotor ela Ju 
LIça ('1); e fal'- e-ha lamhem ao ProClll'ador
da Coroa, Soherania, e Fazenda l' acional
(sem rlependellcia ele licença) em tOlla as
causas, em c]tle tiver inl nriudo, como
Aull101', ou R):o, Assistente, ou Oppoente;
e tanto hum como outl'O fl.rrazoarflõ em
praso igual ao concedido i1s parles (2).

o. (I\ITo obrigaç~o d.os ?J50ri.vãos doa Rolaçõcs, a qllcrn
P~lhl! 0" forem (i1strlbUldos l tnlllllRr.em no~ Pl'omotores
inl lC?S as ~cntcn\a8 I)rOrcrida~, pnra l)otlOtlCm 10"'0

Ab r.lJ'udr o rCCurso de rcvisla. Av. n. la - de aâe
" o 18'.:!.

o~} llo"is.la Cm Causa ria "alonda Nnciono! mnndou
ricno~crn~Interpor pum firrnar·sR á rnspeito jUl'ifipHl~
Di.~:n·d t ~e ai dc Mnrço de IS1;O, imrr 5S no

o n H) e J'll1leUQ cio IOP.SIITIl) nOO(l n. Sr,ri8.

Art. i8. Se, depois de feita a mani
feslac.ão do recurso e a intimacão, fa1lecer
o l)rocurador d'algulIla das p'àrles antes
de <arrazoftr; ou por molestia, prisào, ou
OUlTO grave impeclimento se impossiJJililar,
não send a parte moraelora 110 lugar do
.ruizo, nfw cOl'l'erâõ os aias que faltarem
lJj.\ra o termo, se não depois que for ci tada
para coustitui.!· novo procurador, em prazo
rasoave!.

Art. 19. Se neste tempo fallecer alguma
das partes senuo moraclora no lugar do
Jllizo, Oll sahando- e do fallecimen.to dentro
do praso do's 1.5 dias, proceder-se-ha [t
haJJilitação dos herdeiros perante o Juizo
da sentença; e não se contará no tempo
concedido p:tra a aprésentação o que se
consumir na hahilitação.

Arl. 20. Quando a parte fallacida não
fór moradora no lugar, e se não tjyel'
noticia do fallecimento deulro do dito
praso, não se "poderá depois aUegar o
üdlecill1énto para se' iUYali.darem as aclos
prali!;ados antes de ser sabido.

Art. 2'1. O E crivão con(,jnuará vista'
elos autos ás parte", ao Promotor da JllS
li;o, e n:o Pro mador da COl'ôa, oherania
o Fazeuda Nacional, nos ca os em (flle o
dcúH' fazer, para anazoarem; ficando a
~eu cargo cobrat-os il'l'emissi'velnlcnte, lo~o
rrn finde o termo da Lei e Resolução ae
31 ele Agosto de i829.

Art. 22. e amlJas as - rte , du alguma
cle!las, depois ele feita a manifestaçao e
illtimação, •deixarem d~ arrazoar por b 

cri}Jlo, não se deix:ará por esse moLi\'o ele
coniIocer elo merecime)lto do recurso.

Art. 23. Depois ele preparados os autos
com a razões, ou sem ella, e feito o
trasbclo o Escrivã.o os remellel'á ao e
creb1l'io do Trihunal pelo COI'l'eio, pago
o porte pelo recorrente (i); e da -remessa
ajuntará conhecimento ao traslado.

Art. 21. No lngal' em que estiver o
TrillUnal a remessa dos autos se fará in
dependente de' lTa"lado, o que sómelíte
se tirar!l depois qllD fôr concedida a re
vi ta; e sendo para e so fun l'emettidos
ao E crivão competente, qne, tirado o
tl'a~lado (2), os reenviará ao 'eCl'elarlO do
Tribunal para. serem remetlidos 11 Relaç.ão,
que o Tl'ibunal tiver uesignado.

Art. 25. Tanto o autos, como o tras
lado, erão sclJado a cu ta do recorrente,
nào se, fazendo a remes a sem que este
tenha pago o se1l0, e o porle do Correio,
e imputando-se-lhe a clemora, que por essa
au a hOl.lyer. O Escrivão erá Te pousavel

(I) "ide noln (2) ao arl. i rln L. de 1 de Setembro
de lt\2~, n pn~~ 2lil dC~té Ih'ro , c o A\', de 15 da De..
lembro de I 31.

(2) Soria mniõ cario' e cxperlilil'o qne rsle trabalho
fosse fcito pela Secr lnrin do Snrrerno TriLnnal. Pou
flar~se-ia a dom ora com a remessa dos nu~os para o
'l'rihnu,\J inferior, aGlll de se r~~or lal serviço.

QIlD, ~li'
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o fLzer a remes a sem sell0, ma não se
t1eixal'il de conhecer do recUl"O.

Art. 26. Toda as providencia que
forem necessaria para o Escrivào tomar o
termo da manifestação, no caso de re
pugnar, e para fazer o traslado e remessa,
bem como para todos os mais actos e clili
genci 1 preparatorias, serão requeridas aos
rl'esidentes das Relações e Tribunaes, ou
aos Juizes ue primeira. inslancia, que tiye-
rem proferido as sentenças, .

Art. 27. Quando a revista for Illtent.ada
IJelo Procurador da Coroa, Soberania e
Fazenda Nacional, se procederá do modo
declarado nos artigos 8.° e seguintes da
Lei; sendo porém a iutimação fe~ta sómente
á parle "encedora, e não á venCida il. quem
'e nào dará vista para. arra.zoar.

Art. 28, O Tribunal conhecerá dos de
lictos e erros de Oflicio, sem precedencia
de queixa de parte o[endida, ou do Procu
rador da Coroa: e tanto nesse caso, como
quando a queixa for directamente apre
sentada perante elle, o Ministro fi quem
tocar, inquirirá testemunhas, e procederil.
ás mais diligencias que são encarregadas
aos JuizeI territoriaea pelos artigos 2i, 22
e 23 da liiei: ou por elles se mandaráã
fazer, sefUlldo a deljblfação do Tribunal (i).

Arl. i9. Os indiciados, no caso do art.
20, serlo ouvidos por ordem expedida,
na conformidade do 1ft. Lo da Resoluçào
de 31 dtl "gosto de 18!9: e tan to neste
caso, como no do art. I~, se lhes enviarão
as copias da queixa com os nomes do
accusador, e das testemunhas.

Arl. 30. Os Ministros sorteados para
a pronuncia, antes de proferirem a sen
tença, poderão mandar proceder á todas·
IlS diligencias, que entenderem necessarias ;
em nenhum caso porém se mandará pro-
eder â devassa, quando não for caso deHa,

ou q1Jando for segunda, post.o que a pri
meira seja lHllla.

Art. 31. Os elTeito da pronuncia, de
clarada no art. 2~ da Lei, procedem con
juntamente, como consequencias della, seUl
ti pcnrlencia" lle declarayã~ dos Juizes, a
([Item n;\O he darlo arbllrlO algum a este
resp ito.

Arl. 32. Qnando houver parte accusa
dora, será adll1ittida a addir, ou declarar,
o Libello do Promotor, com tanto que o
falfa no ]H'aZO de tres dias.. .

.1\ rt. 33. Se algum ou tro JUIZO se Ill
trometler no conhecimento dos debctos,
e erros de Oflicio, que commetterem as
pes oa declaradas !la art. iOl~ § ';!.° da
eon ·tituição, poderil. o Tribunal avocar os
aula', para proceder na fõrma da Lei (2).

(I) UOJe o processo desle. deliclos he reilo na con
formidade do D. n, 1 t9 - de 20 de Outubro de 1850.

(2) Ei. ulha elcepção ao preceito Constitucional do
§ 12 do arL 1;9 de nolSo Paelo Fundamenlal, ijlll que
.e prehib. O lYor.m.ot~ de lRusa. pend.ote•.

Art. 31a,. • e ao tempo de deyer Julgar- e
tinalmente o processo criminal, não 'e
acharem seis Juizes livres (4) deferir-se-ha
o julgamento para outra Ses ão, e quando
aconteça uão os haver enlre todos os Mem
br lo Tribunal, l·.Olwocar- c-hão, por uas
antiguidades, os Minis~ros da Helação da
Corte, que forem preclzos.

Esta convocação será feita por OJJi~io

do lJ 'e. idente do Tribunal dirigido ao da
Re1:lcão.

AJ't. 35. Para a execução da sentenças
crimillr-eS, assim do condemnaçflO, como
de ab,olvição, se deverá juntar ã Porlaria
UO l're:ldente, ordenada pelo § 9,0 do art.
q,.° da Lei, huma certidão autlienlica da
senlcn~a passad,a pel . ~ecretario, a (Iue
a m ma Portana eX]lllcltamenle se refira.

. rt. 3ü. A l'ortaria, no caso de sen
tenca condemnatoria, será remettida ao
Juizes e Authoridades ã quem tocar a sua
execução, e, no ca o de aLsoll'içiio, se
el tregara á p:.lrte, quando a requerer.

Art. 37. Se o Réo que for ab olvido no
Tribunal, tiver prestado fianca pecuniaria,
será esta il. seu requerimento levantada
por Portaria do Presidente.

Arl. 38. 'ão se poderão supprir no
Tribunal as faltas e ommissões das olem
nidades, que a Lei exige para a interpo
sição e seguimento das revistas.

Art. 39. Se por qualquer desastre I

acontecidQ ao Correio, se perderem o autos
remetlidos ao Tribunal, poderá a parle com
huma certidão authenlica do Administrador
do Correio da Corte, pela qual con te o
o desastre, interpor de novo o reeur o,
na fónna da Lei, servindo o lraslado dos
autos, como se fossem priQcip:ws.

Art. 40. As custas, de que lrata oart.
15 da Lei, serão contadas pelo Hegimento
de·:l.O de Outubro de i754 (~), feito para a
Camaras de Beira-u ar na parte relaliYa
aos ]~ crivães e TabelJiães do Judicial.

Art. I~L Os emolumentos, de que traia
o art. 39, serão contados pelo Regimento
de-25 de Agosto de 1750 na parle rcl~til'3
aos Escrivães, e Oflicial maior do cxlmcto
Tribunal do Desembargo do Paço (3).

(I) Hoje ba,tão Irez Juizes escolhidos li sorle. D, n.
719 - de 20 de Outubro de 1850 arl. 2.

(2) Parece que pelo D. de t 3 de Oulubro rle. t8~!
que reTogou este Regimento, não tem elle mais apl'i,caçao
na cobrança de custa, do Supremo Tribunal, "' qu,e.
se cabrão elecutivamente. Av. de 5 de Agosto dc t831.

E por tanto os cmolumentos que percebem o Secrelor"
e OC6eial da Secretaria do Supremo Tribunal, dc ~~e
trata o D. n. 98 -de 30 de Oulubro de I 35, se regu nO
pelo D. n. tS69 - de 3 de Março de 1855 rlc arl. !5!
l~i, que mAis adiante se lerá.

(3) Vid nota (5) ao art. 41 da L. de I de Setembro
de 1828 a pago 264 de,te li \'rOo •

Consulte-se tambem o Alv. de 4 de Ferereiro drl1So,
ari. 5. d

Parece qne attlO do que fica declarado nO arl.! o
D. n. 98-de 30 de Outu brl) de t83;, não e.la em rlgor ,
o Regimento de 2; de Agosto de 1150, por i..o ~':C
pelo no"o Regulamento de Custas, o D. n. 1509, ,cne ao



ADDITMlIEl'iTOS

ArL q,~. As custa, e emolumentos, a sim
reguladas, em-quanto se não der OOYO Regi
mento serão contadas nos aulos pelo ecre
lal'Ío do Trihunal, e ii, sua cobrança se
procederá execuli vamente, quando as partes
se recusarem ao pa"amento.

Art. '1:3. 1\'0 impedimento do Ibesou
reiro servirá por elle bnma pe soa idonea,
debaixo de 'ua partícular re pon abili
dade; e o Secretario do Tribunal será o
ESf)rivão de toda a Heceita e Despeza.

Art. !J,!J,. Haverá no Tribunal as entos
para a. pessoas que assistirem a" sua.
.cssàe ,o quae o Go\"crno fará cal locar
no lugar para esse fim destinado (I).

Fic;10 revo:radas as Leis em contrario.
- Com a Itubrica de liA i\LACESTADE h[
PEI\lAL. - V'isconde d'Alcantrora.

DECRETO n. 9 - DE 17 DE FEV EllEIRü
DE i838.

~[nrca os casos em qne as Relações Revisoras hi'ío de
Ilecidir da nuUidade ou iojusLiça, c do merecimento
das caus3s.

O_Regente interino, em nome do Impe
rador o Sr. D. Pedro II, ordena:

A.~·L Lo A Relações a que forem re
mell.itlos quaesquer autos para a Revista,
em todo o caso e con<;iderarão, plena e
perfeitamente substituidas ás outra Rela
ç?es, Tl'ibunaes, Corpos Collegiaes, e Jtlizes
slDgulare , que tiverem proferido as sen
~enças que derão motivo ao recurso, para
Julgarem a cau as á vi ta do que acharem
a~legado, e provado no al11os, da mesma
forl11a, que por taes nelações, Tribunaes,
~orpos Collegiaes, e Jlüzes singulares nunca
lIves em ido julgadas.

Art. 2.° c a Revista tiver sido conc -
dida por motivo de inju ·tiça notoria Pl\)-

~lrce:t~~idos os casos de que trata o mesmo Regi-

as Omoiae e EscrevenLes dos Escrivães da Camnrn
f]lle ser\'iii.o nu. Secl'ctaria do Desembargo do Paço crrLà
proposLo pelo. rer~ridos Escrh'ãcs, e approvados pela
~lesn, 11 qual era a uniea compelente para suspendeI-os
c cXIJnI:snl-O!i
n Esla. dou! ri na p.'''JU para o Sopremo Tribunal por
rorl.rra de 2; de Junho de 1831.

Por '.'Iuelle I\egimento esse, Omciaes e E.crerenles
ganh.rao pelo seu Irabafho melade dos s"lnrio. dos
}mpCI! que fm:ião.

~hl!o hojo C"SIiC:\ funecionarios sob a·dcnominnl'iio :le
ANrna.nlllm'es l fruem "cncimcntos pn"os pelo 'l'h':~<)uro
1aClOnnl. o

Um, considerado empregado ordinarin, "ence o orrle
n.do nnnoal de.GOO$oOO (A,·. de I: de A~osto de 18:8,
~ d:fTr'r~nles leiS do Orçamonlo), além da gralificação
/ oOOB~oo (A r. de II de Setembro de 18GO), em ra2;;0
.\0 Sf'rYIÇO cspcl}il11 c cxlraorflinario. E:dstia outro
t'nli1n~enfleJ oIlraordinariu, que npeDas ,'eneia n g'l"a
IIC.çao de 400800u (A,·. de 2i rle Agoslo de 18;;r,) a

qUlll.coura aOlualmente UIU dos Continnos do TrilJun~lJ
C~I~I'la d. 1'orl. de 15 de Março de 1862.
.[ di e nol. (I) no arL. 42 d~ L. de 1 de S~Lelllhro já

CI &tv~lag. 26~ deste livro, que assim fica re.,tificada.
de 1 _ I C arl. dI do n. n. ;ai-de 2:; do NOl'elllllro

00, .acerca do. advogados qoe rcquerem no Su
premOTnboaal,cujas prerogalhas ali se lhes conserva.

venienle de se não ter admitlido ás Parles
alguma essencial defeza; como por se nào
terem recebido emlJargos ou artigos, que
prm"ados relevarião, por se não haver
ordenado a vistoria e exame, ou qualquer
outra diligencia legal, que era indispensavel
para a plena delucidação da maleria, e per
feito conhecimento de causa, ou por se não
ter dado provimenlo em aggravo do auto do
proces o no ca o do art. 6,5 do Regulamenlo
das HeJaçàes; e se as Relações Revisoras
reconbecerem esta injustica, limllarão o
o julgado a remellia-\a; não se podendo em
tal caso pruferir entença defimliva soure a
materia 'principal da causa a que falta a
necessal'la illu tracão.

Art. 3.° e a {levista 'e conceder por
motivo de pullidade manife ta, e as Rela
ções Revisoras as julgarem procedentes,
se!ldo daquellas que o Direito tem decla
ra.do insanaveis ti), Iimi lar-se-ha a senlença
aJulgar o procll so nullo, em todo, ou em
parte, conforme o prejuízo que dellas deye
resultar á sua tolal, ou parcial validade.

Art. !J,.o Quando p,0rém as nullidades,
posto que reconhecidas forem' daquellas
que se podem sanar: e da.s que apezar
de não erem sanadas, nenhum prejuizo
resulta ao essencial do Feito, e~stindo a
legitimidade da~ penoas dos litigantes, e
quanto seja necessario para ser sabida a
verdade, em tal caso .as Relaçõe. Revisoras
julgarão definitivamente, sem .ttenção a
taes nullidades, e enos do processo.

Art. 5.° No caso de não poderem as
Relações Revi oras proferir sentenças defI
nitiva , que ponhão fim a toda a causa (2),
por algumas das razões expostas nos arts.
~o e 3°, remetter-se-hão o au tos aos Juizos
em que se proferirão as sentenças recor
ridas (3), para neIles proseguirem os de
vidos termos, na conformidade da emenda
da inju tiça, ou nullidade, que se tiver juJ
gajo.

Art. 6.° Se, proferidas algwna d slas
scntença. pelas B.elações Revisora, não
e tiver ncllas bem eX}llicitn, e claramente
determinado o andamento que deverão ter
o proce sos nos Juizos, de que e recol'l'êo,
afim de -e remediar a inju liça, ou nul
lidade reconhecida, para o unico elfeito
da precisa declaração de que as Parle.,
a esle respeito julgarem ob curo, admiltirão
a Relacõe Tl.evisoras a petição dessa decla
raç.ão por meio de eml~argo, que nada
mai contenhão, olferecldos pela Parles
dentro do lermo legal.

(I) "ide A\'. n. 102 -de3 <le Maio de 18;;9.
(2) No D. n. i3i - de 25 d No,emhro de I i1óO,

aI L ~83t se declara q1Jnc~ Os nclos c dúeum 'nlolt que
d "'crá conter a curta de sentença da Uelatão Re,'i8orn.
cnnfirmando a sentença rceorritIa, c já elhabida nntes
üo. aulos terem subido ao Supr mo Tribunal.

(3) Sobre n reme..~ pelo Correio de autos rimr.
das R 'Iações nóvisnra. eonsulle-se o D. n. 154G-de 3
de Fe"ereiro de 1855, e o nego n. 398- de 21 d. De"
zembro de t84 i art. 20·. c seguintc!í.
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Art. 7.° Para e dar andamento ás
causa, que ora se aehão pendentes, e
parada, pOl' não terem as ReJaçõe" Revi
soras prolerido seutel1çus defini tivu ,. e não
estar bem claramente desiO'na 10 o segui-:
lOeuto, que deverião ler, poderão as Partes
inlere sadas requerer a reme'sa dos aulo
á Relaçõe Revisoras, para IIJ s pellirem
a declaração pela maneira derretada no
arLiO'o anlecedenle, Oll c:,ja por despa 'ho ,
e mandados da~ aUlhol'idadcs do Tribu
naes e J lÚZO", em que O' mesmos aulos
se acharem; ou ja por meio de ]1I"e·':I.
toria das referidas He]aç,bes Rel'isoras,
dirigidas a es e TribuMes e Juizo . 
PEDRO DE ARAUJO Luu.-Bernardo Pereira
de Yascuncellos.

LEI DE 22 DE ETElHDRO DE 1828

Extiugue Os Tribunae. das ~[e.as do De.elllba"go du
J]aço, C da ConsuienOia c Ordon••

D. PEDRO por graça de Deos, e unaniUle
ac<.;lamaç,ão dos Povos, Imperador Cons
titucional e Defensor Pel]letuo do TIrasil:

Fazemos saber a lodos os nos o Subdi
tos, quu a Assembl a Geral decrelou, e
nós qul'rcmo a Lei eguinte:

Art. 1. Eicão e ·til1<.;lo· os TrilJllnaes das
~fesá dQ Desembargo do Paço, e da COl1
ciencia e Ordens.

Art. 2. Os negocios, gLlC erão da com
pelencia de arnbo os Tribunaes extinctos,
e q1ie ficão sub i lindo, erão expedidos
pela Antond.ades, da maneira seguinte.

I. Ao Jlrizes de primeira instancia
precedendo as neces"aria informacoes,
auiliencia do intere, ados, ha..--endo-·Q. e
conforme o di posto no Regimento dos
Dc:sembargadore do PU!!O, e mais leis
eX! tentes com recurso para a Relacão dos
Di lricto , compele. •

Conceder Cartas de Lcgilimacão a filhos
iJleg~.t~o , <: confirmar as at]opçues.

A mSl11naçao de doações, que será pedjda,
e a, erbada no Li\'l'o 'ompetenlc e dentro
de dous mezes depoi da data da E 'cri
ptul'a.

A .su)Jrogagão de ben , tIue são inalie
nayel .

upprir o con entiJll~Jl.Lo do l!lal'ido para
a IUul!ler revogar em JlllZO a aheuaçào por
elle felta, nos termos (la Ordenacão Lirro l!,
Tilulo 48 § 2. •

Fazer tombo pertencentes ás COI'pora
!tues, ou á pes ons particulare .

Anl1ull3l' eleições de Irmandade feitas
contra os Compromissos, c mandar reno
va-Ia.

AdmiUir caução de Opere clemoliendo (1).

(1) Vide .-\ll'. de 2.J. de Julho ~e i 713á pag. 379 do
f. :! du CoUcr~ãa ue Jo f)uim Igna.rio d~ Freila~.

Conceder ]icenca para u o de arllla
yerilicando- e os i'equisitos legae's (1). '

.Conceder faculdade os Escrivães, e Ta
bel1iães para poder ler ea<1a hum seu E '
crcvenle ajuramen lado, que escreya nos
ca os, em que as Lei o permiHem (2).

2. Ao Juizes criminaes que decre
tnr8lJl pri ões ou as exe<.;utarem, fi a per,
tencendo da mesma fórma admillirJianl'as
para os réo , linarelJl oltos (3), •

eryirá d ESCl'Í':ào de ta !lanças qual
quer do que "erl'lrem perante os mesmos
Juize-, e se I'eg'u]ará pelo Regimenlo do
Escrivão das Fiança da CorLe na parte
applicavel.

3. .r os Juizes 'l'JJ11l11ae pertence di'·
peno ar da re idencia por legitimo iInlJedi
mento, os réos e aecusadore , que perante
elles liligarenl (4). ,

·1. Ao Juizes (los Orfão !lcão perten
cendo:

A Cartas de emancipação.
upprim nto de idade.

Licenras a l11ulhe1'Cs menorés para Y(-n
derem riens de raiz, consentindo O' ma·
rido'.

DaI' tulore em lodos os ca o marcados
nas Leis.

SUPPl'Íl' o consentimento do Pai ou Tutor
para casamento.

A entrega de bens de Orfãos á ua Mài,
Ayós, Tio, elc.

A entreO'a de ]lens de auscntl's a seus
parentes mai chegados.

A entreil'a de ben de Orfa no eus ma
maridos, quando ca arem sem licença do'
mesmos J uize..

A di pensa para o Tulores obrigarem
cus proprios hen ii liauç-1 ~las tulella,

para que._ fOl'ão. llome~do •., all1da q-ue o
hen estepo fora tio Dl-trlcto, onde con'
lrahirem a obriga~ão \5).

5. Aos Juizes do' Orfãos ficão Lamhem
pertencendo as !labi litações dos ]lCrdeiro5
dos lJeu dos defHllto-, e au enle , que
d'antes se fazião pelo Juiso de lmlia (1

lIina, com recUl"O e.t-officio para a ~reza
da COIl, cicnci:l e Ordend.

o. A's Belacões Provinciaes' compete:
Decil]ir o. conflicto de juri dicçào untre

a Au thol'idatles nos termos da Lei de
20 tle Uu tubro de :1.823 (6).

(I) Virlr Cllriigo CrilnilHll 1l1'tFi. :-;9j e 2r,s § 3, fi ~I'
:1 26r1"OulubrürloI311"1.3,ou.~i3-de3ú e
NOI'omko de 18\ 1 I.b. ~ ·1 r. •

(2) Vido nl,ln. PJ. (:i) o (I) :l Orll. llu iiI'. 1 t. O.
§ lO, tl pago 236 c 23, deste iivro.

(3) Vide Cudigo do 1'1·oe\".o Criminal l!e arl. 100 R
113, e L. n. ;:GI - de 3 (lo lJozeu.bro de 1l;~1 .rlo. 31
C 38. Cl

(4) Em I'i.la d a"L. 11,0 ~ 3••osund. I' rle, do ).
di1ro ÚO Proce...,o Criminal, parece, que ficou abruea~a
rsla dispn,iç.Io. ~

(5) 'V,de AiI·. do .-1 do J IIlho de 1113. "
(li) Virlo " D. de 3 de Jaoeiro de 1~33 "rl. Q ~ 9.~.

de 3 de Oulubro de 1831, e A,'•. n. 205 - de I~ ,8
A~os(o ~c 185~ C II. \;2 - ue 26 de Selembro de.'E~>.

'Mas ::endo o ClJollictu cnlre ~ autoridadc:: judlC!a!!!S
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Julgar as questões de jurisdillção que
houverem com os Prelados e outr:lS Aulho
ridades Eccle:iasticas, de que até agOTa
conhecia o extincto Tribunal do Desem
bargo do Pa 'o, ou ido o Procurador da
Corà3, e ob"erania Nacional, e observada
a fõrma e labeleciua para os recm os ao
Juizo da Corõa no Decreto de 17 de ]\faio
de 1821, mandado oh. erva!' pela Lei de 20
de Oulubro de 1.823 (1).

Prorogar o tempo das Carla de seguro (2)
e das fianra, hal'endo impedimento in
nncivel, que inlJabi!ita se os réos li se
livrarem denlro delIe.

Conhecer do recur 'os dos Juizes de
.~.usentes que alé agora se interpunhão
para a 1\1esa da Consciencia.

Prorogar por seis mezes o tempo do
i1l\'enta1'l0 havendo impedimento invenci
yel, pelo qual se não podesse fazer no
lermo da Lei (3).

7. Aos Presidentes das Relacões com
pele conceder licenca para que advogue
homem, qne não he fcrrmado, dos Lugares,
onde houl'er falta de l3a.ehareis Formados,
({ue e, erção este ameio, preced 'ndo para
no exame na sua pres .nca Il),

8, Ao Thesouro, c as 'JUlllas de Fa
zenda pert nce:

Tomar conta ao Olliciaes dos Juizos
de Allzenles.

Impor as Pen õC", que os Parocho
devem paClar ti. Capella Imperial (5).

9. Ao Supremo Tribunal de Ju liça
perlence:

Conhecer dos recurso e mais objectos
pertencente. , ao alicio de ChancelIer l'tIõr
elll ~ue in~ervinha ,a Meza do Desembarg~
do I aeo, a ~xeepçao das glosas posta á
Carla< Provlsõe-, e entenca, que ficão
abolidas, •

Os papei Cjll o Chanceller Mõr não
pode pa' ar pela ChanceJlaria cOllforme a
O,r~enaçào ~ivro primeiro, Titulo egllndo,
palagrafo vlJlt~.e bum, . erão agora pas
sados pelo AIml tI'O mal antiao do 1I-
premo Tribunal. "

10: .Além do objectos da economia
!lI~l1lclpal, (Iue até agora e eXll cliüo pelo
Tribunal do De mbargo do Paco, e da
e. cusa ao oiJh:.iaes da GoverJlanca nos
casos de impedimento legit.imo, e pcrma-

E;~dllliDlL·slr.lh'as, a compoloncia ho hojo do Conselho de
§\.,o, .n,23,~-tln23deNovcmbl(}do1811 .rl.1
:t illleg. D. t2~-du;. llC Fever<::iro dI} J8~2. de ~rl:l. ~H·

I O~I, o Av. o. o; - de 10 de Abril dá I ,;,9.
o qIa"on .osle ,Iil'oil !lara o Cons,'lho ,1'Estado. L.
u' j"~-t1o ~.3 do ~ul'en~1Jro de 1811, arl. 1 § 5, o Reg.
. 2" -do " do l' el'I'rOlrO do 18-12. lIrt. 30.

arl,~ ~~I'~gaI2d~ pelo Codigo do Prócosso Crimioal do
a L .

Ja~3). Vi~o AlI'; do _,~ do Jnlho do 1113. o Rog. do 3 de
(.~Ir~. o 1833, al(s. O § II, 63 e 11.

AI.!- I,de Reg. de 3 de Ju"oil'o de 1833 orl. 1 § 5 e
~:do,2IdoJulhodot113. ' ,
(.) V,do l' d 3 d ' S •

hOJe o!io se ~eb~'ão, e el~nh,ro de IS11, E..os pensões

nenle, que ficão a cargo das Camaras (1),
pertencerá mais a, esta , precedendo as
Illformaçães necessarias, e dependendo da
confirmacão do Conselho do Governo da
Proyinciâ.

O aforamento dos hens do Concelho.
Conceder ou augmenlar partido de Me

dico', Boticarios e Constrastes :eel()s ren
dimenlos do mesmo Concelho (2).

ll. Ao Governo compete 'expedir pelas
Secretarias (l'Estado, a que pertencer, e na
conformidade das Léis o eguinte:

Cartas de l\fagistradoti.
Cartas de aoresentacão de Beneficias

EccJe iaslicos soLre proposta dos Prelados
na -fórma até aqui pratlcada .

Licença aos Desembargadores, e Juizes
lerritol'iaes, para sahirem da Relações,
ou Districlos, álem de trinta dias continuas,
~6 a huns e outros fjoderá conceder o
lresidente da Relação 3).

Licença ao Jniz de 01' ãos para cazar com
orfã ela sua jUl'isdição (4).

Alvarás, e Carta dos Omcios da Ilome<l.
cão do Imperador, devendo ser llasRadas as
CIo outro pelas mesmas Authortdades, que
o. hão de prover.

Licença para servir dou OJTieios, veri
ficada" as circnmstancias, em qlle as Leis o
permitlcm.

Decidir todos os mai negocios sobre que
até agora erão con ultados os TrwlUlaes
extincto , e que forem da competene-ía do
me mo Governo.

Confirmar os Compromi os de Irman
dades, depois de approvados pelos Prelados
na parte religio a.

12. A Authoridades, paTa quem pas ão
a con(;essões, de que se pagão novos Di
reitos, não as expedirilõ, sem eon tar, que
ficão pai:as na E taçâo competente.

Art. 3. Os Membros dos dou, Tribu
nae exLincto, que não forem empregado,
sel'1\o apo entados no Tribunal upremo de
Justiça com o tratamento" honra, c prero
gativa concedida aos seus iUmnbro , e
conservando os ordenado que vencião nos
Tribunaes em que deixarem de servil'.

Art. 4,. Os Olliciaes do me mos Tri
bllJ1aeS extinctos vencerão seus ordenados
por inteiro, em quanto não forem novamente
empregados. S.e os no o Oflicios, em qHe
forem empregados, lil'ere!11 menos orde
naelo, cOlltinuarúõ a vencer o actual.

Ar!. 5. Ficão extinctas todas c quaes
quer propi.nas, e as onlinarias.

AI't. 6. Os livro, auto,., papeis das
ecretarias de ambos o Tribunaes pas aráõ

(I) Vide L. do to do Outnbro de t 28. mais adiante,
AOS aris. rcspecl i"OB.

(~) Vide Alv. de 2~ de Julho de 1113.
(3) Vide Reg. de 3 de Janeiro de t 3:3, art. 1 ~ 3.
(I) Rovogado pelo D. do t;. de Dezembro de 1830.
Vide !!ola :1) à Ord. do H", I I. ~;; a pago !í3 d.)'I.

obra.
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para a do Supremo Tribunal de Justiça, e
ahi o Pre ideute mandará fazer a divisão
dos mesmos, e remessa para E taçàes
competen tes. .

Art. 7. Ficão abolidas toda a maIs
ath'ibuições que tinhão os. Tribunaes ex
li netos e que não vão especificadas na. pre
sente Lei, á excepção daquellas quo Jit se
achão prevenidas na Con titllição, e mais
Lei novi imas.

Ar\. 8. Ficão rovo~ada a Lei., Alva
rá , Docrotos, e m:LÍ- Hesoluçõe em con
ll':.lrío. -IMPERADOR - Com Guarda,
ia é C/emente Pereira"

DECRETO DE 3 DE JANEIRO DE i833.

Dando Rognlamonto ás noloções do Imperio.

A Reg-encia, em nomo do Inlperador o
Senhor n. Pedro Segundo, lendo em vista
o disposto no Codigo do Processo Criminal,
o no tilulo unico da Disposição Provisoria
ácerca da Administração da Justiça Civil,
decreta o seguinte:

RC!Julamentl') das Relofões do lmperio.

Art..1. Cada huma das ilelacões do Im
perio se comporá de quatorze D"e embarga
dores, d'entre os quaes hUI11 será o Pre i
dcnte nomeado na conformidade do art. 22
do litulo unico da Disposição Provisoria
;ll:erca da Administração da Ju tiçaCiyj] (1),
o outro será Promotor da Ju tica, e Pro
cUTador da Coroa, oberania, é Fazenda

acional, o -crá nomeado em conformidade
do Decreto do i o de Março de '1758 (2).

Art. 2. Os Desol!1bargadore. actuaes,
que não onlTarem no numero .do. effectivo ,

(I).., .gundo o art. 22 ria J)ispo ição l'rovisoria o
Go'er~ó rscolhia o Prcsidenlo das Rclações rionLrc
truz dos })c~cmbargadorea mnis nn:igos dess s Tribll
nac~. ?t[as estn disposit;âo foi rc\"ognda pelo D. n. 295
- rie Ir. rie , elembro de 18"3.

Pol n. n. 8i - do 18 do Julho 11018<1 concorl II-S0
a osto funcc'onnrio o tilulo do COllselho.

O Accorrião rio 13 de Outubro <Ie 181,8 rio Sllpr~mo
Tribunal declarou, que JIi1l'ia nullidndc manifc:dn na
sentença da Relação cm que fUllccionnssc como l)l'csi
dente inlcri.oo, Desembargador muis modcl'oo, figu
rando de Juiz, utro mais antigo c mil is graduauo
(Correio Mercantil n. 283, de 18. ).

(.) E..e Docroto exprime-se por esta fÓII1111 :
I( Sou 8c~nido reservar os 8obroditos (lIltl1ro lugares

(refero-se oOs lugores d- ehanceH r <III CIlsa do, IIppli·
cnç..l I C de Procuradores da Corõa, da FlIzonda c do
Ultrnmar), amillha Real c- illll1lcrliala nOl1lcoç:1o, pnra
ncll(·~ prorer os :\linistros que bcm mc pnl'UCCr; nllcn
d :'onll~ ma~s ~o bom serviço dos mesmos lugar('s, do
qne ~ aullS'wlade c gradunçiio tios qne fOI eU} nclles
prOVidos, Os quncs aullindu tia CIlSD c1n . ul'plicução
pora quacsquor l'ribllnill..·s, não potlerão conscrnlr os
dilos lugares, scm nOra mer l~ minha, li

1'01' n. n. 8i -dn I do Julho de 18~1 concerleu·,e
ti este !uDccionario o Iralall1CIlÍf) ou ExccllenGi(i.

Os seus TcncimcDtus anuuoes são ig-uaes nos dos
Desembargadures, com mais uma gratificação aíitli
rionol, q1l0 no Relação ria Côrto 011"'011-50 01:600$000
(O. n. 8 ; -do lo do Oulubro do 1:1:;6), o 1I0S oulras
l\elações á "OOsOOO (D. de 22 de Janeiro de 1833).

nem forem empregados nos lugare. de
Juizes de Direito ficarilõ addillos ãs Rela·
ções, que mai couvier, até que po são
ler eO'ectividade; no emtanto porém ser
virãõ c·omo e effectivos fossem.

Art. 3. O De embargadores continua
ráõ a II ar de béca (I), o que tiverem o
tilulo de Con elho podcráô u"ar tambem
de capa na H.elação, não gozando porém
de alguma outra prcl'ogati,-a, ou prete·
dencia em quaesquer aclo da Relarão
por virtude de le tilu,10 (2).. •

Art. ll. Todo o despacho das Relaçãe
se fará em essão publica, e em huma 6
Me a: os 'Desembargadores lomal'áõ a enlo
nella á direita e e querda do Presidenle
peln ordem ue ua. I'e pecliya' antiguidade.

·Art. 5. Haverá. trez conferencias cada
semana nas Terças, Quinta, abbados (3),

(I) Por A,·. n. !'.!,j - (lo 5 110 S~lombro de 1831 ,c
declaroll quo os De ombargadores não podiao fuoc
cioO(lr de casaca nns conferencias das Relações, mas j c
tão sómente de béco.

(2) A L. n. 10!i - do 12 do i\loio do I 1,5, e Av.
n. 9 - do- 29 de JaneirO do 1814· doclararão quc o.
mombros das Rolaçõos não le comprehendião o. p••
lavra- maaislrailo, do que u,a o art. 1I § 4 do Acto
Adclicoionol. No llng. n. 120 - do 31 de Janeiro de
18/.2 art. 20 § I so doclorou 'luO ollos tem furo prili
logiado; o são omprogados geraes. L. II. 15 -de li do
AgosLo de 183. art. 10 § i.

O D. n. 1482 A-de 9 de Dezembr,) de 185\ con
cedeu ao. Descmbargadores das Rolações ° tratameolO
do Senhoria.

Os seu! "cncimcntos rorão regulados cm ,'irlade ~O!
art•.•9 rio Codigo do Processo Criminal, e 23 da DI!'
po ição Provisoria (D_ rie 22 do Jonoiro de I 33.arls.l
e ~), que recebem pela rcsprctivas Thesourar~as ~e
Fazenrla (Ciro. do O cio Fo"oreiro do IS33). Enloo 0:10
oxerdião cle 2:800,\'000, quo, no conformidode do L. ~e I
de Outubro lle 18:11 art. 109, recobião depoi. do reoeldo!
(Orrl. do I~ clc F'"ereiro do 18.2). Vido lambem • Ir.
n. 105 - do II do Oulubro de 183; art. 3 § 2.

E Ir "encimonLo forão olo"ados a I,:OOOBOOO, ,codo
J:OOOsOOO de "ratiflcnç'io em ,·isla da L. n. 5>1- de
i do L\gOStO de J~52 arl. 3, onerado o ougmeuto COm
ao por oenlo do no "OS diroitos (Ord. do 8 do Jaoeiro,
On_ 99 - de I!j do Al>ril de I 53).

Vide I,L. n. 50-do 20 de Ontubro dll I 38, o o. 213
-rio 30 do NO"on,bro de I !'\, c tambolll Ords. n. 10
.Ie 2i de Abdl, e G de Julho de I -a, c ~4 de Agosto
de I 5:1, o A,·s. de I. do Abril do 18";, e de9 dc Ou
tubro de I "~.

Quanto ás njudas ele cnslo no casO (10 remoçõcs, coo·
su110,so o A\'. n. 129 -do li de Maio do 1852. E pelo
que respoita ao sell rIas cartas aLo n. jjD-de 8 de O,,·
Lub,'o do 1833, o InsLrucçõos do l\ do 1'\ovombro do
me mo anno.

(3) Pelos nn. n. !'O-do fi rio Fo"rreit'o de 1840, o
n. lr.58-do 2 rio No,' mhro rio 185;· foi, quooto. I\e-
tação ria C<lrLo, ro,·ogadll esLo disposiçãO. .

As suns confercllcias I'cc!uzirão-sc á dunsj as terças
c sexias-feiras (10 cadl;l semona.

Por D_ de 20 de AS'oslo de IS33 se dotormin.ou, que.o
fizessem lodus u dios uteiR, até pôr-se em dl3 o elp~·
diante do pl'ocessos, I1lcuidn que pm' sua inCmC8CI~
foi ro"ogada 1'010 n. rIo 6 do Fel'~reir', do I 3~.

Por D. rle ao 10 Março do 1835, os Prosidenles dO!
Relações forfLQ outho!'isudos a mudarem o desp~cho
para das 10 ás !:! horas da tarde, nos OlCles de MaIO n
OuLubro.

O Av. n- 51n -de 20 de Oulubro de 1851 declnr~u
qUC,A:n1 OCC3~jll0 de tra.bulbo de confcrcncias,oãole dcníl
disLrahir a ollOllç:io dos D sembargadore' eom dC'ta
cho~, a!signatul'as, c quaesquer dispo ições estran as
ao Julgamento rios fi·ilos.

Foi I'ndadl' o Irnusilo c1n carrOs OcarroçAs pola fr:n~
da Holação d" florto clU d,os de se são. A,·. de I,
Fororeiro dc I H.
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OU nos dias jmmeuiatamenle :1Oleriores,
quando qualquer d'aqnelle _ ej~ f riado (1),
ou impedido: o despacho durara ~las 9 horas
da manhã atti ii. :1 da lan.le, e S0 em cago
de urgencia poderá scr prorogado.

Art. 6. O despa 'ho não começará (2)
sem que se achem na rrela~ão cinco Descm
bargadores além do Pre Ldente, ou quem
suas vezes fizer (3). Findo o despacho, se
farilã as audiencia da Helacão ela mesma
sorte que se tem até agora praticado.

Do PreSte/elite,

Arl. 7. Ao Prcsidenle cOl1lpete (II.):
I, Dirigir os trahalhos denb'o da H.ela

cão, manter a ordem, e fazer cxecular as
Leis, é este Rcgulamento:

2. Di trihuir os Proce os (5)
3. Conceder ljcença ao De emhargado

re, e ao Juizes de Direito para ahirem
da Relacão e da Comarca alé trinta eI ia
continuo' , não fazendo falta ao serviço (6).

(I) Yiele sobre feriados deste Tribunal O n. n. 1285
·-de 30 ele NO"embro de 853, e .h. n. j 15 - de 30
do mesmo mel de I 60, declarando obl'ig:lloriM as
disposições dos urls. 'Í e 5 ,lo D. supra cilada.

(t) Outr'ora anLes dos Juizes entrarem rara os Tri
bunaes ouvi[io missa j mas leculari,ado o EsladH, aca
bou-secam essa all/iyualha. Av. de ti de Jllarço de 1834.

(3t O President" ela lItlacão percebia uma gratifi
ficaçao em f:lZÜO da ~un preeminencia. que foi 5uJlpri
mida em ,virtude ela L. n. 58-de 8 deOuLllbro de t833
arl.4 § 3..h. de 10 de Setembro de 183.1.

(4). O D. de.2~ de Janeiro de I~33 art. 2 regulou os
"en,Clmentos dos .Prc. idcntes das Relações, sendo pos
terlormenle elel'ado, pela L. n. 61,7 - de 7 de Agoslo
de 1852'arl. 3. Vid· L. n. 56- de 8 de Outlloro de
1833 arL. I, § 3, n OIT. de lO de S lcmbro de 183;.

Para recebeI-os, assim como O J)rocurarIor dn CorÍla
da Relação dll Córte, n50 necessita de aLLest:"lo (D.
de ~ de M.ar~o de 1833 arl. unieo §§ S e 9).

I Qr AI', Clrcullll' - do 20 de Janeiro de I 33 se 01'
dcn~u .a~s Pl'csidcnlcs dn~ Relações que jndicas~p.m as
nllrlbU1~lIes que rcplIt:H'ão ncccssnria .
A~ elll Helação da CC,,'te 'c orllenoll 1'0" Av. n. 26 I 

de ~9 de ~[~io de 18.7 ql:e remellt'sse ao .1'romolor
Publtco rc!nçao de todos Os processos CI1I "raO de
oppe.Uação, cm qne o llIesmo cmprc""allo dc,~crá in-
ternr. o

(5) O AI'. n. Ga - de 18 de Dezembro de I ~7 de
clarn, que a dist.ri~lIir?in do'" proc ssos nüo se pótlt; fazer
por Simples arbl(rlO .ln J>rcsil1l"ntc. dc\"cndo-sc cumprir
.Itr!clamCnle o prc.!'t:l1le 1lt.·gula'l1c·lllo no art. 11 C se·
glllnlcs.
ã 1'or~v. n. 148- de 7 rleJunh" de 18G' declarou-5e
t' Relaçao do Maranhão, que se devia continuai' a pra
IC~ de conlemplar-se na dislribuição dos feitos o l'ro

curador da Coróa.
e (6) "~dll arl. 2 § II daL. de 22 ,Ie Selembro de 1828,

arl. " § I" do L. dll 3 dll OuLnbro do 1 31,· que
'~I~UU~D o A". n. 165 de 27 de Junho de 1835 sã~ eon
~I ,Ia"el:i, po~qlle qunndo das licenças aos JlliloCS de Di
t ello c?needldas pelos l'residentes das Relações res"l
~rrl,n IOconvcnientcs gra'\"cs os Pre irlcnles de ]'ro

dlnCUnadem slIhllcnlic·los na' conformidade do art. 155
o 101 ISO no ll roccsso Crimin/ll; no que tombem Cvn-

Caí; a o Av. n. 103 - dll 18 dll FII"e,eiro le 1836.
a mesma sorle por Av. de4 dll Nuvembro de 1~35

;~rJ~;~~C~Oll ao~ Yreside~tcs dr. Provincia, quo nii" in
J' .sem .pel!çoes de heença dos Desembargadores e
u:r~s lernlonacs, ~em declararem se 110 \'ião oblil:o

inlu~,~rl.,.2JI? da L. de 22 de Setembro de I. ~. A
t' açao.e licença paro lae. MagisLrados he ui.. i"a
l;;~n! c .pOf 1550 só pur inlerllledio lIos Presidenles Ode I
19 d"'"Jc,al,e que podem rtqucre-Ins. A,'. n. 288 - de
- e 110 JO du 1837.
Pelo A,'. n. 2-do 5 de Janeiro de 18~.6 doelarou.se,

• 'I. Ter O" e110 da Chance11aria para
fazer seUar as enlença, e mais papeis,
que p~' eUa devcrem pa--ar; ue empenhar
a mal attri1uicõe' dos anteriores Ch:m
cellere que ainda liverem lugar.

5. ConcedeI', lH'ecedendo exame, licença
para que advogue homem, que não he
formado, nos lugares onde hou,'er falta de
Bacliareis formados, que cxerçfLo esle am
eio, e para. aclvooar em qualquer lugar aos
cidadão Brasileiros formado, ou Doutou
rados em Uni,'er.idades Estrangeim (L).

que os Presidenles das Relações podem elar licença
C01l1 ,'cncimcnlos; sendo, por inleiro, quanrlo o moli\'o
for moi lia, percebenflo por ella:; U1i1 r~is, quanllo
forem e'pedidas Jlor FUI·taria (,h. n. 96 - de 13 de
Março de I 55).

Este direito dos Pre identes da Relaçoes eslende-se
aos Juizes ~lunieipaes (.1,.,. n. 26~ e 280 -de II e 17
de Junho de t862)é' e delle lambem usão os Presidentes
dos Tribllnacs do ommercio, para com os Desembarga.
dores Adjuulos, e Juizes especiaes do Commereio (A".
n. 187 - de 25 de "laio de 1857).

Cllmpre notar que pelo Av. n. 36J-rle 13 de Selem·
bro de t 6G se declarou, que os Pre,irlelltes das Rela
çues crão incompelentes para darem liccnçn. nog .Procu
ra-lares da Coroa, Fnz~I1<1a c Sobcrnnill Nacional.

lI) 1'01' D. de 19 de Dezembro ,Ie tS3:J crcnu-'e nas
Relaçõc. 11m S licilador dos feitos, que na do Côrle
percebe annualmenlo 00$000 (L. n. 21-- - de 29 de
No,'embro de tHt), e nas olllras Relações 9008000 (L.
n. 51!, - de 2 de Outubro de 1848).

Por D. n. 466 - de 4 de Selembro du I n foi um
cidadiLo habililado para Id\'Ogar em lodo o Imperio.

O D. n. 39 - dll 21 de Dezembro de 1844, deelara
em addilamcnto á e.le R.gulamento que os Presidente.
elas Helaçües podião pro"r os Solicitadores de nllmero
dos mesmos Tribunaes, o que lambem luccede li res
peilo de oulros Solicitadures ou requereutes de Audi
torias (A". de 2~ de Agosto de 1850, e n. 98 - de 10
de Março rle 1851); o que ainda eonfirmarão os A"s.
n. 197 - de 31 de Outllbro, e de 30 de NO"embro de
185•. , e n. 125 - de 9 de Abril de 1857.

Não são sujeitos a elame o oliciLador inlerino (Av.
n . • II,-de 27 de Selembro de 1860), e O das Camaras
Mllllicipae. (A •. n. 513 - de 5 de Novelobro de 1 62).

SoliCitador especial dn "Fazenda de segun(ln. instancia
1100 pode ser pro"isionatlo (Ar'. de 3 de OuLllhro de
18,;0, e n. 10r. - de 3 do ~tnrço ,Ie 1865).

Os Presidentes do.!! Tt'ilJUna 'S lia COIl1Ulcrcio são in
competentes pa,a pro"e~1ll SoliciLarlores do Foro Com
lUercial (A ... n. tt6 -de 10 dc "Iarço, e n. 227 - de
27 de Maio de t 865).

No 10rnol do Commercio de t tjG puiJlicou-!l"c a se
gllillLc drclara;â') tio ecrc.lurio da Ilclaçiio lia Côrte,
ar.erca oas provisão ue Advog:1fiôs e S.)licil:HioJ'(, IIU~

uirrerentcs MlInil:.ipio~ do uislric.lo da mesma I\chll:TIn.
• De or<iem doElm. Sr. COllselheiro de EstadQ

Presidenle da Relaçiio do Hio de .Ianeiro se raz publico
que, por S. E,a. foi fi,ado o lIumero do. Ad,·ogado. o
Solicitadores pora os difTer ntos mnnicirio5 d::IS }lro_
'"finein J perlencenles ao distl'iclo da Rclaç:lo segnndo n
ordem abaixo indicada, declarunrlo-se ao~ respectivos
J lIizc~ 1'tlunidIHtCS, que se crh!lirem Bnchnreis for
mados, que completem ou elcedão esse n IIlT1CrO, não
~crãf) prorogndos- Os provimentos dos não formados, por
quanlo só IflOs he liciLo adl'o!!""r ollde hOIl,,"r falLa do
Bachareis formados, cujo numero 110 illimila lo. Rio lo
de .Ianeiro. 26 de Setembro de I 56. -l'rallcilCo Pedro
de .4ruues da Silua lfoni:: e Abrca, Secrelario.

II P'·OlJincia do Rio de Janeiro. Niclhcrov, G Advo
gados, e·1 olicitadores. - Call1pos, 6 Ad,:., e 6 Sol.
-Angra dos Ueis, 5 Ad"., o 5 Sol.-Cab., Frio, 4. Adv.,
e 3Sol.-Rezende, 4 Ad" .. e 6. ol.-"Iagé 4 Adv., 63
501.; e trez de cada profissão n g seguinles ~[uoicipios:

Macahé,-Ilarra de S. João. - . João da 11arra.- S.
Fi,leIIS.-Caulagal!o.-No"a Friburgo.-Barra Mausa.
-Piralry.-Vassoura•.-Valença.- Iguassú. - Parat)·.
- llallgaratiba. - lIaborali)'. - S. _~ntoDio de Sá.-
~larieá. - Estrella .. -l'llrahrba do uI.- Rio Bonilo.
- C.pival')'. - S, João do l'rineipe. - Sa'fOareIll8. -
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n. Adv l'liL' aos Offici:l.es ela Relação, que
f:l.1 taL'em ao curnp~·i."1el\t? e~e seus devel'es,
na fórma elo urt. 339 do Corligo elo )l'Ocesso
Criminal ('1).

7. Expedir em ell nome, e com na
a"signatura a Portarias para execução elas
decisões, e sentenças da H.elação, e mandar
fazer a necessarias notificações, excepto no'
que estiver á cargo do Juiz da. culpa.

s. Mandar colligir os docnmentos, e
provas (2) l?ara se veriileara responsabili
dade dos hmpregaelos, de cujos deli 'tos, e
erros de oficio de,re r.onhecer a Relacào.

A,rt. 8. 10 impedimento, ou falta" do
Presidente, fará as Sllas vezes o Desembar-

Itngunhy. - Rio do Jnneiro, em 2,1, de Seten,bro de
18SG. - Queira•. Presidenle.

,,\f'uas·Gf,·aes. Ouro Prelo, C S. Joiio d'EI-Rey, 4,
Adr. e 4, Sol.; e trez de endll proli..iio nos seguintes
Munieipios: Queluz. -Piran~n. - Sabnl·à. - Cur"ollo.
- Cnethé. -Serro. -Coueelçilo.-Diamantina.- Mi·
nas NOl'as.-Rin Pardo.- GrãO Mognl. - Formigas.
Janllarin,-S. llomão.- ParacatÍl.-U be~aba.-.Araxá.

-Pnlroeinio.- Daependy.- A1'uruoea.- Christina.
Jaeuh1"- Cn!das.- l'all1anduà.-Formiga.- 1'iumh1'.
- Campanha. - 1..'1'07. Ponlns.- Lavras.- Olh·eiru. 
l'omhn.- Mar d., flespanh•. - S. .lanllario de Uhà.
Leopoldina. - ~[nrinnna. -Santa Borbar•. - Itnhirn.
- 8111·bol:eua.-Parnh l·hnna.-Pouso Alegre.-J aguar l'.
- Pilang-uy,- J3omf1rn.

, S. Paulo. S. 1',,"10 e San los, .i. Adv. e 4 Sol:; e
trez de cada profi:ssão nos seguintes i\funicipios: Dana
nal.-Guaralill 2uclá.-A 1·~n8.-Ql1eluz.-LQt'ena.-Sil
ycirus.- Tanbãlé.- PindnJl1onhangnb~.-Ubatuba.
Jncareh1'.- Mogr das Cna s e Santa Ir.ahel. - S. Se
hastliio.-Villa Delln.-l'arahl'IJa.- JUlldiah)'.-Tguope
-CnnulIéa. - Campinns. - Dl':lgança. - Constituição.
- i\tog)'-mirim.-Casa DI'onca. - Limeira.-S. João do
Rio Cllll'o.-Franc.l do lmperador.- SOI·ocabn.-l'orlo
Feliz. - Xlú. - Ilapelininga e annexos.

, S. Pedl'O. Porto Alegre c !lio Grande do Sul, 4
Adv, e. Sol., e Irez de cada profissiio nos seguiu!es
i\Iunieipios: S. Leopoldo.-Santo Anlonio da Patrulha,
- TriumplJo.-Taquary.-S. Júse do NOl'tc.- Pelolas.
-Rio l}ardo e Enl:ruzilhada.- Cnc1Jo~'il6,- PirnliniLu.
- J"guarilo - S. BMja. - CI'U? Alia. - Alegrete. -
U I'Ugual·ano.- Caço"o,,". - S, Gahl'iel. - DlIgé.

~ Espirilo-Su'Lto VicLQl'la, It Allv. e 4: Sol., c trcz
de cad1lHo(islião nog sr.~intes l\lunir.ipios: Serra e an
UeIOS. - S. Nlltheos.-15arra de S. i\tulheos.- Tlap··
mil'illl !) unnCXOd.

• San la' Calha,·ina. Deslerro c S. i\Uguel. 4 Ad,'.
e GSol. j c trez de can~l prorls.silO nos Focguinlcs ~lunici

pios: S. Francisr.o.-Porto Dello. -T.aguua.-S. José.
-Lages_

u Goya.. GOY"'14 A,h. e '1 Sol.; e lre7. Ile eada
prolissão nos ~cguinlcs l\tuniuipios: Galnlão.-Sar1"tn CI'IlZ.

- Cavalcunli. -Nati"idade. - Palma.-Colleeiçiio.
Doa Vista do Tocaotins, -Meia Poate.-Coruólbà, 
DOlllfim.-Santn LU7.iu.

u 111aU. Grosso, Cuyabà, 4 Ad\'. e 4, Sol.; e lre7. de
cada proOssãll nO!i\ scguinlcliMunicipios: DJamnntina.
}'ocoué. -Malta Grosso.

u POl-auG, Curitrba, I, Ad\'. e '1 Sol. ; e lrez ile eada
prol1ssão DOS seguintes Munici'pios: l.Jrincipc.- Castro.
- Paranaguâ.- Anton ina.-~torreles.

« Rio de Janeiro, 26 de Selembro de 18"6.-QlIeiro~1
l'residen Ie.•

(1) Eis a illtegra desle arl.:
« O SUI!crior he autoridade compelente para fazer

aàverlenClas aQl\ subalternos, qnando ela ommissiio ou
pr.e\'nríc"çuo.se não, seguir pl'o\'a\'clmCllte Pl'l.:jllizo pn~
bLico ou pnrllculUI', Independente de proceRso c sómenlc
pela verrlade sabida .•

(2) O A I'. u. 89-de28 de Fevereiro de 1803 deelnra
que. uos proce'SQs do rnsllonsabilidade, o inqllel'ilo dn,
testemunhas não he obrigatorio. .

Vide D. n. 119 - de 20 de Outubro de lS50, mais
adiante na noln ao art. 10.

gadol' mai antigo (1), o qual lomará o S~ll
lugar; e na cOIlCA.lrl'l)m;ia ele UOlt , ou mais
ele igual antiguidade, a sorte decidirã"

Das {"neções das Relaçães.

A.l't. 9 COI~pete ás Relações: _
1. Conhecer dos crime .de responsabili

daue dos Comm:1lldantes i\'IJIjtare , e Jtüzcs
d.e Direi to, l'ecebendo as queixas, e denun
CIas, forJl1anelo a culpa, e mais termos
até seu julgament~ final, salva a providenci;
elo §, 2. do ar!:. '151> do Coulgo do Proce o
Criminal (2),

2. Conhecer dos ca os, em que possão
ter lllgal' as ordens de Habeas C011J1LS
na conformidade do :J.rl:. 3110 e seguintes a~
Codigo elo Proces o Criminal (3).

3, Conhecer dos recursos, e appellacões
ele que tratão os arts, UI., :1.67, e 3M dO'
mencionado Codigo (lJ,).

4. Decidir dos aggravos do aula do pro
cesso (5),

;l. 1ulgar das appellaçõés interpostas das
sentenca dos Juizes de Direito, ou de sens
suh~titütos (6) ; e do Conservador da Nação
Britannica em quanto existir (7),

6, JlLlgar as appellações interposta dos
Juizes de Orf:ios (8).

'1. Julgar. a appella!(ões das sentença
proferidas pelos Juizes de Paz sobre ohjeotos
da antiga Almotaceria, excedendo a alçmln

(1) "ide nota (I) no Rr!. I do D. rle 3 de Janeiro de
1833 à pago 2'- rlesla 001'0.

Alem das allribuições r.onsignadós no orL.l c ii
deste Re!íulo",cnlo cRbe nindn aos Presidente8 das]e·
loções o luformarem as petições de graça, "",e~"o

.senlenç" de morto. quantlo os pl'OCCS~os lh'ercrn subIdo
em I'ecurso ao 'l'l'ibunal sob slIa dil'ecçiio (L. n. l45S
de 11· de Oulqbro de IS[;4, ar!. I, c Av, n. 29 - de
22 de Janeiro d. 18.[;). Consulte- e lambem o'D. n.
2[;66 - de 28 de Mal'ço de lSGO, c Avs, n. 324- de
31 de OutubrQ de IS6!" n. 2Si - de 28 dc Junho, e
SI2 - de 9 de NO"embro de 18G5.

Da me;\'lIa sorte tem eompeleneia para defcrir)nr.·
mente c dlll' posse aos funf'.cionados sob l'1 sua. mima
dilltajuri.dicçiio (A".n.162- de 20 dc Dezembro de
1848),

Mre niio porlem ordenar quelse pl'esle fiançnás eusla!
n08 easos rio D. n. 50.·-de la de Julho de' 1850, podo
qlle a enusa esleja sujeita à Uelaç.ão (A". n. 243 - de
6 de Junho de (851),

I.'elo que respeita aos Presidenles interino', consnl·
l(Hl:C CID rela(:10 aos seus vencimentos e direilos apogar
o Av, n. 26 - de 3 de Junho de 1843. ,

(2) Vide n. n. 119-de 20 de Outuhro de t85C,m~1l

adiante cm nota ao Rl'l. 10.
(3) Vide notas au nrt. 35 e seguillLes dcsle Regu,

lamento,
(4.) Vide nolas ao ar!. 25 c segllillles destc Ro·gn·

lamento.
(;i) Vide nolas ao ar!. 41 e seguioLes dcstc I\rg ll -

lamcnto. f"

(5) Vide notas nos arls. 25 Usqne 34, e aos orls,"
us911c 59.

(7] O Jui7. Con'el\'ndor Britannieo roi creado n"ln
Có.rl.e p~r Alv. de 4 de Maio do 1808, manlendo,s8d~
prll'1leglO rIe soa co~se"'açiio pelo ar!. 1 do. Trata
de 19 dé Fe"ereiro de 1810. ,. o

Sua juJisdicrüo cessou com n expirnção do t1,li~
']'ratado· com ú. Grã-Dretnnha. Av. circo - de I d:
Oulubro de 18H, publicado no Jo,,,al do Com"'''
n. 290 desse anno.

(8) Vide nolao ao. Brio. 41 n.qlle 50 de,lc Rcgu
IlImellto.
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éstabelecida no ~ 2 do art. 5 da Lei de 1.5 de
Oulubro de 1.827 ('1).

8. Julgar as revistas (2).
9. Decidir os conf1ictos de jurisdic.ção

entre as Aulhoridades nos termos da Lei de
20 de Outubro de 1.823 (3).

10. Julgar as questões de jurisdicçãb, q~e
bouver com os Prelados. e outras Authol'l
dades Ecclesiasticas (4).

11. Prorogar por sei.s mez~s o tempo do
inyentario, havendo Impedimento lllven
cível pelo qual se não podesse fazer no
term~ da Lei (5) .

12. Julgar as suspeições, ou recusações
motivadas, que forem postas aos Desembar
gadores (6).

(I) Vide arl. I § 3 do Reg. n. 143- de 15 de Março
de 1842, D. de 26 de Agosto do 1830, e L. n. 261- de
8 de Dezembro de 1841 ar!. 114 § 3.

Por este § o decisão definitiva dos cansas de almota·
c:eria compete aos Juizes lIlunicipaes, de modo que aos
Juizes de Paz sómente cabe o preparo do proce.so.

A nlçada dos J uiles de Paz era de 168000 lRêg. n.
143 - de 15 de Março de 1842 art. 34), hoje acha-se
elevada á 50§000 pelo art. 7 do Decreto o. 128~-de 30
de NO"embro de 1853.

(~l Vide oola ao arl. 60 deste Regulamcoto, e D.
n. 19 - de 11 de Julho de 1858.

(3\ Vide 0010 ao art. 61 deste Regulamcnto
l' Vide oolo (I) 00 arl. 2 § 6 do L. de 22 de Setcm

bro de 1828 á pago 211 desta obro.

\
5) Vide aola ao art. 62 deste Reg., e Alv. de 24 de

Jo bo de llU. E bem assim Canalho -Procerro Or
"hoRo/agi," § 4 nola (9).

(6] Vide nolas aos arls. 63 usqoe 10 deste Rcgula
meulo.

Além das allriboições qoe se 1eem ne.le Reg., com
pele aioda ás Relações conhecer dos seguinte ca.os:

t. Da concessão ou denegação de fiança, e respecti
vo lU"bilramenlo pclos CbcCes de Policia e luizes do
Direilo (Codigo do Proce.so arl. III, Q Reg. n. 120
de 31 de laoeiro de 1842, arl. 440 § I).

2. Da sentença que pronuncia ou não, ossim como
dn 9ue susleola ou deoega o pronuncio, quando pro
Cenda pelo Joiz de Direilo e CheCe de Policia (Cad. do
Proo. ar!. 161, L. n. 261-de 3 de Dezembro de 1841,
nrt. 60 § 3, Reg. o. 120, arls. 439 e 4.0). •
. 3. Da. appelloção dus seolenças dos CheCes de Poli

etn e JUIzes do Direilo em geral assim cumo dos .eo
t~nçns de absolvição ou condem~at.ão nos crimes de
respoosabilidade (L. n. 261-de 3 de Dezemhro, ort.
18 S2 e 3, e Reg. n. 120, ar\. 4.50 § 2 c 5).

4. Dos casos em que os mesmos Juizes eolenderem
que o lury pr~Cerio decisão sobre o ponlo principal da
cau7a, cooIraria á evideocia resultan te dos debales
(1el n.,261, ar!. i9 § 1, e !lego n. 120 arl. 44.2 § 1).

5: Se a pena imposla pelo J orr f',r de morle ou de
g~loes perpetuas (L. n. 261, ar I. 19, § 2, e Reg. n.
j, ,arl. 44.9 § 2).

6. Dos senlenças proCeridas pelo 10ry nos casos do
arl. 304. do Cod. do 1'roc. (L. 261 art. 18 § 4 e Ueg.
D.120, ar!. 45 § 4). ' ,

iUõDas decisões dos Auditores de Marinba contra
~r oSd aulores ou complices de importação, ou len·
I~:;a, e Afrieanos (L. n. 581- de 4 de Dezembro de
ao" ' ar!. 9, e Dec. 108-de t4 de OUlubro do mesmo

00, arls. 26, 21 e 31).
t 8. Dos decisõcs do Juizo dos Feilos do Fuzenda con
nprnp:llmesma(LFazenda, e ainda a Cavor, ,e os partes

._ arcm . n. 242- de 29 de No"embro de 18'll
ar... 13, 14, e 15). '
cu9. Das deci'ões dos Conselhos Municipaes de Re
a' ~'s'dgUlando-se pela Cormula eslabeleClda nos arls.
C~rm rdeJle Decre.lo, lavrando"e decisão prompla sem
.ervia • o e d.e JUlz~, e preCeriodo ii qualqoor outro

11 ço~ erclulda O Juncção de oovos documeolos et .;a~o8e;- dEsle reOUrBO não tem clTeito suspen~h-o
• - - e 19 de AgoslO de 18!.6, arl. 38).

Da Quei<ta c Denuncia (1).

Art. iD. A queixa, ou denuncia de de
licto , e erros de Olicio, cujo conhecimento
compita á Relação (2), será apres.enlada ao
Presidente, o qual a distribuirá eslando
formada nos termos dos artigos 79 e 1.52
do Codigo do Processo Criminal (3), ou p~r
seu despacho mandará preencher os reql.U
sitos, que faltarem, pela parte, ou pelo
Promotor, se a denuncia for aliciaI.

Art. H. O Desembargador, a quem fõr
distrihuida huma denuncia, ou queixa, con
cludente, a mandará autuar pelo respectivo

(I) o D. n. 119:""de 20 de Oulohro de IS50, regu
laodo o modo porgne de,-em ser processados os deli
etos e erros de offieio, cujo conhecimenlo pertence
ás Relações, modificou o processo eslabelecido nosle
capitnlo.

Eis as snas disposições:
l. Nos delictos e erros de officio de que pela Consti

tuição de"e ccohecer o Supremo Tribooal de 1uoliça,
e nos delictos, cojo conhecimento perlence ás Rela
ções, o ministro, fi quem o feilo tocar por distribui
ção, ordenará o processo, fazendo autuar Qd peças ins
truclivas, e proccdendo o todos os diligeocias neces
sarias, c depois nprr.sentn-lo·ha em Mesa para rela
la-lo, na Córma que delermináo os arlillos 20 e 25 da
Lei de 18 de Setembro rle 1828, e os arllgos 161 e 162
do Codigo do Processo CrimionJ.

!. O Presidenle du rcspecUvo Tribunal designará
essa mesma sessão para propor-se o feito, c immedia·
tamente escolher-se-hão por sorle trez ministros, os
quaes depois de inslruidos do processo passaráü em
ncto soccessh'o, e cm sessão do Tribunal que th·cr de
conbecer do Ceilo, a julgar se o deounciado, ou aquel
le conlra qoem se bouver dado a queilO de"e ou não
ser pronunciado.

3. Todos os aclos mencionados no arligo anleceden
te serão Ceilos em sessão publico do rcspecli"o Tribu
nal nos casos, em qne o denunciado ou aquelle contra
qoem houver queixo, cslivel preso, ou quando o cri
me Cor afiançn"el.

'" Nos casos em que o denunciadtl, ou aqneIJe eon
tra quem houver queixa não esli\'er preso, e o orime
Cor ioafiançavel, O relalorio do feito, e sorteio dos trez
ministros para a r.ronuDcia, serão reilos cm sessão pu
blico do Tribuua, procedendo-se depois a julgar so
bre a pronuncia em sessão secreta na presença dos
mioistros do Tribonal, e do Secretario.

~. Os ministros, que liverem de julgar sobre n pro
nuncia na fórma pre~cripta DOS arligos antecedentes,
poderão aoles dislo cooCerenciar particularmeole so
bre o feito, cam lanlo 9no no rr.esma sessão se julgue
sobre a pronuncia, COUlO detCl'mjnR o artigo segundo;-

Por esle D. art. 2. fictlu em parlc inulilisada o dou
trioa do Av. n. 61-de 23 de Junbo de 1845.

(2) "Vide art. 10 § 7 do L. de 12 de Agosto de 1834-,
quanto aos membros das Relações.

(3) Eis o que dispõe esle arligo:
, ArL. 19. A qoeixa ou deouocia de.-e cooler:
L O fncto criminoso com todas os suas circumslao

cias. 2. O valor pro,,",-el do damoo soll"rirlo. 3, O nome
do delinquentp" ou os signues característicos, se ror
desconhecido. 4. As razões de convicção, ou pre,om 
çüo. 5. 'omeaç;10 de todos os ioCormanles e teslemu
nbas. 6. O. tempo e o lugar em qne Coi o crime perpe
trado.

, Art. 152. A. queixo ou denuneia só se admitlirá
por escripto, e de,'e conler :

I. A assigoolura do queixo,o ou denonciunlo, recO
nheoida por 'l'nbellião ou Escrh-ão do Juizo, ou por
duas leslcmonhas.-!. Os docomenlos ou juslificação
qu.e Cação acredilar a erislencia do dcliclo, ou uma
declaração concludenle da impossibilidade de apreseD
sentar algumas doslas provas.•

Selluodo o Av.-de 2 de Jnoeiro de 1834-, não ho
obri[;aloria o comj?arencia pessoal do quciloso on
dcnuueiaole em C"lme de responsabilidade, ,-isto como
por este arl. (152) só se eljlJe assignatura reconhecidn:
o cODlrario sucoede DOS cr.mes ordinarios.

OnD. H



276 PRIMEIRO LIVRO DAS ORDENAÇÕES

Escrivão, e ordenará que o querelado, ou
denunciado seja ouvido por escriplo, salvo
yerillcando-se algum dos casos, em que o
não deva ser, conforme o art. :160 do
Codi~o do Processo Criminal (i), ou tendo
já sino ouvido em conformidade do art. :1M
da' Constituicão.

Art. i2. Para a audiencia do denun
ciado, ou querelado, o Juiz do feito expe
dirá OTdem dirigida ao mesmo denunciado,
ou querelado, ou a qualquer Authoridade
local,acompanbada da queixa, ou denuncia,
com declaracão dos nomes do accusador e
das testemúllhas; e designará nella o prazo
de quinze dias improrogaveis para esla
resposla. -

Art. :13. Dada a resposta do indiciado,
ou sem ena nos casos de a não ter dado
em tempo, ou de não dever ser ouvido
conforme o citado art. 1,60, o Desembar
gador Juiz do feito ordenará o processo,
~azendo autuar as peças instructivas; e
procedendo ás diligencias ordenadas nos
arts. 80, e :14,2 do Codigo do Processo (2),
e ás mais que julgar necessarias, apresen
tará o processo em Mesa.

Art. :14<. Apresentado o \lrocesso em
Mesa, ahi por sorle, e publtcamente se
escolheráõ trez Juizes, os quaes, depois
de instruidos do mesmo processo (3), pro
nunciaráõ, ou não, segundo a prova, ven
cendo-se a decisão por dous votos con
formes.

Art. :15. Os Desembargadores sorteados
para esla pronuncia anles de proferirem
sentença poderáõ mandar proceder a todas
as diligencias, que entenderem necessarias.

Art. i6. Depois de feita a pronuncia,
dar-se-ha vista do processo ao Promotor
da Juslica, para este formar o libello
derivado" das provas dos autos. Se houver
parte accusadora, será admittida a addir

(I) O ar!. 160 dispõe o seguinle:
• O denUDciado, ou aqnelle contra quem houver

queixa, não será onvido para a formação da cnlpa: _
L Qnando esliver fóra do districto da culpa.-2. nos
crimes em que não tem lugar a fiança.-3. qnando não
se sonber alugar da sua residencia.

• Ue districto da culpa aquelle lugar em que foi
commetlido o delicto, ou onde residir o Réo. ficando
á escolha do queixoso.•

Pelo art. 93 da L. n. 261-de 3 de Dezembro de
18<11, havendo sedição ou rebellião, em hum termo,
comarca, on provincia, o Réo será ju1llado nas cir
cumscripções da mesma cspccie mais vislOhas.

O Av. n. 145-de 9 de Março de 1836 estabeleceu
a doutrina de que a jurisdicção fica preventa formada
a culpa ao Réo no lugar do delicto, não se podendo man
dar os autos para o local do domicilio do delinquente.

(2) Eis a inte(lra destes arts.:
• 80. 05 J mIes devem fazer ao denuncianle ou

queixoso as perguntas que lbes parecerem necessarias
parn descobrirem a verdade, o inquirir sobre ellas
testemnnbas.•

«U,2. Estando o delinquente preso ou afiançado,
ou residindo no Districto, de maneira que possa ser
conduzido á presença do Juiz, assislirá á IDqmrição das
testemunhas, em cojo aclo poderá ser interrogado pelo
Juiz, e contestar as testemnnhas sem as intorromper.•

(3) Vide nota (I) ao arl. 10 deste Reg. á pago 275
desla obra; e D. de 9 de Novembro de 1830.

ou declarar o libello, com tanto que o
faca no praso de trez dias.

"Art. 17. O Réo será logo notificado
por ordem do Presidente para comparecer
na R~lação no dia que lhe for deSignado,
por SI ou por seu Procurador quando estiver
preso, e ahi produzir a sua defeza. O dia
será marcado com mais ou menos espaço,
com attenção ás circumstancias que oecor.
rerem.

Art. i8. Comparecendo o lléo por si,
ou seu Procurador no termo que lhe for
assignado, e ofIerecido pelo Promotor o
libello accusatorio, se lhe dará vista para
deduzir :lo defesa no termo de oito dias,
lfue será prorogavel ao pruclente arbilrio
ao Juiz do feito.

Art. :19. Findo este termo, e na pri·
meira conferencia da Relação, presentes o
Promotor, a parte accusadora, o Réo (i),
ou seus Procuradores, Advogados, e Defen
sores, o mesmo Juiz do feIto fazendo ler
pelo Secretario o Jibell0, a contrariedade
e Iodas as mais peças do processo, pro
cederá á inquirição de testemunhas, que
se houverem de Jlrodusir, ás quaes po·
deráõ tambem o Promotor, e as partes
fazer as perguntas que lhes parecer.

Art. 20. Findas as inquiricões, e per"
guntas, o mesmo Juiz na conferencia se
guinte apresentará por escripto hum rela
torio circumstanciado de todo o processo,
que nunca poderá ser julgado por menos
de seis Juizes livres, e ahi será lido,
podendo ser conleslado pelo Promotor, e
pelas parles, e seus Procuradore , quando
for inexacto, ou não tiver a precisa ela"
reza.

Art. 2:1.. Em seguimento se discutirã a
materia, no fim do que, declarando os
Desembargadores que estão em estado de
votar, se procederá á votação, não estando
presentes o accusado, e o Réo, nem seus
Procuradores, Advogados e Defensores,
nem tendo voto o 'Ministro, que formou
o proces o, nem os que intervierão na
pronuncia.

Art. 22. No caso de empate, quer sobró
a condemnação, quer sobre .0 grão da
pena, seguir-se-ha a parte mais favorayel
aoRéo (2). A sentença, que em consequenCla
se proferir, poderá huma só vez ser em·
bargada nospropl'ios autos.

Art. 23. Em qualquer tempo do pro"

(I) Vide nota (I) ao art. 10 deste Reg. á pogd 2;~
desta obra, maxime os arts. <1 e 5 do D. n. 719- e
de Outubro de 1850. '.

(2) O D. de 22 de Agosto do 1833, ar!. I. dispile O
seguinte:

A disposição da R. de 9 de Novembro de 1830.
art. 3. coocebida nos seguinles termos- « nO cOdo de
empate nas causas erilltinaes, quer sobre a con em
nação, quer sobro n gráo da pena, segoir-s~-h~o ~ar'
te mais. favorayc! ao Réo, e nas cau~as <:,velS, es·
emp'atara o Presidenle. _ he extensIva a lados o,
TrJbunaes de Jusliça do Imperio.

Vide arl. I do D. do \,0 de Julho de 1830.
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cesso até o ponlo do art. 20. inclusive
poderá o Réo recusar dous Jwzes, e o
accusador hum, sem motivarem a recusação.

Art. 24.. Quando forem dous Réos (1.),
.ada hum recusará seu Juiz; sendo mais de
dons concordaráõ entre si nos dous, que
hão 'de exercer este direito; e não con
cordando, a sorte decidirá. q mesmo se
observará quando houver mais de hum
accusador, com a differença de que, em
lugar de dous, será nomeado hum para
exêrcer a recusação.

Das .pp.llações • .,.ccursos nas eausas e-rimes (2)

Art. 25. Interposta a appellação da
sentença dada em consequencia da decisão
do Jhry (3), pelo modo, e no tempo dec1a-

(Il Vide Av. n. '14 - de 8 de Fevereiro de 1856.
(2 As appellações e recursos crimes para as Rela

ções tem eabimeolo:
I. Des decisões de6nilivas ou inlerJoculorias com

força de delioili,'as, proferidas pelos Juizes de Direito
nos casos em que lhes compele haver por fiado o
processo.

i. das senlenças dos Juizes de Direito, que absol
lerem ou condcmnnrem nos crimes de responsabilidade.

3. Nos casos do arl. 301 do Codigo do Processo Cri
mioa!.

O Juiz de Direilo be obrigado a appellar u;·./Ticio:
j. So enlender que o Jury proferio decisão sóbre o

ponto principal da causa eonlraria á evidencia resul
lanto MS dobates, depoimentos e provas peranle
eUe apresentadas j deveodo em laI caso escrever nO
processo os fundamentos de sua convicção contraria,
para qae a Relação, á vista delles, decida se a causa de
ve ou uão ser submeltida a novo Jury.

Nem o Réo, nem o aeeusador ou Promolor terão di.
reito .de.solioitar esle proeedimenlo da parte do Jui:
de Dlrello, o qual não o poderá ler so, immediáta.
meate que as decisões do Jury forem lidas em publi
co, eUe oão declarar que appellará oz,ofTic,o; o que
será declarada pelo Escrivão do Jury.

2. Se a peoa applieada fór de morle ou galó. per
peluas,

As !lelações no primeiro easo achando procedentes
as razoe. mandará. que a causa seja submellida a novo
lur)', para cUJo Julgamento não poderão conCOrrer
oem o mesmo Juiz de Direito. c Ião pouco os de fa
cto, seodo o~ury presidirlo pelo respeclivo substiluto'
e ~ado esle Julgamenlo não póde mais o Juiz de Di:
rOlto appeUar ez·officio

Vide L. n. 261-de ti de Dezembro de 1841 arls.78
79§le2,e82. "

Ad nppell~ção inler-posla de senlença condemualoria
pro uz c[clLo sllspcmnvo, salvo nos seguintes caso!:

l. Quando o appellnnte esliver preso c a peoa im
Eosla fllr de prisão simples, ou mesmo' cam trabalbo,

aveodo casa de Correcção com systemo penileneiario.
2. quaodo .o pena fllr pecunioria j mas neste caso

devera a sua_ Imporlancia ser recolhida á deposilo' e
cm qnnnto nno. f~r decidida a appellação, não poderÁ o
RéH:~[r3' priMO! !' prelexlo de pagamenlo de multa.

eo o absolVlçao he a execução suspensa salvo
~escas"°ard60 art. 7.9 § 1 da Lei n. 261 cilada, e ~os cri.

n ançaTels~

deEôt~ ioutrina já era suslenlada nos Avs. de 4 c d
bilid:d~. ro de t83d, qnanlo aos crimes de respousa-

do(~, A ~emessn dns app~llações erimes, c promoção
6ca ~e~lenle deve ser fClta pelo respeclivo Escrivão
dasn °ta cd'rgo das parles ioleressadas o pagamentó
as ,:~~~as o~ nul~:J ~ p~rte do Correio, á menos que
de! eza as nao sCJao lDdlgcntes, porque neste caso a
Jasfiça (Arre pela verba Eccntuaes do Min-islerio da

Pelo v. n. 2.48-de II de Solembro de 18,;0).
a reme~~eJespella ao Eserivãu eompeleole para fazer
lO a. Avo °doao3loJ e

S
nos mesmos escrever, consulte·

~3 de Nov~-;bro de el86el
l:mbro de 1850, e n. 550-de

rado no ad. 31.0 do Codigo (i), o Escrivão
da causa ea;-oflkio dará vista ás partes
para arrasoarem por esçripto no termo de
quinze (Uas, o qual erá concedido por
inteiro, e i1D:eror~gavelmente a cada ~uma
dellas, ou seJão smgulares, ou collectivas.

Art. 26. Findo o prazo, o Escrivão
cobrará os autos, e com razões, ou sem
el1as, se as partes as não derem em tempo,
fará remes a ao Secretario da Relacão.
Se o appel1ante declarar que pretende
arrazoar no lugar, em que estiver cono
cada a Relação, o Escrivão, fazendo disso
expressa declaração no termo da appella
cão, fará logo remessa dos autos ao Se
éretario sem dar vista ás partes.

Arl. 27. Os autos deveráõ ser apresen
tados ao Secretario da Relação no jlraZO
de quatro rnezes contados da interposição
da appeilação, se forem a sentenças profe
ridas por Juizes da Provincia, em que
estiver col1ocada a Relação; e de oito se
o forem por Juizes de outras Províncias.
Desta regra exceptuão-se as appel1ações
das sentenças proferidas pelos Juizes das
Províncias de Goyaz, e l\1atto-Grosso, em
quanto pertencerem ao districto da Re
lação da Provincia do Rio de Janeiro;
porque estes serão apresentados no prazo
de hum anno. Dos autos ficará traslado no
Juizo (2), de que se interposer a appe]]ação,
á excepção das que forem interpostas dos
Juizes do Termo em que- estiver collocada
a Relação, as quaes se expediráõ indepen
denles de traslado.

Art. 28. Recehidos os autos pelo Se
cretario, este os apresentará na primeira
conferencia, e pelo Presidente será con
cedido ás partes prazo para arrasoarem (3),

(t) Segundo esle ar!. 310 o praso para a interposi
ção dos recursos nos casos dos arts. 301 c 308 do mes·
mo Codigo, he de oito dias, depois de noli6cadas as
..nlenças, ou depois de publicadas ua pre eoça das
parles, requerendo-se peraote os Juizes de Direito.

Segundo o arl. 301, das sentenças proferidas pelo
JlI"y não haverá outro recurso seoão o de appellação
para a Relação do Dislriclo, quando não til'erem sido
guardadas as formalidades substanciacs do processo,
ou quando o Juiz de Direilo se não conformar com a
decisão do. Juizes de faclo, ou não impozer a pena
áeclarada na lei.

O art. 308 dispõe o seguinle: - • Se n pena impos
la pelo J ury fór de cinco annos de degredo, ou desler
ro, Irez de galés ou prisão, ou fór rle morle, O lléo
protestará pelo jull;lamenlo em novo Jurr, que será o
da Capilal da ProvlDeia j e sendo a senlença proferida
nesteJ para o de maior população d.Jenlre os mais ,'i
sin hos, designado pelo Juiz de Direilo.

Nos casos da interposição de appellaç.'io-segundo o
arl.301 do Codigo do Proe",so, nãu podem os Juizes
de Direito examina·la c decidir, para admittir ou ne·
ga·la, porquanto seria o mesmo que julgar n appel
Inr..iio, podendo ser Juizes 001 onuea propria (Av. n.
lO-de II de Janeiro de 1854).

(2) Para o julgamenlo das appellações os aula.
devem subir cm original, quando nelles não houverem
mais Réos para serem julgados, aliás subirá traslado
(L. n. 261 -de 3 de Dezembro de 1841 art. 85).

(3) O D. n. '1723-de 16 de Fevereiro de 1856, dispõe
o seguinte: .

• Aos Desembargadores Promotores da Justiça nos
Tribuoaes da Relação se dará d'ora em diaole vista
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no caso de ter o Appellante feito a declara
çâo, de que trata o. art. 26:~ Este pra o
será. concedido na fórma do art. 20.

Art. 29. Apresentados os autos em
conferencia, com as razões, ou sem ellas,
no caso que as lJartes as não apre entem
em tempo, o Presidente os distribuirá ao
Desembargador, a quem tocar, o qual,
examinando-as com as allegaçõ~s das partes,
e pondo no processo buma Simples decla
ração de o ter vi to, o levará á Meza;
e ahi, depoi de ter exposto a e pe~ie,
de que 'e trala, e os pontos de direito,
em que as partes se fundão, o pas ará ao
Desembargador, que imlllediatamente se
lhe seguir, o qual procederiL da mesma
fórma, e assim por diante até o numero
de trez.

Arl. 30. Quando o terceiro tiver vislo
o processo, o apresentará em l\Ieza no
dia, que o Presidente desijnar; e debatida
a questão por todos os uesembargadores
presentes (com tanto que não excedão ao
numero de effectivos, que deve ter a Re
lação), decidir-se-bà. á pluralidade de votos;
e, conforme o vencimento, se lançará a
sentença ~ cripta pelo Juiz do Feito, e por
todo asslgnada (1).

Art. 31. Julgando-se procedente o re
curso por se nâo terem guardado as for
mulas prescriptas seguir-se-ha o que se
acha determinado nos arts. 302 e 30q, do
Codigo do Proce so Criminal (2); no caso
porém do art. 303, e quando se julgue

. o recur o improcedente (3), o Escrivão, a
quem tiver sido di tribuido o feito, extra
Dirá sentenca a respeito da qual se prati
cará o que'se acha determinado no citado
art. 302 a respeito dos autos de appella-

de todas as appellações crilUes, para arra!:oarem e re
quererem o que fór, em segundo InsLaneia, á bem da
J ustiçn; sendo· lhes igualmente apresentadas as deci
SULOS dos mesmos Tribunacs para interporem revista
DOS casos cm que cJlu couber. to

(I) Vide Av. n. 14- de 8 de Fevereiro de 1856,
delerminaudo como deverão proceder os Juizes de Di
roilo no c..o em que o Julgamento da Relação consisla
no annu!lamenLo de todo o processado, tendo sido um
dos neos abso\,·ido.

(2) Eis quaes são ns formulas recommendadas pe!o
~~~a~r: .

• Art. 502 Julgando-se na Relação procedente o
recUI'SO por s.e nüo lerem guardado as formulns pres
ct'iplas y formar-a -ha novo processo na subsequente
ses ão com outros Jurados, remcllcndo-sc para esse fim
o:! aulos u-ofli.cio ao Juiz de Direito, quando a nccu
n,ção liver sido por of60io do Promotor, e. entregan
du- e á parle iuleressada, quando for particnlar. ,

Esla doulrioa se acha robornda pelo Av. n. 528-de
21 de 'ovemhro de 1835, que no n. 6, manda que se
gunrdum no "ovo processo Iodas as formalidades pres
el'iplas nos arls. 21;4· e seguinLen (lo Codigo do Processo.

, ii rI. 304·. Tlovendo imposnibilidode de renovor·se
e processo perante o Jury do mesmo lu.ar em que se
profcrio o sentença, de que se appellou~ formar-se-ba
DO do lugar mais 'isiuho, ou cm GuLro cm que ambas
as parles conrrnl1ão. a

(31, O ar!. aq3 dispi!.e o segniole: _
• No cago de 1I1lpOSlçao de llcna, que não for a deere·

Io~a, a Reloção, reformando a senlença, imporá o quo
fur cel-reS!lOndcnte aO delicLo••

ções, que são julgadas proced~ntes, por se
observarem as formula (1).

Art. 32. As appel1ações, que se inter- 
lJoserem nos ca os do art. i67 (lo Codigo
do Proces o Criminal (2), serão apre entadas
nos prazos estabelecidos no art. 27 deste
Regulamento; e sendo examinadas pelo
Desembargador á quem o processo foi
distrj]mido, este o levará á Me a (3).

Art. 33. o mesmo dia, ou cm outro
que o Presidente designar, seráõ por sorte,
e publicamente escolhidos dous adjunctos,
os quaes á \ri ta do relatorio, e dos mais
e clarecimentos, que exigirem, e poderem
coll1er dos autos, julgaTáõ com elle a
appellação, vencendo-se a decisão por llous
votos conformes, e lançando o Juiz a sen
L nça, que seT~ assignada por todos con·
forme ao venCido.

Arl. 3q,. O recurso de que traIa o arl.
iii do Codigo do Processo Criminal (q),
será inLerposto, e julgado segundo a fOl'\nula
estabelecida nos arts. 32 e 33 deste Regu
lamento; e apresentado no praso declarado
no art. 27.

Da ordc", de-Uaheos-Corpos l5).

Art. 35. A petição, que se fizer fi Re
lação IJara se obter huma ordem de IJabeas-

(I) Pelo A". n. 13-de 3 de Abril de 18.3 devem ••
Escrivães dos Relações, a quem os feilos crimes forem
dislribuidos, intimar nos Promotores Pablicos ns sen·
tenças dos mesmos Tribuoaes, logo depois de proferida!.

(2) Eis o que dispõe o arl. 167 :
• Do senlença que n50 proouncior appeDnrl\ o Joiz

e""oflieio poro a Helação do Districto, e os autos serão
immediatomente remellidos pelo Escri"ão respeotivo
e:r;-oflicio sem fermalidade alguma.

• Do sentenç.o qoe pronunciar poderá a parte appel.
lar de~tro de dez dias improrogo"eis, e us aotos scr~
remeI lIdos do mesmo modo, mos não se suspeoderao
os elfeilos da pronuncio.

« Em um e oulro C350 ficará DO lu.izo inferior O
traslado dOi autos, contendo unicamente a petição da
queixa ou del1uncia, os nomes das testemunhas, haven·
do-as, o copia dos doeu meu los, o a do sen Leoço, qoa
th'cr pronunciado ou não. J

Segundo o Av. n. 34·0 - de 9 de Dezembro dc 1835,
em um processo organisado, havendo réos, uns prono~'

cindos e outros não, ,'ai para o Jury o processo af!"
ginol, e para o Relaç.ão copio; não devendo o elpedl
ção dos autos, e neID a extracção dos copias ser demo'
rodas por falta do pogamento das cllslas, que podem
ser cobradas execnti"amente (L. n. 261 - de 3 de De·
xembro de 1841 arl. 98).

O Av. n. 8 - de 11 de Janeiro de t838·dcelaroo qoe
nos crimes de respous)lbilidodc tem lugar o oppolleç-ãO
de 'lue trata o ort. 167 acima elorado.

(3) Segnndo o art. 38 do L. n. 387-de 19 de Agos!o
de 1846, o processo dos recursos dos Conselhos ~1.oDl
Clpoes de,'e ser feilo conforme este ort. e o 33 segmote.

(4) O ort. III do Codigo dispõe o seguiale: .
• ~a denegação ou concessüo dn fiança .pelo JUIZ

de DIreito boverb recurso para as nelações. ",terposto
por nm eimples requerimenLo doeuluentodo eom a
certidão da culpo. ,

Esla disposição foi confirmada pelo arl. iO da L. D.
261-de 3 de Dezcmbro de 1841.

(5) A prisão illcga! ordenado por nm Pre,idcnlC dc
Pro"incio póde ser annullada por uma ordem de lIa·
beu,s-cotplls do Supremo Tribunal de Jus~iç~. S~ cste
Trlbuna!, as Relações, e os Juizes de DIreito saO os
competentes pera o concessüo de taes ordens (Av. n.
~-de 12 do Jonoiro de 184f).
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OOIOPUS, seJ'á' apl'l~senL,lda ao Presidente em
noto de coI1.ferencia (1).. .

Se estiver formada com as ClrCUJIl tanelas
ox.icridas no art. 3U do Cocligo do Pl'Ocesso
Crb;linal (2), aPre idente a distribuir'à Íill
mediatamente, e, faltando al~u11las dellas, a
mandará satisfazer por seu (lespacho, para
se seguir a clistribuição logo que esti ver
em fórma legal.

Art. 36. ODe em]Jargador a quem for
distribuida, sem demora e interrompido
até qualquer outro ~erviço, em t[u~ _se
ache occupado, examlllanuo pela petiçao,
e mais papei' a realidade, qualidade, e
oirculJlstancias do facto; fará de tudo buma
HeI exposição e~l Mesa, e a.hi se decidirá,
\lepoi de clebatida a matena, e ii plura
lidade de votos dos Desembargadore pl'e
senlec, se tem ell não lugar a expedição
da ordem requerida.

Al't. 37. A decisão será lancada na
petição, e assignada pelos Desembarga
dores, q:ue votarão: se for aifu'matiIra, o
Secretano escreverá a ordem, qlW será
as ignada pelo Presiclente.

Art. 38. E ta ordem será passada em
conformidade do dispas lo no art. 3l~3 do
Codigo do Processo Criminal (3), e nella se
incluirá o mandado de prisão contra o
aulhor da violencia (l~), que fez objecto da

II) Segundo o Av. n. 301-de 29' de Dezembro de
1851, a orde)n de Habeas·corp"s expedida eonlrnEm·
pregado de"Fazenda, administrativamente preso, ha il·
legal.

(2) Eis ~ que dispue esle artigo: .
• A pehç!io para uma la! ordem dove de!\ignar:-

t. O nome da pessoa quo so[re. "iolenei., e o de
qncm hedella can'R ou autor.-2. O conLetldo da ordem
porque foi metlido na prisão, ou declaração eXll!icita
de .que, senuo ,'equerida, lhe foi r1enegada.-3. As
ralO.cs cm qne. fuuda a persuasão da illegalidade da
p""<1o.-".. Asslgnatul'a ejuramento sobre a verdade
de tndo quauto nllega •

(3) O 111'1. 3/,3 dispõe o .egninte:
• A ordem de JIabeas·corpus, deve s ,. e,e!'ipta por

11m Escrh'ão, ussigoarln pelo Jniz ou Presidente do
T~i~unnl SCUl emolumento ~:gum j o nelln se rle,'e ox·
plJmtanllmte ordenaI' ao detculor Ou carccreil'o que
denlro dc cerlo lempo e eUI cel'to lugar veoha ap,·e·
sentar!, perante o Juiz ou 'fdbnnal, o queixoso; e dar
as rilzoc~ do seu' procedimento. II

.l-l) Na expressão violonoia eslá compl'ehendirla a Jlri.
saofou COI~st"an!1im.Cllto illagnl em sua libcl'(lacle (8rt.
3~O"0~odlgo do Precesso Criminal), embora aquelln Sti
nal! hnJa verlficndo. Assim o tem ontendiúo o Sopremo
Trlb~nul de Justiça por maia de urna vez, e coosta do
t.ogutnte areslo.

• Tendo compareoido o Juiz de Dil'cito Scverino
411'c' dcCu,:valho perunte o Supremo l'ribonal de Jus·
tJç~, proedd~las ás diligencias legam; e disculida a ma
larJ:l,. mnnduCl que cesse o constrangimento illegal que
° paclenle so(fre elll sua libel'dade, porque !le evidente·
m~enlc Dullo o processo inslaurado contra o IHwieole
nno.só pela incompctoocin do Juizo, em rnzâo do ter ~
POClcute rõro espeeial, como tambem porque a dar.se
~ii~xlsle~caa do crime seria este o de calumnia, do qual

POdlll conhecer O.JUlz procc~snntc pelo que mandãu
~ ~~3co pn~ien.t~ vá em paz, ficando sem elTeilo n nulla
G m de p.l'I~ao. E porque os Juizes Silveslre unes
N°'bçah'esVlc,ra e Bacharel JoséFrancisco de Carvlllho
J ° re,_o Ilrimciro 30 substituto do Juiz Municipal de
n~u~rao, e oseguudo Juiz i\lunioipal de l';"atiny 30

. ~u stituto do Juiz de Direito da Coma"ca, commeUerão
se?!lmC de excesso c abuso de autoridade lnandão que

Jao.csles responsll.bilisadil's, eltrahindo's~ para tallim

petição, quando se veriflCal' o caso do
art. 34<5 Cio referido Codigo (1),

A rI. 39. Quando na execução da ordem
se der a desobeiliencia, do que trata o
art. 34,7 (2), apresentada ao Presidenle a
certidão, ou attestação jnrada do Omcial da
dilirrencia, conforme o art. 3~8 do Codil!o
doJ rocesso Criminal (3), se prócederá da
maneira e Lahelecid~ nos al'ls. 35 e 36
deste l\.egulamento, sendo Relator o mesmo
De 'ombargador, a quem Linba sido distri
huido o requerimento pelo qual se mandou
pas ar a ordem, ou quem legalmente o
sWJstituir, quando impedido.

Art. 40, As ordens neces arias para
cumprimento do que se ar,ha determinado
nos arts. 3l~9, 350, e 352 do dito Codigo (4),
serão expecudas em nome, e coIl) assigna'
tUTa do Presidente.

Dos aggl'avos do all/O do processo (5).

Art. M. Os aggravos do anta do pro
processo serão julgados pelo mesmo llU-

cópia do processo, Rio de Jaueiro, 22 de Junho de
1867.-Brito) PI·csidenLe.- Darâo de Montserrale~ \'00·
cido, menos sobre n responsabilida.de. - }jJarianni. 
Fl'ança..- Almeida. - Oerqueira1 ycnoido. - T'ei"d, "ca
cido, - SillJa . .- Jlascarenhas. - Leão, \!enl~idoJ menOs
sobre li responsabilidade do. Juizes. - .Barbosa. - Si·
mões da Silvo.. - .Braga. - V.:tlares .•

(1) O art. 345 exprime·se destu sorle:
I( Quando da peliç1i.o c documentos uprcsentnrlos á

qualquer Jniz Ou Tribunal se inferi!' conll'U alguma
p'essoa particnlar ou publioa prova de tn! detunçãn,
que justifique perante a lei a sua prisão) inuluil'-se·hu
na ordem um mandado Desse sentido. :li

(2) O arl. 341 decl"r. o .eguinle:
« As oruens que !el'arem logo o mnududo de prioão

serão execulados peja maneira quP. ficn tobfllcciun no
cap. 6 do t. 3 (do mesmo Clldi!!n) i as quc O n~n
fe\'arcm serão prim -iro nprcseolnutls ao (Ictentol' ou
Carcereiro, oJ quando cllcs n~ nfio qucit'ão I'ccabar,
lidas em alta voz, serão afnlarlas na SUll porIa.•

(3) O arl. 348 diz o seguinte:
« O OfRcial passará então oertidão 011 attestação .iu,

racla de ludo, a "ista ria qual o ,llliz ou Tribunal mao·
dará passar ordem de p"i ão contra o desobediente,
que sera e.'\:ecutada corno acima rica estabelecido. 11

(4) Eis a inlegra des arti!los do Cndigo aqui Dotados:
« 340 - O deteutor 011 Carcoreiro depois de presu

será levado a pt'esençn do Juiz ou Tl'ibunnl, er se ulti
se obslínnr em não responder tis perguntíls que o Juiz
110uver du lhe fazer na fórm8 no lll'l. 31.3, será 1'CCO
lhido á CacJl'u, c prnccssado conforme a lei. n

« 350 -Nes(e caso, o Juiz ou Tribunal dara as pl'O'
videuci"s pal'a que o paoienle .eja tirado rln detenção
pelos meios eslabelecidos nO cap. 6 do til. 3 (um mano
dado de bll-sca)) estando cm CU:sO particular, ou por
quaesquc.r oulros compotivcis cum as Lois, estando na
CadOa pu bHea, pllra que se cO'lIcl ueo seu cUlllpri~ento.•

« 352 - Obedecendo o detentor Ou CltrCerClro, ou
"indo por qunlquer outra mnneirfl o paciente perante
o Juiz ou Tribuool, alie o exammuni, c acbando que
de fanto eslá illcgall1lente deteuto, ou que seo crimo
ho afliànçavcl, o solLarã ou o admillirá á fiança.•

Consulte·se sobre esla importaote garantia II seus
e(fcitos II L. n. 261- de 3 rle Dezembro rle \8/,\ art. 69
§ I e al·t. lO, e Avs. n. 134 - de 2 de i\larço, e n. 325
- de " de Juoho de 1 36.

(ii) Para que se possa tomar conhenimento destes
agg"avos he mister declaração especificada da legis.
lação, anlbori Rndo este reourso (Heg. n. lI,3 - de \5
do ~[arço de 18-12 al·l. 18). .

Uoje as Helaçue romiio tnmbem conbeclmento dos
aggcavos de petição o instromento. L. n. 261- ~e 3 de
Dezembl'o do 18,1 a 1'1'. 120 e 121, o Av. n. 91 - de
\.l. de Março de ISl5.
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mero de Juizes, e pela fórma, porqu~ se
hão de julgar as appelIa~,õe , preceaendo
sempre o conhecimento daquelles ao deslas.

Art. 4,2. Antes de se iliscutir, e otal'
sobre a materia das appelIações, se dis
cutirá, e votará sobr!! os pont~s dos
aggravos do auto do processo, qlle tiverem
sido legalmente interpostos, tratando-se
huns elos outros pela ordem, em que se
acharem nos autos.

Art. 4,3. Quando o aggl'avo, ou aggra
vos do auto do processo se não julgarem
dignos de provimento, assim se declarará
por sentença lançacla nos aulos, condem
nando-se aos que os interposerão nas custas
respectivas; e proseguir-se-ha no julga
mento da appellação em acto consecutivo.

Art. 4,q,. Se os aggravos do auto do
processo se considerarem no caso de deve
rem ser providos, conhecendo-se porém
que apezar de terem sido menos justos
os despachos, ou sentenças interlocutoria ,
de que se interposerão, nada com tudo
falLou no feito, que fosse essencial e ne
cessario para fazer constar a verdacle,
sobre que se haseasse a definitiva; será
lavrada a sentença de provimento para o
fim sómente de poder a parte aggravada
re~erer que se faça etrectlva a respon a
bilidade do Juiz, pelos meios competentes,
e se seguirá o julgamento da appellação.

Art. 4,5. Se com o provimento do
aggravo, ou aggravos do auto de processo
se declarar ou a nullidade dos autos, ou
de algum dos termos do processo, ou a
necessidade de algum acto, ou diligencia
indispensavel para o conhecimento, e de
cisão da cau a, ou outro semelhante,
lançada a sentenca, se não tratará mais
do julgamento dá appellação.

Art. 4,6. o primeiro caso, se a nulli-
dade fór insupprivel, e a sua falta de
supprimellto influir na decisão da causa,
será julgado nullo todo o ]Jrocessailo com
tlireito para nova accão. Se porém ella
fÓI: suppri~el,. oll.se.'a sua fa!ta de sup
pmnenlo nao lIl11Ulr para a deCisão, depois
de lavrada a sentenca sobre o aggravo,
se conbecerá da appe1laçào r;OIllO fica dito
no art. 4,í. No segundo ca o, lavrada a
sentença sohre o aggravo, se mandaráõ
reverter os autos para o Juizo, donde
vierão appellados, para ahi se fazer a
diligencia, e tornaI-os a remetter á Re
l~ção, afim de ser julgada a appellação,
VIStos as autos de novo pelos trez Desem
bargadores, ou pelos que legalmente os
substituirem.

Deu appellaçõlJ$ das causas civeis (I).

Art. 4,7. As appellações das causas ci-

(I) A alçada das Relações do Imperio que foi resla
belecida pela L. n. 261 - de 3 de Dezembro de 1841
arl. 123, revogando a Disposição Provisoria arl. IS'
era do 150$000 cm beos de raiz e de 3000$'000 m~.

veis serão interpo ta por algum dos meio
declarados no art. 1.5 do tItulo unico da
Disposição Provi oria ácerca da Adminis·
tração da Justiça Civil, e essa inlerposição
deverá ser felta no termo de dez dias
improrogaveis, e conlados do dia da pu.
blicação, estando presente a p.arL.e vencida,
ou seu Procurador, ou da mtimação da
sentença, quando se não acbarem presen
tes; o que tudo será declarado pelo Escri·
vão no termo da publicação (1).

Árt. 4,8. Interpostas e las appellações,
e intimadas ás outras partes, ou seu Pro
curadores, seglúr-se-ha ácerca da avaliação
da causa, do recebimento em hum, ou em
ambos os etreitos, e da atempação, o que
se acha determinado nas LeiS em vigor.

Art. 119. Rel;eLida e atempada a appel.
lação, o Escri \'110 remetterá os autos pelo
Correio, havendo-o, ao Secretario da Re
lação, e juntará ao traslado dos autos o
conhecimento da remessa.

Art. 50. Se a appella. ã4l fOr interposta.
uo lugar, em que estiver a Relação, a
remessa se fará iudependen te de lra la
do (2), salvo no caso de ler sido recebida
no etreito devolutivo sómente.

Art. 51.. Tanto os autos, como o tras
lado serão sellados á cu ta do Appellante,
e uão se fará a remes a sem que e le
tenha pago o seBo, imputando-se-Ihe a
demora que J?0r essa causa houver.

Art. 52. fodas as providencias, que

moveis (D. n. 143 - de 15 de Março de HH2, art. 31
n. 3) j mas boje em virlude do D. n. 1285 - de 30 de
Novembro de 1853 art. i, foi elevada a 2:0008000.

Anligamenle as Relações não linbão alçada,. ~ Or~.
do Liv. I I. 65 §§ i e 23, e 1. 68 § 2, confemao·a ..
Camaras, aos Juizes OrdiDario8 e aos Almolacés. Mas a
L. de 26 de Juobo de j 696 regulou-os. como dpojs o
Alv. de 13 de Maio de 1813, declarado pelo do J6 de
Selembro de 1814. . .

As Relações do Erazil ti verão alçada desdo a prll~ll
tiva creação (Reg. de 7 de Março de 1609).

Pelo art. 62 do Reg. de 12 de Setembro do 1052, a
alçada da Relação da Eahia era de I :200§000 cm mO'
,'eis e de 8008000, em beos de raiz. Essa lambem era
a da Relação do Rio de Jaoeiro (Reg. de 13 de Oulo·
bro de 1i51, art. 58).

Nas do Maranhão e de Pernambuco a somma ar' ,
mais ele,'ada, pois era de '1:0008000 nos beos de. rau,
e de 6:0008000 nOs mo,'eis (A.!'vs. de 13 de Mo.o de
1812 § 3, e de 6 de Fevereiro de 1821). ms rep'"
senlação reclamando a diminoição foi iodeferida (Prov•
de 6 de Agoslo de 1821).

A Casa da Supplicação do Erazil tioba alçnda em
qualquer quaolia (Res. de 5 de Dezembro de 1812, e
l'orl. de j 6 de Agosto de j 823). .

A olel'ação das alçadas facilila a solução rle luu.l...
demaodos. _

(I) Segnndo oD. n. 353 - de 12 de Jnlbo de I~l.'
art. 29, ha recorso de appel\oção no e!fOllo devolutllo
para a Relação do Districto das seolenças sobre ,adem·
nisação de propriedade, sempre que bouver dcsapro·
priação por inleresse publico.

(2) O D. de 28 do Março cio 1836 explicando csts
d.isposição qnanto aos traslados. declara .qoe CS~C ~J~
ligo <oa parle em que determina que se Irre o rC err'lO
t raslad~, quando a uppel\ação fór recebIda no eOe••
dc,'oluh\'osómcnte comprebendl'} unlcameDteas causa"
cnja execução deve: cooforme Direito, correr na r~501~
Irasln?o, e não aqllellas em que a parle tem, na rm.
da LCI, de erlrabir aenteni<!' do processo para Ir ele
cnla-Ia.. Vida mais adiaille nola (2) ao arl. iI.
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forem necessarias paI'a acli vaI' e eITectuar
os aclos, e diligencias do expediente da
appellação, e (~a remessa .dos autos, se~ão
dadas pelos Jluzes, que tiverem profendo
as sentenças, os quaes decidirão as duvidas
8uscitadas pelas partes, ou pelo Escrivão.

ArL 53. Hecebidos pelo Secretario os
autos, os apresentará na primeira confe
rencia, e o Presidente por seu despacho
mandará dar vista ás partes para arra
zoarem, concedendo á cada huma denas
o prazo de quinze dias.

Art. 5lJ,. Este termo será improrogavel;
correrá em prejuízo de qualquer das partes,
tenMo ou não constituído Procurador, e
sem precisão de lançamento: findo ene,
o Escrivão independente de despacho do
Presidente, ou de solicitação da parte,
cobral'á os autos com as allegações, ou
sem ellas, e fará seguÍl' os devidos ter
mos.

ArL 55. Findos os 'termos assignarlos
ás partes para arrazoarem, o Escrivão fará
os autos conclusos ao Presidente, o qual
os distribuirá ao Desembargador, a quem
tocar, e enlão se seguirá no despacho da
appelJação o disposto nos arts. 29 e 30
deste Regulamento.

Art. 56. Proferida a sentença, e publi
cada na audiencia da Relação, será extra
hida do processo (i), e irá transitar na
ChancelJaria, onde poderá ser embargada
nos restrictos termos da Ordenação doLivro
3° tit. 87 § lJ,.

Art. 57. Para se apresentur os embar
gos a Chancellaria se requererá faculdade
ao .Presldente. da Relação, o qual conce
dera o prazo lmprorogavel de cinco dias,
quando .porém a parte vencedora se demore
por mal de qUÍllze dias em fazer extrahir
:I. e~le~ça, o DesembargadOl', a quem fôra
dlst~b/Uldo o fe!t<:, permittil'á sobre infor
maçao do Esc~'lVao, que declare não ter
a pa~te requerido extracção da sentença,
ou nao tel-a procurado depois de prompta,
qll.e os embargos sejão offerecidos nos pro
pl'lOS :lut~s, concedendo para isso o mesmo
prazo aCima declarado.

Art. 58. ~indo a parte com embargos
na CbanceIJal'la (2), ou nos proprios autos
na !6rma dos artigos antecedentes, o Es
Cl'lvao fará os autos conclusos ao Desembar-

(I) OA\'. n. 61-de 6 de l\larço de 1849 delermina
{UGt se cntreguc_ ás pnrles que o rcquel'erell1, para iD
ten ~r (Java acçao, todos Os documentos origrnnes jun
a~~a process,)s declarados nnllos, nmn "ez que fiquem

eIados a laes processos os respeclivo' traslados pa
~~~s~elas parles que requererem os do;urnenlos o~igi-

(,) Pelo D..de 18 de Março de t835 se deelaron qne
no\ oasos de mterposição de Revisla por algnmas das
r:.~:s, ~avendo embargos admiLtidos na Chancellaria,
) es es remellldos aos J nizes respeclivos do Rela
ro~a~: os o~lros, para julgarem como enlenderem,
não o ou nao conhecimento dos mesmos embargos,
apres~':;lrae~dod o lem.po dl\ Lei parn o seguimenl e

çao a Rev!sLq.

gador a que~ o feito fora distribuido (i),
o qua~ cOfl;cederá. pal:a lmpugnação, e sus
tentaçao ClncO dias lmprorogaveis a cada
huma das partes, e tornando-lhe os autos
conclusos com a impugnação, e susten
tentação, ou sem enas, quando as partes
as não. apresent~m no termo que lhes be
concedidQ, segUll'-se-ha para a decisão
dos Embargos (2), o mesmo que se acha
estabelecido nos al'ts. 29 e 30 deste Re
gulamento.
~..rt .. 59. Quando se. apresentar na Re

laçao mstrU1l1ento de dia de apparecer, o
Desembargador, a quem fôr distribuido
fará observar o que se acha determinado
na Ordenação do livro 3 til. 68 §§ 3°,
5° e 6.° para o preparo do processo, e,
conclUldas as. diligencias abi especificadas,
se. procederá a' julgar deserta, e não se
gUIda a appellacão pela mesma fõrma
estabelecida nos arts, 29 e 30 deste Re"
guIamento.

Das Revistas.

Al't. 60. As Hevistas contÍlmarão a ser
proce.ssadas, e julgaàas. nas Relações pela
manelra até agora praticada na conformi
dade do disposto da Lei de 18 de Se
tembro de i828, arts. 16 e 17, e no De
creto de 9 de Jovembro de 1830, devendo
o Procurador da Corôa, Soberania, e Fa
zenàa Nacional estar presente quando se
u'atar de ReVIsta de sentell.çasproferidas
em causas, em que a mesma Corôa, So
berania, e Fazenda (3), por seu Procurador
tenha tido parte como autora, ré, oppoente,
ou assi tente, para poder fazer ao relatorio
a~ observações facu! tadas pelo art. ::l do
CItado Decreto de 9 de Novembro (4,).

Dos con(lictos de jllrisdicção.

. AFt..6f. Os casos ele c~llflictos de ju
l'lSdlC<;ao, e de competenCla, cujo julga
mento pertence ás Relações(5) , ·serão leva-

(i) O. Av. n. 66-de 19 de Abril de 1838 explicando
esle artigo declara qne nos embargos he indispensavel
no,'a distribuição do feito, cuja doutrina revogou o
.Av. n. 157-de 16 de Jnnho de 184·9.

(2) Suscitundo-se duvidas sobre se opposlos embar
gos á uma sentença que designou O conhecimenlo de
urna appellação, deverião os Jnizes discntir e valar
simullaneamente sobre a questão preliminar com a
decisão dn feilo, ou se primeiro sobre o conhecimenlo
da appellnção, e posl,eriormente sobre a jnstiça da can·
sa, resolveu-se por D. de 28 de Agosto de 1834 que
as questões preliminares on prejndiciaes de,'em ser
primeiro j n!gadas, e conforme sna dedsão tralar-se da
principal, sendo no caso negativo obrigados a discutir
e volar sobre a maleria principal, aqueHes Juizes que
tiverem sido sorleados na qnestão preliminar ou pre
judicial.

(3) Vide Av. de 5 de Junho de 1831•.
(4) Vide D. n. 737-de 25 de NOl'embro de 1850

ar!. 427 e 1.83 ácerca das Revistas do rOro commer
cioI.

(5) Segnndo a L. n. a8-de 3 de Outubro de 1834
arl. 5 § 11 os Presidenles de ProvIncia podem decidir
temporariamente os conOictos de jurisdicção, que se
snscilarem enlre as aulclridades da l'rol'incia.

Gonsulte-.e 'sobre a ma leria os An.-de 21 de Ju
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do a elia ou pelas Autoridade competi
dora, que deverão dar 11Uma parte por
escripto acompanhada do neces 'ario do
cumentos, ou pelo Governo, e Presidente~

das Provincias (1.), ou por qualquer parte
interes ada; e ouviuo o Procurador da
CorOa, Soberania, e Fazenda acional ,
erão julgados pela fõrma estabelecida para

o julgamento das appellações ci"\'eis, lan
çando- e a sentença, que ~everá conter
explicitamente a decisão, e eu funda
mentos (2).

Da prorogação do tempo do III.elltario.

ArL 62. Apresentada em conferencia
huma petição de pl'orogação de tempo do
Inventario acompanhada dos documentos
necessario , será distribuída, e o Relator
na conferencia, eguinte fará em Meza a
expo ição dos motivos allegados e pro
vados para se 'peelir a prorogaçào, e á
pluralidade de votos dos Desembargadores
presente se decidirá (3). Se a Relação con
cedeI' a prol'ogação, o Secretario passará
provisão, que será assignada pelo Presi
dente.

Uos suspeições ('o).

Art. 63. A disposição elo art. 61 do

nbo de 1850, de 14 de Fevereiro e n. 20i- de 31 de
Agosto de 1852, n. 1,42-de ~6 de Selembro de 1865,
em que se corrobora a doutriua daquella Lei, e se de
clara que o remedio para solução dos confliclos be o
recurso laato de appellação como de aggravo de peti
ção e de inslrumeuto.

Cumpre notar que se o conUiclo be entre autorida
des administrativas c entre estas e as judiciaes, a de
cisão compete ao Conselbo d'Estado (L. n. 234-de 23
de Novembro de 1841 art. i § 4. c Regulamento n.
lH-de 5 de.Fevereiro de lH2 art. 24· i 29, 31, 33 á
51; e Av. de31 de Março de 1851, eR. de li do Maio
do mesmo anno, impressos no Diario do Río de Janeiro
ns. 8668 e 8i02.

A competencin das Relações limita-se aos conmctos
das autoridades judiciarias.

(I) Por Av. n.4i9-de \'1 de Outubro de 1 65 se
declarou que o Poder Executi,·o era incompetente
para decidir conDielos entre o Juizo de Orpbãos c o
dos Feitos da F07.enda.

P) OS l'residentes das Relações não podem impedir
qlle subão no~ Tl'ibunaes que presidem quaesqoer cou
melos de jurisdicção, pretcxtanrlo já havel'em sido re
solvidos (Av. n. 61-de 12 de Fevereiro de 1866).

(3) ti. medida con,agrada nesle artigo já existia oa
antiga Legislação, c era da competencia do De em
bo"!(o do Paço, COmO se v do AI v" de 2!, Julho ue
1i13.

"Vide nota (3) ao art. 2 § 6 da L. de 2_ de Setembro
de 1828 ri pago 2ij desla obra.

(1) O]). n. 26-de 15 de Janeiro de 183n art. I, de
clarou qne os Juizes do Cive! da COrte, c de antros
cid.ades onde existem nelações lem jnrisdicção CUmU
lallva para conhecer c Julgar das suspeições postas nas
causas civeis, nos rncsnl05 Juizes e aos !\[unicipaes.

Entretanlo aLo n. ~GI- de 3 de Dezembro de 1841
art 25 § ~, c Av. n. na-de 14 de Novembro do 1843
deelaráo que a judsdicção do Jniz de Direito par~
lJonbcccl' das suspeIções dos JDizes Municipnes limita
se as causas Ql'imes i regulando-se as oulras pela Oru.
do li". 3 t. 21 § 8.

O Av. n. ~Gl - de 29 de Outubro de 1851 tamb!!m
declarou que para o j ulgamentu das suspeições postas
aos Juizes l\luuieipnes, quando subsliluião os antigos
Tribunaes do Commercio nos lugares onde não hUl'ia,

Codigo do Processo Criminal (1), a compre.
bende os Desembargadores, que devem
proceder da manei.ra, que alli determina
nos ca os em que houverem de ser Juize ,
não endo o e. ceptnados no art. 66 do
me mo Codigo (2).

Al't. 6ft,. Quando os Desemhargadores
forem reCll ados, allegando as parte algum
dos motivos enumerados no cilado arl. 6t
do Codiao do Processo Crirnü1al, poderitõ,
se nào e reconhecerem uspeilos (3), c-Ou
tinuar a ser Juize no proce so, como e
lhe não fOra po .la a suspeição, mas o
Escri. vão não contmuará a escrever uelle
sem primeiro declarar por termo no aulos
J ree[uerimento vocal, ou por escriplo
:o11re a su .peição, e a .final resolucão do
Desembargador, devendo para i so cobmr
os autos, quando o não tenha em seu
poder.

Al'L 65. leste caso poderá a parte re·
cusante apresentar ao Presidente da Re
lação por escripto (l~) os motivo, que teye

nem exislia Relução, era competente o respectivo
substitulo, nos lermos eln Lei c Hegulumentos cxis
lente~.

As suspeições ,commerciaes são julgadas pelas ~oi~s!
especiaes do CODlmercio, o Tribnnacs do mesma lorl .
dicç.ão, mas a suspeição posta aos Presid~ntllS deu",
Tribonaes he julgada pela Relação do Districto (D. o.
159i-do lo de Maio de 1855 arlo. i8, i9, Oe 81).

(I) Eis o que dispõe c te artigo: ..
« Quando os Juizes forem inimigos capitaes, ou Inti

mas amigos, parentes, consanguincos ou af.fios alé lI.O
segundo gráo de ül~1Das das parlos, seusamus, senho
res, tutores ou curaoores, ou th'crcl1lcom a1SUma aellas
demandas, ou forem particularmente in cresslldos ~n
decisão do causa, poderão €cr recusados. E esles ~o
obrigados a darem-se de suspeitos, ainda quando nao
sejão recusado. :-

(2) O aTI. 66 dispõe qoe • os J Dizes não podem ser
dados de suspeitos no caso de rormação de culpa, oa
desobediencia. • .

(3) O Av. de ~8 de Junbo de 1834 declarou qoe oaO
he licito aos Juizes darem-se dt1 suspeitos, sórne~lepor
que as partes O exigem, sem notivo legal, .Dl~S Slm nO~
casos marcados no Codigo do llrocesso CrlmlD~l.

(I,) "Vide Ord. do liv. 3 t. ~l. c nolas re,peclll'''.
O D. n. 394 -de 23 de Novembro de 1844 eSlabeleee

as -regras qne se devem observar nas petições_das us
peições postas uus Desembargadores das llelaçollS, e 00
respectivo processo, modificando esle Regolamealo
nesta parte. Eis {IS disposições do mesmo DecrolO.

• Ar!. 1.0 Quando algulllo parlo, ao tempo 'lus
algum feito se .l1ou,'cr do desembargar, cm Rdaçao,
tiver suspeição á algum dos Desembo~gadarc.', 9ue
possão SlJr sorteados pura jnlgar esse CClto, rara ~1J~stI
inCorml]çüo ao Presidente, por meio de bumn llCllt(llO,
assignada por Advogado, o instruido com lodos as. ~a~
ZÜC!:l e documentos, quo tiver, paro provar ~ sUSPCUjclP.,
recebida a petição, se lixará 'om antcceden.,", aaprla
da Relação hum Edital declarando o dia em que "lO
ser propost~ o fcilo, pa'ra conbccimcnlo das parle!.

• Art. 2.0 O 1"'esideote da Relação, logo que.'
petição lhe rOr upresentoda, rará autuul-o, c na t~.a.:,~
de ser sorteado o Dusembargador, a que a parle l\ r
susp.eição, o mandará immediatameute respooder po
escrlpto. us

• Ar!. 3.0 Se o D~semburgodor recuohec~r as
pcição, assim o cscrcveni, dcbuixo de, sua a5SJgo~tU::~
e, neste caso, o })rcsidcnle sorteara outro" ~o 'elO.
lugar, para ser Juiz no reito, que se houver de CS
bar~ur, - se

•~Art. 1,.0 No caso que o Desembargador °i:'aiIO
reconheça suspeito, assim o escrevera, tambeuJ d~ dOD)Í
de sua assignatura, c então o Presidente sar!eara .clo
Desembargadores, c com elies desembargara, em
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para pÔr a su peição -ao Desemba:gador,
acompanhando asna re'presentaçao dos
documen tos comprobal01:lOs della, e .da
certidão do lermo menciOnado no artigo
anlecedente.

A.rt. 66. Apresentada a repre entação
do recu ante, o Presidente manda,rá aU~lar
pelo E criíão, e ordenará que seja ouv.ido
o Desembargador recusado no prazo llU

prorogavel de trez dia .
ArL. 67. Dada a respo ta do recusado,

ou sem e]]a, se a não fizer no dito prazo,
o Presidente ordenará o processo, fazendo
autuar as pecas in tructiva , inquirindo
testemUllbas, que lhe forem apresentadas
pelo recu ante, e o levará á l\Ieza.

Art. 68. Levado o processo á Meza,
a!li por sorte, e publü;amente e e co
lherâõ dou adjunctos, que com o Presi
denle decidiráõ se procede, ou não a su 
peicão. Emquanto dislo se tratar, retirar
-se-lia o Desembargador recusado.

Art. 69. Dada a sentença porque se
declare prooedente a suspeicão, nena me ma
se cleclarará tambem a millidade de todo
o processado perante o Desembargador
julgado su peito, e se condemnará a ele,
que 'e não rer,onheceu por tal, a satisfazer
á parte recn antll ·as . cu tas do processo,
que erá reformado; ficando salvo á parte
o direito de requerer a imposição das
penas do art. 163 do Codi"o Criminal (1)
perante o Tribunal competente.

Art. 70. Quando a parte contraria reco
nhecer a ju liça da su peição, poder-se-ha
a requerimento seu lançado nos autos,
su pender a continuação do processo até
que se julgue a suspeição.

Da Distribuição.

Ál'l. 71. A distribuição dos feitos cri-

sueccssivo, a su peiçfío, como 'fi rem que he direito; c
segundo por eHe, com os dous De embargadores, fOr
occordado, lJor maior numoro de votos, assim o man
dará cumprir.

• Ar!. 5.° Se o Presidenle, com os dous Desembar
gnrl~res, achar quo a suspeição procedo, assim o jul
gara, c, cm lugar do Juiz recusado sorteará outro,
que desembargue o feilo, como eslá disposto no art. 30.

• Ar!. 6.0 Se o Presidento com os dous Desembar
gadorcs 1 achar que a suspeição não procede, na son
teoça~ quo as.sim deve julgar, obrigal'á o Advogado,
(IUC IIvcr llSslgnado a pelição, de quo lrata o ort. l0.
n
d

perder o caução deposilada, 'lue será llpplicada ás
eapezas na fórma da Loi.
• Ar!. 1.0 Em quanto o Prosi1onle, com os dous

Desembargadores csU,'crem as ,"DZOS, sobre a suspeição,
o Desembargador a quo fl\l' posta, se apartará para
outra parto, ulé ,obre ella se lomar conclusão.

• Ar!. 8.0 O processo do suspeição, do que trato
c~le ncgulamcnlo, concluir-sc-ha.na mesma sessão om
qu~ a suspoição fór posta, e neUo escroverá o Sdoro
taClo da Relação todos os lermos, que forem necessa
ClDa, segundo uelerminar o ~resideoto.

_. Ar!. 9.0 A disposição do presenlo Rogolameolo
oao nllera o direito, 'luo tem as parles do recusar cerlo
numero de Juizes, sem motivarem a recusaÇão Das
cnosadsc~ 'lue asLeis em vigor conferem exprossanieotoesse lre.1Lo.•

til IE las penas são :-Suspensão por nm a lrez aooos
e mu ta oorrespoodenle á sena parte do tempo.

mes, e civeis (1), de que· trata. este Regula
mento, será reita tanto enlre os Desem
bargadores, como os Escrivães ~2) mencio
nados no art. !t,0 do Codigo do 1 rocesso (3)
com relacão não só á sua natureza civil, ou
criminal; como ás differelltes especies de
cada hum denes, como se fór appeLJação,
ou requerimento de prorogatião, ou repre
sentaçã? sobre conf!.icto de juri dicção,
ou queixa e denunma, ou outros quaes
quer negocios da competencia das Relações.

Art. 72. Para esta di tribuicão haverá
quatro JivrQs (além dos que aêtualmente
ervem para a~ revi tas, e appelIação da

Juntas de Justiça em quanto as houver),
dons para os dos proces os civeis enlre
os Desembargadores, e E crivãe~, sem con
sideracáo alguma ao valor da as ignatu
ras (!t,): Todos serão rubricados pelo Pre
sidente.

Arf. 73. A elistribuicão elos Escrivães
precederá a dos Desemb"argadores, e erá
feita pelo Secretario anles de se apl'esen
tarem os autos, requerimentos, ou repre
sentações á Relação, excepto no caso da
ordem de Habeas-Col']JUS em que não
haverá distribuitião enlTe os Escrivãe por
pertencer o seu expediente ao Secretario
ela .Relacão.

Art. 7'!t,. A dislribuicão dos De embar
gadores será feita pelo 'Presidente, e lan
çada nos livros respectiyo pelo Secretario,
depois que tiver acabado o de pacbo da
conferencia, em que os autos, requeri
mentos, e representações ti\'erem sido

(i) O D. n. I-de 2 do Jonho de 1834 nos arts. I
o 2 declara que o art. 18 da Di.po.ição Provisoria con
tinuaria a observar-se com a seguinle alteração:

c Os processos eheis, ora pendonlos por appellação
n~s Relações do Imperio, o os quo de no"O so fOrem
distribuindo, serão "i los e oIamioados, o julgados
por cinco Juizos, dividiodo-so para esso fim om secções
as mesmas Relações, se assim cOD"ier.•

(2) O Av. 0.41-de 17 d Fevereiro.do 18.D declara
quo os Eseri,'ües de appellações <la Relação da Bahia
obscn'em no traslado dos autos fi pratica seguida pe
los Escrivãe. das outras Relações; o que alé Gde Ou·
luhro de 18!,1, lambem ali se observava

Eslo pratica ora que os 'litos Eserh'ães podiiío ox
trahir no caso de Revista o lraslado de lodo o proces
sado, o não simplesmente o <lo processo do sogunda
lostaneia.

(3) Eis o quo dispõe o art. "·0 do mesmo Codigo:
I( Os Escrh'ãcs que serYirem pcrn.nlÉros Corregedores

e Ouvidores do Crime ~ Civel das Relações do Impe
rio sr.fvh·áõ nas mC$mRS Relllçõcs de Escrj'vães de Â p
palÍações, promiscuamente com os E~crivães existentes,
o por dislribuição em lodaa as oppellaçõos eiveis e
crimes. JI

. Entraodo em duvida se estes funcciooarios tinhüoou
não direilo á ordcoado, pronunciou-ao. oegalivamenlo
a Porto de 8 de Julho de 1834.

O Av. n. 133-de 14 de Muio de 1849 iolerpretaodo
osle arl. do Codigo do Processo, declarou que por
elle oão se orearão oovos lug~re. do Escriv~es rio A~

pollaçõcs, seodo O sen fim uOIeameole respellar os di
reilos adquiridos polos proprielarios dos Of6eios ex·
linctos.

(4) Pelo Av. n. Ht-de t8 do Dozembro do 1831
se declarou que o Presideole da Relação oão lioba arbi
trio ua di lribuição dos feitos, cumpriodo-lbe observar
eneta e 'poolualmente ~sto Regulamenlo, coja regra
ho a igualdado.

ORD. 48
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apresentados; e os Desernllargadores, á
quem nesse mesmo acto serão en.tregu~:

os papeis, que lhes tocarem, asslgnarao
as verbas com o Pre idente.

Dos Empregados da Relação (I),

Art. 75. Para o expediente das Rela
cõe haverá um Secretario (2), dous Conti
Ímos, e dous O:fliciaes de Jus liça.

Art. 76. O Secretario deverá escrever
tudo quanto neste Regtuamento lhe be
encarregado, e tudo o mais que o J?re
sidenle lhe' ordenar pertencente ao serVlço,
e expediente (3). Terá em boa guarda os

(I) Além dos empregados contemplados neste capi
tulo o D. de 19 de .Dezembro de I 33 (não impressn)
creou mai:; 11m lugar J o de Solicitador dos Feitos; bem
como conlin1farão a servir o Porteiro, ,'cncendo orde
nado annoal 120$000, e o Escrivãn da Chancellaria
com o TencilueDto aonual de 80$000, meoos o da
Relação da Babia, que percebe tão someote 40$000,
creados pelo Regulamento de 13 de Outubro lle 1751,
e Ah·. de 10 de Maio e 9 de Junho de 1810, e 13 de
Maio de 1812, e dns quaes oão cogitou o presente Re·
guIamento, embora ao Escrivão da Chancel1aria e Por·
teiro da Supplicação refirão as Oreis. doLiv.,1 I. 20 e 30.

lUaa o certo he que estes fanccionarlos tem conti
nuado, exercendo o l'orleiro do al~umas Relações as
Cuncções do Escrivão da Chancellarta, havendo em Ca
vor da sobsistoncia dc taes empregados a legitimação
annua das Leis do Orçamento. 'Vide Av. de H de No
vembro de 1857, ácerca do Porteiro da Relação da
Bahia.

Entretanto, e cousa ~ingular mas bem eIplicaycl
nestes tempos, juJgou-sc em ,rigor a le~islnção anterior
para estes Cunccionarios, e quanto ao vapellão Coi ella
Julgada- inteiramente revogada (Av. de 12 de Àfarço de
1834); militando ainda uma valiosa razão para expel
Ii·lo do desempeoho de suas funções, e vinha a ser que
parle das propinas que d~vera perceber, passaria aos
membros do Tribunal (Enlre outros O ar!. t6 do ti!. I
do AI. de 13 de Maio de (812).

Cumpre notar que em Peruamboco foi o Capellão
conservado, mas o GOyerDO sempre zeloso nestes casos o
mandou demittir.

Vide nota (I) ao § 5 do arl. 7 deste Regulamento á
pa~. 273 desta obrá.

(2) Em virtude do ar!. 13da Lei n.884-do Lo de
Outubro de 1856 o ordenado annual do Secretario da
l\elação da Côrte Coi elevudo a 2:400$000, e os das
outras Relações a 1:600$000. Mas a percepção des·
les ,'eDcimentos só tem lugar depois de entrar o no
meado em exercicio (Av. n. 75-de 20 de FevereIro de
1866).

Na Secretaria da Relaçãu da Côrte tambem servem
dous Amaoucnses venccollo cada um o ordenado aDnual
de 600$000 em "irlude do Av. de 14 de Novnmbro
de 1856, que as leis posleriores do Orçamento tem
legitimado.

Nas interinidades são os Sl~crclarios substituidos por
um dos Escri"ãe. de Appellações, designado pelo res.
pectivo Presidente (D. n. 8li-de 30 de Agosto de J851
ar!. 2).

(3) As obrigações deste Cunccionario forão de novo
codi.ficadas 00 D. de 15 de Abril de t834.,cuja integra
aqUi BXRramos :

• Art. \,0 Os Secretarios das Relações do Impcrio,
além do que expressa e especificadamente lhes be en
carregado nes respectivos arligos do Regulamento de
3. de Janeiro do anno passado, dc\'crão mais:

« I. Escrever em livro proprio, aberLo, rubricado e
~ncerraelo pelos Presidentes das ditas Relações a neta
do l!Iessão contendo retiuUlitlamcntc, porém COI~ toda t.l
clareza, quanto Della se heu ver passado. Esla acta
se"; lançada no mesmo dia da sessão, lida no fim del
la, cDccrrada com as obser!ações que SP fizerem, e fo
rem approvadas pela Relaçao, ou sem ellas quando as
não houver, ou não forem Julgadas digoas de notao-se'
Rssignada pelo Presidente, e Secretario; C devera con~
ler: t .0, a data do dia, me. e anno, e a bora da aber·

livros, e mais papeis, que pertencerem
ao archivo, e desempenhará as outras
attribuiçõe , que comp(}tião ao Guarda Mór
pelas Leis anteriore , (} que ainda tiverem
lugar. O Guarda ~{ór, que tiver titulo de
serventia vitalícia. exerci tará o emprego de
Secretario independenle de nova nomeação.

A.rt. 77. O ecretario terá huma meza
pequena com assento raso logo abaixo da
l\'Ieza dos Dezembargadore , para nella
escrever e ler, quando lhe competir por
este Regulamento, e lhe for ordenado pelo
Presidente.

Art. 78. Os Con ti nuas (1.) farão o er
viço por eman[l" e hum no .impedimento
do outro, quando o hou er, alllda que não
seja da sua semana: e desempenbaráõ a
attribuicões, que ora competem aos Guardas
menore·, e all1da tiverem lugar, senTindo
alem di so hum de Thesoureiro, e outro
de Escrivão da despezas.

A.rt. 79. Os Guardas menores que Uva
rem titulo vitalicio, exercitaráô o emprego
de Continuo, se para eUe tiverem ido
neidade.

Art. 80. Os O.fficiaes de Justiça (2) er
virão alternadamente cada hum sua semana,
ebum no impedimento do outro; e tarão
a porta da salta da sessõe da Relação
nos dias em que as houver,.e executaráõ
a ordens relativas ao servico que lhes
forem dadas pelos Presidentés.

Disposições Geraes.

A.rt. 8i. Das sentença das Relaçõos
nos casos e pecificados ne te Regulamento
ómento serão embargavei ,a que forem

dadas nos processos de re ponsalJilidade,
e das appellações ciyeis.

tura da sc.são; 2.0, o nome do Presidente, ou do Des·
embargador que fizer 88 suas ,rezes; 8.0, o .nemero e
os nomes dos Desembargadores, qne se reumrem; ...0,

huma summaria nolicio dos negoClos que se elpeduem,
bastando notar a quelidade do processo, recurso, ou
requerimento apresentado na sessão; os nomes da!
partes supplicantes e supplicadas, recorrentes e rccor
ridas; a favor de qual dellas foi a decisão, ou. qac o
requerimento. ou reCtií:su se não tomou conheClment~j
ou ol1.e Gé mandou pré\riaUlenle proceder á algu.Ola di·
lígencia l' ou que se adiou, declarando-se o motIVO..

lt 2. ), ninar todos os recursos, processos, o reqnen
mentos, ql1e vão ás Relações, e que na Córma dos Rcg~'
lamentos dellas não tem de ser rlislribnidos a E~crl·
vão; e tanto nestes, como em quaesquer ouLros !a,,~ar
os TerOlos llccesearios para indicaI' o seu .re~peolrvo
II"0seguimenlo Icgal, e certificar lodes os lOcld~ot ..,
que DCCDl'rerem no dilo prosoguimcnto, C clped1eolC.

• 3. Escrever nos proc ssos das fianças, 3 q~e forem
admiUidos os réos naa Relaçue., na courormldnd3 da
ar!. 3;;2 do Codigo 110 Proco so Crimioal, regaloo eSC
polo disposto nos al"ts. f 02, e seguinLes do mesmo o·
dIgo i o que tudo se Cad perante o Presideote. b _

• Arl. 2.0 Os Secretarios da Relações percc ~~~
por es.tes autos e termo, que escrererem. c cerllJn
d.cllcs, quo pass-arnOl, os me mos emolun:c.nLOs1 e anla
fiOS, que pere 'uem os EscrÍ\râcs do JUdICiaI. ., d

(I) .8 to. fuocciuuarios veucem cada um o o~d.cnad~
annual de ';00$000, desde a sua crcação, legItIma
por dilferectes leis do Orçamento. • . _

(2) E.les Cuncciooarios nas mesmas condlçuas dos
precedentes veocem o ordenado annua! de 300$000.
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Árl. 82. Quando em virtude do dis
po to no att. 20 deste Regulamento se
açbe no despacho das Relações maior
lJumero de De emba.rgadores, que aquelIe,
que cada· Relação deve ter, conforme ao
di posto no art. 10, o Pre ldente antes
da votaeao tirará á sorte os Desembarga
dores, cjue eom os que tiverem visto o
feito, o hão de julgar, de maneira que
nunca esse julgamento se faça e.om maLOr
numero de Desembargadores lo que se
deve r.ompor a Relação.

Art. 83. Não havendo Das Relações o
numero de Deseml)argadores (1) necessarios
para o julgamento de algum feito em razão
de impedimento (2), au encia, ou liceDca de
algum Desembargador actual, addiar-se-ha

. a deci ão do feito para. a conferencia se
guinte; e e ne sa conferencia se não poder
ainda verificar o julgamento, o Pre idente
c1Jamará por oflicio aos Juizes de Direito,
que forem neces arjos para se completar
o numero de De embargadores, prefe
rindo os mais visinhos, se não forem im
pedidos.

.<\.1't· 84. Constando no Juizo das appel
laçàes o faUecimeD to de alguma das partes,
ou . endo neces aria por qualquer motivo
a hahllitação de algwlla parte, e proce
derá a. ~sta p~rante o Juiz Relator, fazen
do-o e a lllquJl'Jção de te temunhas na fõrma
do art. ~1 da Dispo ição Provi oria ácerca
da AdmJllistração daJustiçaCivil (3); e rece
~endo-se os artigo e procedendo-se ao
Julgamento da habilitação em l\leza á plu
ralidade de voto dos Desembargadores
pre entes.

Árt. 85. Concluida a habilitação, e re
vertendo os auto" para o poder do Desem
hargador, perante quem se achavão e
rrocederá nos mais termos uI teriores, que
!allarem para que os aulos possão ser
Julgados definitivamente.

Arl. 86. Quando qualquer dos De em
bar.gadore ,que virem o auto, achar neces
mo proceder-se a alguma vi toria, exame,

ou outra qualquer diligencia legal, ou ex-

d
(t) Vide mais adiante o ar!. 3 do D. n. Sã7 - de 26

e Junho de 18iiO.

d (~l Vide mais adiaote o art. 4 do D de 23 de Junbo
e 183". .

l' Se~uDdo o Av. n. 288 - de 16 de :l'[aio de 1836 os
reSl entes das Rell\ções podem nos casos previslos

~esle arl. chamar Juizes de Direito em substituição.o' ~..embargadores impedidos j sendo com preferen.
c(n e ornados os Adjuntos dos Tribunaes de Commercio

. n. 1591-do to de 1[aio de 18"ii ar!. ~8).
Compre allender que os Juizes de Direilo não podem

[XCUSONe -á esle se",iço porque ne elle obrigntorio
ia v. n. 1.1::- de 9 de Mar~o de 1860), salvo bavendo
d:I03~Rhblb.dades laes como a apontada no Ay. n. 19
no pro;;:oetro do.m~sm2 anno) c consistente cm figurar
se' Co um J OIZ lrmao do qoe he convidado para
O~;~ro onsnlte·se lambem o Av. n. 318 - de 22 de
288-d de 185~, qu~ corrobora a doutrina do Av. n.

3 ~ 1836 ~Clm~ CIlada.
( ) VIde maIs adlanle esla disposição. •

oflioio, OU á requerimento da parte (i), em
taes casos trazendo-os á Meza, e confe
renciado com os De embargadores presen
tes, e a'sentando elles por maioria de volo
que he indi pensavel para o julgamento
a vistoria, exame, ou diligencia, ordenaráõ
por Accordão por elIes a signado que re
verla o fei to ao Juiz à qua, para se proceder
á .diligencia, com citação das partes (2).
Fmda ella rcverteráõ o aulos á Relacão
para se proceder ao julgamento. •

Art. 87. As assignatmas dos Desembar
gadores, e quaesquer ou tros emoluD]entos
legaes, que lhes pos ão tocar (3), serão re
colhidos a huma caixa, e dividiôos no fim
de cada mcz por todos o De embarga
dore , CJl!e tiverem feito serviço na Relação
inclusiye o Presidente, e Procurador da
Coroa.

Art. 88. Não havendo no cofre da Re
lação, em que se lanção as condemna
çõe~, o dinheiro necessario para supprir
as de pezas que se fizerem com a limpeza,
manutenl;ão dos mo eis, e com papel,
tinla, arêa, obreias, lacre,-na tro, ou fitilho,
serão estas pagas peja Fazenda Publica
em foUla, que formará o Thesoureiro todos
os mezes assignada pelo Pre idente (4,).

Art. 89. Tudo que occorrer no expe
dient~ das Relaçõe:, processo, e julgamento
dos feitos, e que nao se ache expressamente
providenciado neste Regulamento, será
decidido pelo que está determinado na Lei
de 18 de Setembro de 1.828, e nos Decretos
de 31 de Ago to de 1829, e 20 de Dezembro
de 1830, e mai Decretos relativos ao Su
premo Tribunal de Justiça no que for
applicavel (5). •

(I) O ln. n. 227-de 30 de Junbo de 1840 declara,
que não se cumprão preeatorios no Thesouro Nacional,
e Tbesourarias da Fazenda, paru levanlamento de di
nbeiros de Defunlos e Ausenles" excedentes á 80$000,
sem que se mostre sen lença conn rmada na Rela~.ão do
DislTlclo.

(~) Em "isla do A". n. laO-de t4 de Maio de 1855,
no caso de alguma parte desistir da appellação ou de
qoalquer reCUTSO pendente se siga como regra geral a
pratica adoptada pelo Tribunal da Relação da Côrte
que consiste na segninte inlerpretação desle arl., que
eltrahimos integralmente do Aviso:

« Que actoalmente o estylo se/(uido era, que qual
quer dos Revisores, cm poder dos quaes se achm'ão os
nutos, mandava ouvir a parle, tomar o termo de dcsis
tencia, e subirem os uutos preparados ao Tribunal,
para por aocordão ser julgada por senlença a desis
tencia ou composição j fu."rlando-se paru isso alguns
Desembllrg.dores na disposição generlCa do ar!. 86 do
Reg. de 3 de Janeiro de 1833, e Ass. de 2 de Agoslo
de t639, quando se julgava por lenções. »

(a) O Av. n. ii64 - de 9 de Dezembro de 1865 de
cluTa qoe no ar!. 184 seguoda parte do Regimento
das Custas, não se comprel1ende o preparo das appel
lações.

(<\.) Segundo o A"isn Circular n. 3 O-de 23 de Onlu
hro de 1857 os Secretarias da. Relações eslão anlbori
sados para fazerem as despezas com os preparo. neces
sarios aos mesmos Tribunaes, do conformidade com as
Instrncções de 28 de ~hril, e Ordem de 18 de Novem
bro de 18iil, e Av. n. 272 - de 17 de Dezembro de
18ii2.

(ii) Vide a L. e DD. citados á pago 260 e 26ii desla
obra. . •
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Dispo$i~ijes acerça dos proce.sas pondsnees ..a. Relações,
c differenles "a-raso

Art. 90. As appellações pendentes elas
J untas de Justiça, em qu~nto as houver,
serão jul"a'das em conforlBldaele da Reso-
lucão de gde ovembro de 1830. ,

Art. 91. As revi tas antigas concedldas
pelo extincto DesemlJargo uo Paço, que
ainda não tiverem sido julg~das, ou pen
derem por embargos, s~rào Julgadas pela
mesma fórma das concedidas pelo Supremo
Tribunal de Justiça, sendo primeiro dis-
trilJuidas, .,.

Art. 92. As appellações clvels, ou ('.1'1

me , e aggravos ordinarios_penden tes. nas
. diversas i\Iezas das Relaçoes, que alnda
não tiverem sido julgadas, ou penderem
por embargos, serão julgadas pela maneira
determinada neste Recrulamento para o
julgamento das appellações civeis, e cri
mes sendo apresentadas em i\Ieza pelos
Des~mbargadores, que. as tiverem e.m seu
poder e pelo Secretano .a: que estiYe~em
nos cartorJOs dos Escn aes para selem
novamenle ilistribuidas sem assignatlU'a ou
emolumento algum; trancando-se as ten
cõe , que e tiverem e c.riptas no~ autos.
Os autos que estiverem com '1 ta ao
Advocrados para razões, ou outros quaes
quer "termos, serão cobrados á pro}Jorção
que se forem fmdando os pra~os,.ou.termos
para ser~m apresentados e dlslnbU1dos na
fOrma dita.

Art. 93. AS cau as civeis, e crimes,
que se julcravão. n~s divers~s iVIeza ~as
Relacões em pnmelra, e ultima li tancla,
e que ainda penderem por emba:rgos nas
sobreditas l\'Iezas, serão distnbUldas sem
a signalura, ou emolumento algum como
appeUacões, e como taes serão julgadas
na fórnla de 'le ·Regulamento.

Arl. !:l~. Aquella porém, que não ti
verem alDum julgamenlo, ou accordão
decisi vo, e toda a outras, que penderem
perante os Juizes, cuja? jurisdicçõe.s ficão
extinctas, serão remettldas aos J,wzes, a
guem pertencer na fórma detel~m.inada nos
arts. 36, 37, e ~O da Instrucçoes (1) para
execucão do Codigo do Proces o Criminal
de 13 -de Dezembro de :1832.

Art. 95. Não se pro eguirá no conhe
cimento nos aggrav08 de petição, e ins
lrumento, que ainda esliverem pendenles,
qualquer qu seja o seu estado: p0.rém
á requerimento de parte ficarão redusldos
a acrgravos do auto do processo para delles
e tomar conhecimento nos termos do art.

:l ii, da Di posição Provi oria ácerca da
Administracão da Justica Civil.

Art. 96. - As appellacoes pendentes anle
o Conselho Supremo l\'l'ilitar, e Juntas de
Ju tiça Militar, não tendo ainda sentença.

(I) Não reprodu3i.mos nesl~ luga~ as. disposições
<lesses arls., por nuo lerem hOJe upphcaçuo.

e uão 'sendo o crinles llUJ'amente milita.
res, ou de empre~o mi1Ltar, serão remel
tidas ás Relacães ao Dl'tnclo, para erem
sentenciadas -na fórma desle Regulamen.
to ('l).-F-ranci r,o de Lima e SilHL -Jose
da Costa Carvalho. - João Bra1L!io Jlloni::,
- Honorio Hermeto Carneiro Leão,

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 183~,

Modifica algumas disposições do Regulamenle das
Relações.

A Regencia Permanente, em nome do
Imperador o Sr. D. Pedro II, para mais
regular e e pedi ta execução do Decreto
de 2 do corrente, ([ue mandou executar
a Resolucão d'Assembléa Geral Legi lativa
de 22 de' Maio antecedenle, Ordena o e·
guinte :

Art. i.o Sempre que nas Relacões do
Imperio existir o numero de dose Desem
bargadores em actual exerc.icio, sem coutar
o Procurador da Corôa, Soberania e Fa·
zenda Jacional, e assi m Gonvier para mais
pro_mpt~ ex;pedie1!te dos proce~ ~s de appel.
laçoes clvels, tera Ingal' a diVisa em duas
Secções authorisada pelo art. .20 do s~bre
dito Decreto, a qual será felta seamudo
se a ordem da antiguidades dos me mos
Desembargadores.

Art. 2. 0 A pl'imeiJ:a Secção será sempre
presidida pelo Presidente (la· Relação, ou
por quem serl'.ir no eu ~Ill.pedimenlo. A
segunda ecção será pre ldlda pelo De:
embal'gador immediato áquelJe em anh
guidade.

Art. 3. 0 A distrilJlúcão dos feilos con·
tinuará a fazer-se por' todos os Desem·
bargadores' da Ca a, pela mesma .fórma e
ordem porque actualmente se pr~tLC.a, c0..m
a umca alteração ae que, na di tribUlçao
das appellações civei , não seril contem·
'plado o Desembargador a quem p~r sua
antiguidade competir servir de Preslden~e
da seglmda Secção, fluranle o tempo so
mente em que esta dever permanecer em
exercicio.

Art. 4. 0 O feitos serão visto pelo'
quah'o Desembargadore segllinte ao Re
lator, que forem da me ma ecção á que
este pertencer. No caso de não hal'eJ: ne a
Seccão o numero sltfficiente de Hensores,
po/ se achar algum Desembargador impe
dido, seri o processo vi lo pelos Jmme
diatos da outra Secção, a quem o feito
devera pa ar, e a Relação não se ac1Jas e
dividiua em Secções (2).

(I) Não lI'alnndn·se nesle Regulamento das Fe~iBl
do Tribunal remei temos O leitor para o D. o. 18'-;
de 20 ~c Noven7bro de IS;;3, arls. lo, e 5, que se pedera
consultar !lOS artdHamenlos da Ord. do Liv. ao. _ a

(2) Vide nota (2) ao nrl. S3 du Reg. das Relaço:.
pago 285 desla obra, e Av. !l. 288 _ de 16 de aro
de 1836.



LEI n. 2q,2-DE 29. DE 10YEi\IBnO
DE t8U.

Reslabeleee o privilegio do fOro parl!.~~ eausns,da Fa·
zenda Nacional,. cerca hnm Juizo Privativo dos
Feilos da Fazenda de primeira 'Inslaneia (I).

D. Pedro n, por graça de Deos, ele.
Art. 1..0 Fica restabelecido o privilegio

do fOro para as causa ela Fazenda lacional,
e creado o Juizo Pri ativo dos Feitos da.
Fazenda de, primeira Instancia (2).

(I) O privilegio do fóro para as cansas da Fazenda
NaCIOnal com Juizes privativos cessou com a L. de 4
de Oulubro de 1831 art. 91, c Disposição Provisoria
arl. IS, que derogou o D. de 18 de Agosto de 1831.

As causas da Fazenda corrião poraote os Juizes do
Fôro commu!", ~õm dependencia da conciliação; e por
qnnlquer quanlia que se accionasse, era o Juizo de !'nz
ercluido (Port. do 23 ele Agosto de IS34, e A.y. n. ~8S

- de 11 de Outub,'o de 1835).
A presenle Lei, com as Instrucções de 12 de Janeire

de 18~2, restabelecendo o fOro, creOI1 11m Juizo priva
th'lJ sómcnle cm primeira In~lnncin.

Pelo D. de l'> de Julho de 18'.ti annexo ao Âv. n. 18
- de 3 ele ·Ago.to do mesma anno !,odem as Assem
bléos Provinciaes decreta. que as cauoas da Fazend"
Provincial corrão, ou no FOro COOlmum ou no prilaUlo
da Fazenda.

(2) Vide Ord. desle liv. I. 10 c notas a pago 34, e
,b. n. 6 - de 12 de Janeiro de 18;2 aTI•. I e 2.

Consulte-se sobre esla lei, e allrib",içõe. dos res
pectivo. fuuceionarios usano - Reperlorio dos Leis da
FMenda I. 1 pago 2 3 c seguinles, e l. 2 em dilferenles
artigos; c Perdigão ~lalheiros-J1!anuqldo ProGld'ador
dns l,silas da Fa:em/a J)'aeiollal, em diversos I",gar.es.

deWn ~~~:,notn (3) ao ~rl. 76 deste Reg, n. pago 286
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Art. õ. O Os processos, que actualmente da que se liver forml\do nesse mesmo dia
se acharem já vistos por hum, ou mais . do expediente da, primeira ecçâo.·
Revisores de Secção diITerente d'aquella a Art. 1.2. Os Continuas actuaes das Re
que pertencerem os Relatores, continuarãõ lações farão o seu servíç,o eITectivamen.le
a er vistos até se completar o numero cada hum em sua Secção. Nos seus impe
de cinco, pelos Desembargadores mais dimentos os Presidentes das R~lações po
immediatos ao ultimo Revisor, que os u.erãõ nomea,r quem sirva d'en!.l:e. o.s ÜI)i
tiver visto, que se acharem servindo na claes que costumão fazer semana na serviço
Secção do Relator respectivo. das Relações, em quanto outras Ilrov.iden-

Art. 6. 0 Acontecendo que exista em ciª,s se não ~erem. .
algumas da Secções mais de seis Desem- Art. 1.3. Porque J;requent~mentJ3 acon
bargadores do numero excedente ao cinco tece fLcarem as H.elações impos ibili,laçlas
que tiverem visto o feito, não tomaráõ de continuar os seus trabalhos, em quanto
parle no julgamento. os Juizes Relatores lavrão os accÇlrdãos,

Art. 7. 0 Fica entendido que todas as e tambem porque este não apparecem
,ezes (lue as appellações civeis .forem pro- redigidos com a exactidão que convéln
poslas, achando-se a Casa reuruda, devem aos interesses das parte, e á bOa adOli
as mesmas ser julgada unicamente pelos ni h'ação da Ju liça, pela pressa com que
cinco Jluzes que tiverem visto o feito. este trabalho se faz, será permitbdo aos

Art. 8. 0 O Procurador da CorOa, obe- .Relatores, quando o exigirem, qtle levem
rania, e Fazenda acional, assi. tirá áquella os autos para os apresentarem com o com
Secção onde a sua presença .pela natureza petente accordão na sessão immediala.
das cau as se fizer necessal'Ja. E se acontecer que ne la 'sessão falte algtull

Art. 9. 0 Ambas as Seeções devem h'a- elos Juizes que tiverem. intervindo no juJ
balhar no mesmo dia. A segund!1 Secção gamento, será. a falta de sua assignatura
da Relação (lo Rio de Janeiro, fará suas con- supprida, declaranelo isso mesmo o l1.ela
fel'encias na casa das.sessÕes do upremo tor, os nomes elesse Juízes, se farão votos
Tribunal de Ju tiça, que lhe fLcn contigua, vencedores, ou vencidos.
ou em qualquer outra para i ;o propria. Ar!. 1.q,. Ficão subsi lindo em tudo o

Art. 1.0. Para mai regular' expedito mais as disposições do l1.eguJamenLo de 3
despacho do feito, os pro(;\JJ~ol\ e re- de Janeiro de 1833. - Fl'à71ciscodeLúll(b
recursos que devem continuar a ser deci- e Silva.-João B7'UUl-iO llfoniz.-Aureliano
di~os por toda a Relação, serão propostos de Souza e Ofiveira CoutinQo.
e Jnlgados nas sessões das Tercas-feiras,
tratando-se nas Quintas e Sabhaelo , unica
mente dos autos ele ap-pellações civeis.
Esta regra porém pode~á ser alterada todas
as vezes, qne paI' falta de expediente
honver .lugar para se h'atar de appellações
nas QUlntas-fB1ras, ou por maior affiuen
Cla .delle se julgar conveniente qJle se
dedique a tal s.erviço extraol'dinaí'iamente,
algum outro dia dos destinados exclusi
Y~~~nte para o j~gau:ento das appellações
cnels, e bem assim n aquellas cau as que
por sua natureza não admittem demora.

Art. U. Os Presidentes das Relações
lieão au~b.?risados para nomearem d'enlre
o.s. Escnvaes das. appellações, hum que
SII va de SecretarIO na segunda Secção
alternando huns com outros ',pQ1' semana:
Aeste fica competindo escrever huma mi
nuta da acta da sessão respectiva que
seJ~ em tudo conforme as que os Secre
tanas das Relaçoes do Imperio são obri
gados a esccevel~, em cOllfol'lnidade do
art. 10 § iodo Decreto ele 15 ele Abril elo
corrent~ anno (·L). E ta minuta, sendo por
ell~ ~sslgn~da, e pelo Presidente ela Secção,
sera lmn:edlutamente entregue ao Secretario
~a Relaçao, o t[lial a l.ançará li ttel~almenteno
lno das acta elo Tribunal em seguimento



288 PRIMEIRO LIVRO DAS ORDENAÇÕES

Art 2. 0 No Juizo Privativo dos Feitos
da Fazenda se processarão, a julgarão em
primeira Instancia, d'ora em diaute, todas
as causas civeis da Fazenda acional em
que ena fôr interessada por qualquer modo,
e em que, por conseguinte, houverem de
intervir os seus procuradores, como auto
res, réos, as istentes, e oppoentes (i).

Art. 3.° Neste Juizo se continuará a se
guir e observar a ordem do processo esta
belecida pelas leis em vigor, com as altera
ções decretadas na Disposição Provisoria
ácerca da administracão da justica civil.

Art. 4. 0 A jurisdÍccáo privátiva, e im
p,rorogavel dos Juizos dos Feitos da Fazen
da, será exercida na Côr:te (2), e nas provin
cias da Rabia, e Pernambuco, por bum Juiz
de Dil'eito especial (3),com a denominacão de
Juiz dos Feitos da FazenGa, nomeadô pelo
Governo, d'entre os Rachareis Formados em
Dil'eito, que tiverem pelo menos trez annos
de pratica do fóro: nas demais Provincias
pelo Juizes do Civel da Ca}Jital, ou (onde os
não bouver) pelos de Direito respectivos, e
baveudo mais de hum, por aquelle que o
Governo designar.

Nos impedimentos ou faltas, o Juiz dos
Feitos da Fazenda será substituido pela
mesma fórma, que os do Civel, servindo os
Juizes Municipaes somente na falta abso
luta dos de Direito (4).

Art. 5.° Em cada bum dos Juizos dos
Feitos da Fazenda haverá hum Escrivão (5),

(I) E.ta di.posição em vista de um aresto da Re
lação da Côrte de II ~e Dezembro de 1855, qonndo se
Irnta de desapropriação por necessidade e utilidnde
publica, parece soffrer excepção, visto como pelo art.
11 da L. n. 353-de 12 de Julho de 1845, diligencin e
processo são pr;,'ativamenle julgados pelo Juiz do
Cn·el.

Perdigão Malheiras na obra supraeitada a pago 30
nota (140) opina em contrario, c suas razões não nos
pareoem acceitaveis elU presença de todo o conlelto
daquella lei.

(2) O Juizo dos Feitos na Côrle !le lugar de terceira
Entrancia, em vi.ta da Tnbelln n. I annela ao D. n.
681- de 26 de Julbn de 1850.

(3) Os DD. n. 136 - de 20 de Novembro de 1850,
art. 18, e n. 1298 - de 11 de Dezembro de 1853 nbo
tirão o Juizo privat;,'o dos Feilos da Fazenda da Pro
vincin do Rio de Janeiro, passnndo a ser traladas na
Côrtc as respectivas causas.

(~) Na Corte, Babia e Pernambnco em tnlla dos
Juizes do ~ivel, servem os do Crime (Av. n. 6 - de
12 de Janeiro de 18~2 art. 5, e n. 45 - de 25 de Jnlbo
de 18'i3), e na talta destes os Commerciaes (Av. n. 481
- de 1 de Novemb,o de 1860), tanlo naquella. Pro
"iDeias, como nas outras onde hODver Juizo Commer
ciai privali\'o.

Esla doutrina toi depois consagrada pelo D. n. 2839
- de 30 de Outubro de 1861.

Pelo que respeita ás obrigações desle Juizes consu1.
te-se Perdigão Mnlbeiros - Manual do Procur~dor dos
Feilos IiI. 2 cap. I § 57 e 58.

Nesle Juizo o Orneio de Contador he desempenbado
pelo Juiz (Av. de 16 de Abril de 1847).
. (5) As obrigações destes Escrivães são em tudo ignaes
as dos oulros Servcotuarios, eIcluida as privativas da
qunlidatle d,! Orneio, e ,por isso tudo o que fica elarado
naslOrdenaçoe: deste.It",~, e nolns respectivos 'cerea
dos segundos sao applteavelS á esles. E nssim como todo.
os oulros póde ser dado de suspeilo (Av. n. 91-de 19
de Agosto de 1845).

Onde ha Relação servem privativameotQ taoto o

hum Procurador (1.), e hum ou mais Solfei

primeira como na segunda Instancia (Av. de ~ de O••
tubro de 1850).

Sendo dimioulo n elpediente do Juizo pódc o Go.
verno designar um Escrivão do Civel para se"ir n
Orncio (on·. de 16 de Julbo de 1858, impresso 00 Jor.
nal do Comm...rcio de 16 de Setembro desse anDo) e
interinalllenle nomear o Juiz (Av. n. 282 - de 30'de
Dezembro de 185~). Mas nos Termos onde uão boover
Juiz dos Feitos, o Juiz Municipal designara o Escritão
para ns causas e diligencias da Fazeoaa (Av. o, 1<3
de 28 de Abril de 1851, arl. 6).

Nos lugares onde ba Relações, esles Escrivães são
subsliluidos nos seus impedimenlos temporarios por
um dos de Appellação, designado pelo Presidente desses
Tribuuaes (Av. n. 348 - de 4 de Junbo. de 186tlj e
onde não houver, por um Escrivão do Judicial, desi
gnado pelo Juiz dos Feitos da Fazenda (D, 0.817
de 30 de Agosto de t851, arL 6 e Av. n. 481 - de 2.
de Outubro de. 1861), enmo qualquer Juiz poderia lazer
em lalta dos de sua jurisdicção (Av. n. 445 - de 9 de
Dezembro de 1857).

Convem notar qoe segundo 01"". n. M8-de 4 de'
Junho de 1861, o provimenlo inlerino desle olficiop"
talJecimenlo, renuncia ou perda, he teito pelo Jui, dos
Feitos, aliás se o impedimento do Servenlunrin hetem·
pnrario.

Os Presidenles de Provineia nos lugares 00de não
ba Relações, usão do mesmo direito dos Presidenles
daquelles Tribunaes nos provimentos temporarios des·
tes Escril'ães (Av. n. 481- de 24 de Outubro, e n. 5.J9
- de 23 de NOTembro de 1861).

N esle J nizo "To ba distribuição, e a. propioos qne
como distribu.dor quizer perceber o Juiz ião iUegaes
(Av. n. 345- de::19 de Julbu de 1863).

Este orneio be incompative.1 com os cargos de Joi,
de Paz e Municipal (Av. n. 263 - de fl de Jnuho do
1862, e n. 2f1-de 23 de Maio de 1865).

Por esle orncio não se pode passar escripturo de
venda de escrnvos (Av. n. 211-de 23 de Maio de 1865),

Não podem esles Servenluarios embaraçar a enlrega
das guias para a solução das dividas fiscaes, a praleslo
de falta de pagamento das custns (Av. n. 161 - de 5
de Abril de 1865).

Podem passar certidões de .erbo ad .erbum sem de·
pendencia de despacbo do Juiz (Av. n. 441- de 28 de
Setembro de 1865), devendo ser graluitas para os p!o.
eurndores da Fazeuda (Av. n. 85-de 27 deFe,ermro
de 1863).

Em "ista do que dispõe o Av. n. 387 - de 18 de
AgosLo de 1862, lÍas ca rtas de sentença passadas em
ta"or das partes cnntra a Fazentla Nncional, não se dm
seguir o tormulnrio eommum, vislo como nãu se póde
tazer penhora e sequeslro nos bens da mesma Fs,euds,
por isso que stla alienação só póde ser decretado pelo
Poder Legislati voo

(l) As obrigações desle tnnecionario além do que de
acba decrelado nesta Lei, e nas Inslrncções de 12 ,e
Janeiro de 1842, e de 28 de Abril de 1851, que m81S
adiante se encontrará, outras estão consignadas em
diJferentes actos que melllOr se podem consultnr os
obra já citada de Perdigão Malbeiros-Malluol do Pro·
curador dos Feilos, enp. 2 pnll" 15.

Conlemplaremos aqui a leg..lação e decisões de dsla
poslerior áquella obra.

O Ar. eireulnr n. 520-de 20 de Novembro de ',863
marca em Instrucções annelas, o modo porque os I roo
cnradores Fiscaes podem intervir nas mns.as talhdll3,
quando a Fazenda tOr intere-'Sada.

São esles funccionarios e seus Agenles os eompeleoL~
para requererem a especialisação da bypolbeca lega9
da Fazenda Publica geral, cm conformidade do arl.l~l
§ 2 do D. n. 3~53-de 26 de Abril de 1865 (Av. n.
- de 12 de Setembro de 1865). Re'

Nasexeeuções promovidas por dividas de Ordeos

Iil'io as, devem os Procuradores daFa7.enda oppori!ea~
allenaçües dos bens das mesmas Ordens, por qu~ o pe.
vista do A". n. 417-de 15 de Setembro de 186. e'D'
dido peln 111 inisterio da J usliça, são ellns Dlulas por o)'
reito (Av. n. 435-de 22 de Selembro do mesmorrar;

O Av. n. 435-de 22 do mesmo mez e nnno, ec ios
que os Procuradores qtle substitnem estes tnncCl?OSr
no FOro Commum, não gazão dos seus prlvileg>o.. I

Estes substitutos são UQ ordiOl\l'io e de rr~r~renc i
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ladol'es (1) nomeados pelo Governo, e dous
Officiaes de J usl;i~a (2) nomeados p~Jos Jui
zes. NaqueIles Juizos çmde o e.xpedlente for

os Colleclores (Reg. do 14 de Janeiro de 1832 arls. 32
o a3 D. n. 160 - do 9 do Maio de 1842 art. 17. Avs.
n. 43 - do 11 do Julbu, n. 96 - de 21 de Novembro
de IS'3, D. n. 442 - de 21 do Junbo de 1845 art. 9.
In,1. da Dir. Ger. do Conto de 31 de Janeiro de 1851,
o Ofl'. n. 82- de 4 de Março de 185i); a monos que
não seja na Côrte, cuja substituição be desempenhada
pelo Ajudante, ou por quem desigoar o Governo.

Este cargo he incompativel 0000 os de Procurador da
Fazenda Proyiocial(Ays. n. 50-de 18 de Jutbo de 18a,
c O. 266- do lo de Dezembro de 1852), de Delegado e
Subdelegado de Policia (arg. do A'o .•n. 10:- de I t de
Jaoeiro de 1849), de qualquer Cuncçao e Julgar (arg.
do D. n. i36.:...,'e20 de Noyembro de 1850 arl. ii) inctu
sive o deJuiz de Paz (arg. do ,Iv. n. 281- de 29 de
Dezembro de 1852), e com o de Promotor Publico.
tcndo de aaliir do Termo (Av. de I!t de Fevereiro de
18561' Oulro tanto não acontece com os de Curador
gera dos Orpbão. largo do Av. n. 99-de li de Março
de 1855) e de l'romotor de Residuos (arg. do Av. n.
241-de 3 de No,oembro de IS5a).

Não lhe he vedado o exercicio da ad"ocacia, não sendo
a Fazeoda interessada (A,os. de li de Abril de 1846,
n. a31- dA 2 de Novembru de 1855, e n. 430- de 21
de Dezembro de (856).

(t) Estes funcionarias senem em primeira como em
seguoda lnstancia (Avs. de 3 de Outubro de IS50,
c o. 106-do 3 de Março de 1865), e no Juizo dos Feitos
da COrle servem dous desde o auno de 1853 (Av. D. 49
-de ti de Fevereiro de 1853).

Na primeira Instancia tambem oC6cião no Juizo de
Auseoles (D. O. 160-de 9 de Maio de IS,2), e no. oulros
quaodo ha ioteres.e da Fazenda, mas sempre sob a di·
recção do Prncurador dos Feilos (D. n. 156- de 28 de
Abril da 1842, Av. D. 49- de 1\ de Fevereiro de 1853, o
lu,truc. da Directoria Gerat do ConteDcioso de 31 de
Janeiro e de II de Fevereiro de 1851), e Da cODformi
dade da Ord. do Liv. t t. 55 § 3.

Nos 'cu. impedimentos serve qllem o GoverDo Da
COrte e os Presidentes Das ProviDcias desigDarem. de
veado 'er pessoa habilitada (A,·s. D. 9~-de 15 ne Abril
de 18ol9, e de 20 de Maio de 1851). O respectivo Juiz
tambem accidentalmente tem designado os snbstilutos
(Avs. de 9 de No,oembro de 1848, e por ergnmento do
Av. O. 445-de 9 de Dezembro de 1851).

Como ftulcciollario retribuido pelo Estado, e com
•encimeolo certo, está sujeito aos direitos de ciDco por
cent.o (Av. n. 5an-de 30 de Novembro de 1860), gosa
d. liceoça (Avs. D. 302 - de 13 de Setembro de I ~56,
e de 20 de Maio do 1851, impresso no 10TIlal do COII••

,upp. de n de Juoho), c de aposcDtadoria teDdo trinta
'nno, de ,erviço (Av. D. 288-de 30 de Junho de 1856),
por lhes ser .pplicavel o art. 51 § I do D. D. 136 
d.20 de Novembro de 1850.

Ua incompatibilidade deste cargo com os de Solici
tador da Fazenda ProviDcial (Av. n. 50 - de IS de
Jutho de 1844), de Procurador de auditorios (Avs. D.
lao -de 30 de Setembro de 1841, e D. 241 - de 3 de
Novembro de t853)' de Collector e Secretarin da Ca
maOr.a (Av. D. t30-de 184i supra citado), de Contador
e IStribuidor (Av. o, 46i - de 7 de Outubrn de 1863).
D, mesma sorte não póde servir com seu filbo Procu
rador Fi~cat (Av. D. 263-de t6 de Julho de 1866).

A LegIslação lhes veda o .cceitarem deposilos, e re.
ceberc.m. dos devedoreS' da FazeDda a importaDci. de
~uas diVidas, o menos ainda comprarem por si ou por
Interposta pessoa, bens em cujo -processo intervenha
imo funccionario da FazeDda (Reg. de 3 de Seteffibr~
'I·e 1629, cap. 86 e 81, e Ord. do Iiv.2 t. 53 § 5, e
IV. 4 l. 49).

(2). E,tando o Juizo dos Feitos aDDexo á outros, os
OmOlacs '~estes servem no primeiro (A,·s. n. 14-de 10
de Fevereiro, n. 44-de 17 de Abril, e D. 64-de 4 ne
Julho de 1850). Nos Termos oDde Dão .e achar predeole o Juiz do, !!,eito., cumpre ao Munieipal designar
d"OF desles funCClonarios para as diligeDcias do Juizo
d~ I:~~)~a (art. 6 -do Av. n 143 - de 28 de Abril

No . .
ve 's~os rmped,meDtos, e em cnso de urgeDcia ser-
ali~ o. o ôr~ commum, requisitaDdo-os o Juiz, que

as tambem pode Domea.los interinamente (Avs D. 91

poqueno, servirá de Escrivão dos Feitos da
Fazenda aquelles dos do Civel (lue o Go
verno designar.

Al't. 6. 0 Na Capitaes das Provincias se
rão os Procuradores de Fazenda em-primeira
Instancia para a promoção e defesa de todas
as causas da Fazenda Nacional, os mesmos
que forem Procuradores Fiscaes das The
sourarias, e seus Ajudantes.

a Côrte haverá hum ProcUl'ador espe
cial denominado Procurador da Fazenda
nos Juizos de primeira Instancia, nomeado
pelo Governo.

Art. 7. 0 O Juiz dos Feitos da Fazenda
Nacional vencerá hum ordenado igual ao
dosJuizesdo Civelrespectivos (1); os Juizes
das Capitaes das Provmcias, que forem Jui
zes dos Feitos da Fazenda, não terão por
este encargo mais algum vencimento, e to
dos perceberão das partes os emolumentos
/fue lhes competirem, na conformidade do
Regimento (2), pelos actos que praticarem,
e- da Fazenda acional a commissão que
lhes for arbitrada das quantias que se arre
cadarem por suas diligencias, além das que

-de 19 de Agosto de 1845, e D. 445-de 9 de Dezem-
bro de 1851). .

Pelo Av. de 26 de Abril de 1851 Coi oJeiz dos Feitos
da Côrte anthorisado a cbamar do Fôro commum dous
Officiaes do Justiça em auxilio dos privativos, em razão
da afnucDcia do serviço, em quanto se tornasse.m neccs·
cessarias, com o veDcimeDlo do 4.0S000 mensaes em
sullstiluição das custas que não podião perceber.

São suas obrigacões fazer citações e dilil\eDcia. arde·
Dadas pelo Juizo, proeedendo com urbantdade, e Dão
recorreDdo á Corça seDão em ui timo caso (D. n. 1569
de 3 de Março de 1855, Avs. D. 18i - 'Ie 2 de JaDeiro
de 1840, de 29 de Setembro de 1845, e Iostrnc. da Di
rectoria do CnDI. de 31 de Janeiro de 1851 art. 15).

Tudo o que he ,oedado ao Solicitador quaDto a arre
matação, e recehimenlo de dividas da FazeDda e depo
silos, tambem lhes be prohibido .

Pelos .eus titulos pagão inlegralmenl~ oa DOVOS e
velhos Direitos (Av. D. t61-de 24 de Abril de 1863).
não estando sujeitos ao sello proporcionat as Domeaçõea
dos que sentirem interinamente. e por menos de um
anDO (Av. D. 239-do lo de JUDho de 1865).

(I) Este ordeDado Dão excede de t:60MOOO á que se
addicioDa 80MOOO de gratificação (L. D. 560-de 28 de
Junho de 1850).

(2) Vide mais abaixo o art. 16 § 3.
Os Juizes que não tem ordeDado, percebem emolu

mento. da Fazenda por inteiro, ma. Dão porceDtagem
ou commissão (An. D. 143 - de 28 de Abril arl. 5, e
n. 222-de 2 de Setembro de 1851, II. 253-de 19 de
Julho, e 336-de 15 de Outubro de 1856). Em todo o
casO lem jus as custas das partes (Avs. D. 143- de 28
de Abril de 1851, art. 8, D. D. 1569 -de 3 de Março
de IS55 art. 33, c .eguiDtesl.

Os que recebem ordenado, Dem por isso deixão de
perceber dn FuzeDda, quaDdo cm serviço fóra do luga~,
a diaria para o caminho e estada, DOS processos ez-OfliCIO
por melade, e ioteirameDte DOS eODtenciosos (Av. D. 143
citado arts. I e 3).

Sobre as diarias c cavatgaduras consulte-se os Av••
D. 452-de 25 de Setembro, n. 492-de 22 de Outubro
de 1862, D. 233-do to de Junho de 1863, D. 23-do
16 de Janeiro, D. 163-de 5 de Abril, D. 563-de 9, D.
511-de 13, e n. 591-de 30 du Dezembro do 1865, e D.
23-de 12 de JaDeiro, n. 88-do 21 de Fevereiro, e D.
55i-de 13 de Dezembro de 1866.

Com quanto o Jl1iz dos Feitos seja Contador DO seu
Juizo (Av. de 16 de Abril de 184i), não be Distribuidor
(Av•. D.345-de29 deJulbo de 1863, e D. 503-de 30
de Outubro de 1865). e por taDto Dão póde Deate seD
tido cobrar custas. devcndo pelo contrario restituir as
que bouve!' cobrado.
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lhe competirem -na conformidf\.cle das leis
das execuções vivas.(1).

Árt. 8.° O Procurador da Fazelda Na
cional, nos Juizos tle primeira Instancia da
Côrte, venceTá o' ordenado annual de
:\':6001;000, e não terá emolumentos ou
salarios algnns da par.les, ou d~ Fazenela
Nácional, á excepção elas commlssões na
couformidade do artigo antecedente (2). Os.
ProclU'adores Fiscaes das Thesol:lrarias terão
pelo ilUl(men"to do fraba1JlO, bum accrescimo
de ordenado igual á metade do que já per
ceperem pelo seu emprego, e as cOlnmissóes
que ~he forem arbitradas (3). -

*it. 9.° O Solicitador ela Fazenda, nos
JuiZos ele. primeira InsLan.cia da Côde, ven
êerá o ordenado de 800$000, e as respecti
vas commissões (~); os elas Capitaes das Pro
vincias, cm que bouverem Relacões, hum
.ordenado -igual á metade dos vencimentos
dos Procuradores F;i."caes (5) ; os elas outras
Provincias, hum ordenado igual á terga
paTle dos vencill}enfos dos respectivQs Pro
cLU'aclores da íFazenda (6), e todas as

(I)' Esla ultima parle foi re"ogada p'elo art, 50 da L.
l}. 5.11>-de28 de Oulubrade 18•.8, que so póde le.' mais
aaiante no A". n. 14g-de28 de Abril do ·1851,inJinc.

(2).A poreentagem ou commissão concejida por esta
ei he de duns parlo. rionforme o 01'1. 16 § 3 ;',{ra. A
I1rinoipio foi do ',Io'z por conlo, passou a 6. c hoje sc

,0cha'Do anLill'o pé (A,'s. de 20 de No"ombro dc 18!,2,
n. '86-de 31 de Outubro de 18il3 D. 90- de 5 de Ou
lubro do 184t,., n.H3-de 28 de Abril de 1851 01'1. 12,
e D. 3'98 - de 31 de Oulubro do 1857).

Além desla jJerceb.e.m ou Iras pelos Juizos do Defun
JOs e Ausenles (D. n. 2/,33 - de j5 de JunhD de 1859
ar!. 32) ,la Pro"edori,', elc. Mas estas são de um por .cento.

Consulte·se l'erdigão Malheiros - Ma""al do Procu·
rodo,' dos Feitos I. I 001" I ~ 5 e notas, e os Avs D. 23
-de 6'd~ Janeiro. D. 1,52-de 25 de Setmnbro, e D.•,92
-de 22 de Oulubro.de 186., n. Ifj3 - de 5 de Abl'il,
n.563-de 9, D. 511-de 13, e n. 59t--deRO 'Ie lilezem
de la6~, e n. 18-de12 de Janeiro, e D. 88- de 27 de
l?evorairo' de 1866.

(h) Segundo'o Av. de 16 de abril de 1847 cilado pOI'

Furtado no ~el1 Repe"loria o Juiz dos Feitos he Con
taêlor no seu Juizo: c assim se ,praHca.

!lIas p~lo arl. 24 das rnst. Gel'. do Conl. de 10 de
Abril de 1851, oompe/.e ao '}'1'ol\Urad01 da FazoDda
examinar n conta~em êlns custas, ~(endo em vista a 1c
Il'islação anlerior que lhe mI' applicuvel, e a moderDa do
D. n. 15GO-de 3 de MOI'ço de 1855 (Avs. n. 379-de 22
de Outuaro, e de ~6 do mesmo mçz de 185,. e Ord. da
Dir. Geral do Conl. n. 7/tQ-po aDDO tefel'ido).
~sle c!amc dc,'erâ ser anLés 9Jl depois da contagem

do Juiz? l?icarli o;} ui. Ii elIe suaordinado?
O l'roc4ra'iorio de"~rli ser contaoo em pró do Fa

zCDdll (A,'5. de'2~ ae Março de 1851, e n. 370 - de 22
de Outubro.de 1851). .

(1,.) VideL. ·n, 5\!,-de 28 de Outubro de 1848 art.•-9.
.Essa oommissão he rio Juizo dos Eeitos de pari-e e

meia (art. !6 § 3 il,/ra) , DOS dos Defuntos e Auseotes
mel~ (D. p. 2.·33 - de 15 de JnollO de 1859 art. 82), e
olitro 'tanto DOS oDlros. Juizos (Av, n. 40 - de !1 de
Eevereico de JM3).

Este fUDoionario (na Córte existem dous) não cobra
emolument02, mas a importODcia do sou Procuratorlo
he conlid.o em pro da ~azeDda (OlI. pe 2, 22 e 26 de
Oulubro de (851).

Os seus substitutos peroebem os veDcimeDtos mar
cados nos A"•. de 22 de Novembro de 1850, e de 20
de Maio d~ 1851..

(51 Na 13allía, PerDambDoo e ·no MaraDhão 9.00S000.
(6 Nas Pro"iDcias de S, Pedro, do "Pará, de S. Paulo

e Minas Ger~.~s ',00$090, nas dó Sergipe, Alagõas, Pa
ralljnll" Ceara, ParaDa, e S. CalbariIla 3!iO,yO.OO, e Das
do EspiriloSaDlo, Rio 'Grande do Norte, l'iauhy, Goyaz
c Mato Grosso 250$000, e Da do 'Amazonas 200$000. .

commissões na fórma dos artigos antece.
dent\ls.

Ál't. 1.0. Os Escrivães dos Juizos dos
Fei tos, tanto na Côrte, como nas Provín
cias, vencerão bum ordenado j~ual ao dos
Ámanuenses das Secretarias do 'fbesouro, e
das ThesoUl'arias das Províncias (i); baverão
das partes os emol lllnentos, e' salario , que
lhe competirem pelo Regimento, e da Fa
zenda Nacional as conunissões que tiv61:em
lugar.

Art, H. Os Officiaes de Justiça do Juizo
dos Feitos da Fazenda vencerão na Côrte, e
nas Provincia , hum ordenaclo igual ao dos
Continuos do Thesouro P·ubhco Nacional, e
das Thesourarias (2); e baverão das partes,
e da Fazenda Nacional o que lhes locar, nos
terlU0S do artigo anlecedenle.

Art. 12. Para os Juizos dos Feitos da
Fazenda se l'emetterão, e s.erão avoc.~das

todas as. causas mencionadas no artigo se
gUl1do gue actualmente peuclerem em ou
tro Juizo de primeira Illstancia, e as que
para o futuro nestes se intentarem indevi
damente (3).

Art. 13. Serão appeJladas ex-officio para
as Relações do Districlo lodas as Sentenças
que forem proferidas con tl'a a Fazenda Na
cional em primeira Instancia, qualquer que
seja a natmeza delJas, e o valor excedente
a 1.008000 (q,), comprehendendo-se nesla
di posição as justi.ficações, e baJli1itaçôes
de que trala o art. 90 da Lei de q, de Outu
bro ele :l831. : não se entendendo contra a
Fazenda NaG-ional as sentengas que se pro
ferirem em causas de particulares, a que
os Procuradores da Fazenda Nacional so
mente 'tenhão as isticlo, porque desta só
se appellará por part~ tia Fazenda, e os
Procuradores de1la o julgarem l)reciso.

Árt. :\,q,. Das Sentencas que se proferi
rem contra as parles eJla';' poderãerappelJar,
quando excederem a alçada designada 110

(I) O Escrh'ãQ prh'alh'o da Corte percebe por nnao
6008000, os da Babia e de Pernambuco 'coda um 500$.
Estes vencimentos não farão melhorados com a r~ror~a
do Thesouro em .1850 (A"s. n 26 - de 2" cle Janeiro
d,e 1852. D, 332 - de 30 de Outubl'o dc 1865, e degO
de Maio de 1857): . .

O Escrivão do Çivel que nccuDJula o ornclo closFeJ'
tos da Fazendo Dãú peroebe. ordenado algum; lem ,6
sõmcnlo dirc.ilo as rc~poclivas ))ol'telllageus, c ao:
emolumenf.os e Balarios das pal'W:Js (A"s. n. -'14 - do.'
de Novembro do 1844., e n. 14 - de 10 da Fe,erCll'o
de 18/,5).

@ Esc"ivão dos Feitos cle Olll'O P"elo percebe uma
gratificação. aanual de 3008000, além dns porccll(nge~,
que se lhe mandou pagar por Ay. n. 1,5-de 6 de JeI'" I~
de 18/,6, como lambem se 'declara no A", n. 23- o
JaDeiro do 1865.

(2) O. da CÔrte perccbem cada um 8.008000, c os da
1301,,0 e de PerDambuco cada ·um 60p$000. . -o

Os da Có."te obtivorão além disto umo gr~dlJ60:;r)
aDnual de 300800Ó (A"s n 167-de27 de MaiO e I .

Sómenle .os pI:i.vllti,\,os· te11) .Jus ao ordenada tA".
supra cilnuos d~ J8H e 181oõ), •

(3) Vide Av. n. 6-de J2 de Jnneirn de 181o"l.. n~I.~~
(4) Esta alçurla foi elevlIda á 200hooo, sllOl 'dlSllAfio

e q,úllidade. ~qs berrs (.n. D. 'J,285-.aC 30 do 1'IOl'~IU r
ilc 1853 art. 1).
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artíuo antecedente, para as mesmas -Rela
çõe~; e em hUI? e outro c~o e observarã.o
na sua interposição, recebl}Dento,. e expedi
ção as dispo ições das LOIS em "I/l:or, bem
co~o no processo, e julgamento das Rela
ções, que será ~em differenya do da m~is
appeliações civels, com audlenCla, e .assls
tencia do Procurador da Fazenda NacIOnal.

Art. i5. Nos Juizo de se~unda Instan
cia serão as causas da Fazenda Nacional
promovidas, e defendidas pelos Procurado
res de Fazenda que servirem nas Relaçôe.. ,
aquem os Procuradores de Fazenda de pn
meira ln tancia enviaráõ ollicial men te todas
as informacões e documentos que julgarem
necessarios, ou por eUes lhes forem exi
gido (i).

Ar!. i6. O Governo fica autorisado:
1. A nomear Ajudante permanentes ou

proíisorios, conforme o exigirem as circum
stancias, aos Procnradores de Fazenda de
primeira lnstancia, tanto na Côrte como
nas Províncias, arbitrando-lhes gratificaçõe
convenientes, com tmto que não excedão
tres quartos elo ordenado daquelle' (2).

2. Apermi Uir aos Procuradores de Fa
zenda de primeÍl'a Instal1 ia mil geral, ou
occasionalmente, a faculdade de delegarem
em pes oas idoneas (3), os poderes necessa
rios para as dilirrencia que se houverem de
fazer nas clill'erentes Comarcas e Termo: das
Provincias a bem das causas e exeCllcões
da Fazenda [ acional, arbitrando-lhes grati
ficações razolweis.

3. A conceder commissões que não exce
dãO a dez por cento das sommas arrecadadas
aoS Juizes, Escrivães, Fiscaes, e Ofliciaes de
J~ ~iça que se oCCllparem na cobrança da
~lVIda Publica activa, reglllando-se a divi
ao deHas da maneira seguinte, con ideran-
d?-~e. a quota, qualquer que seja, sempre
dlVldula em dez partes.

Ao Juiz, b'es partes.-Ao Procurador,
dua,s ..- Ao E crivão, huma e meia. - Ao
SolICItador, huma e meia.-Ao Oflicial de
Justiça, numa. - A dito, buma.

IlrPEIlADon- com rnbrica e guarda-Vis
conde de Abrantes.

N(I) Pelo art. 26 § 7 do Decreto n 736 - de 27 de
o,'cmbro dc 1830, parece que esla ~ttribnição passou

p,,;n o !lrocurador Fiscnl do Thesouro. Eis como s'cx
prune .o ,Legislador no § 7 :
Fn:'~~I1ISl~?raos Procuradores da Coróa~ Soberania o
F a Namonal, e aos Proeuradore~ dos Feitos da
n::endn.lodas as informações e documentos, que forem
me assapos parn defender o direito e interesses da
(~). ~euda nas causas qu~ Ibes compele advogar.•

ye O Ajudante do Procurador da Fazenda ela Côrte
A~é aanuahnenle 1:2000000. Ee o unico nomeado

lia.lo ~l de s~bsHtuir o Procnredor J cumpre-lhe au~i.
cu d o serTlço, desempeuhaodo o que o mesmo Pro
br~ad~r Ih~ encarregar (Avs. n. 126-de 28 de De7.em-

(3) V::·~: e n. 49.:-de II de Fevereiro de 1853).
e aVo n. 4a2-de 25 de Setembro do 1862.

AVISO n. 6-DE 12 DE JA EIRO
DE 18lJ,2 ..

Declarando o que compcte ao J nizo privativo dos
Feitos da Fnzenda Nacional.

Art. i. Ao Juizo privalivo dos Feitos
da Fazenda. compete conhecer e julgar de
finitivamente em La lnslancia, todas as
cau as civeis ordinarias, ou summarias, .em
que a Fazenda Jacional for Autora ou 1M,
Oll 1101' qualquer maneira interessada, elll
que deverem mtervir o eu procuradores,
na conformidade das leis em vigor.

Ar!. 2. Comprehende-se no numero das
ditas causas:

i. As que se moverem a re peito dos
bens nacionaes reservados, na fórma do ar
tigo H5 da Constituição, paTa decencia e
reoreio de S. M. o Imperador, e Sua Au
gusta Familia, e ver arem snbre a proprie
dade, e posse, que nelles tenlJa a Fazenda

ac.ional.
2. Todas as habilj taç5es de herdeiros, e

cessionarios de quaesquer credores da Fa
zenda acional; e as justificações que dan
tes se fazião no extincto Conselho da Fa
zenda, conforme os artigos 6.° § 8.°, e 90
da lei de lJ, de Outubro de 1831..

3. As habilitações das pe soas, que tem
direito ao meio soldo dos Officiaes militares
fallecido , nos termo da lei de 6 de Novem
bro de 1827, e decreto de 6 de Junho de
183i; salva a di posição do decreto de 27
de Junho de 184-0.

lJ,. Os processos para se verificar a des
allropriação, na fórma dos arligos 4.°, 5.°,
6.° e 7.° da lei de 9 de Setembro de i826 (1).

5. As justificações de serviços remunera
"eis pat'a se requerer algnma mercê.

.E ta' j u tilicações serão exolu ivamente
feitas no Juizo do Feitos da Côrte, qualquer
qne seja a Provincia em que re idão os ju 
tifican te (2) .

Arl. 3. A jurisdicção deste Juizo be
privativa, e improrogovel, e por isso não ó
se devem nelle proces ar todas a cau a
mencionadas nos m'ligos antecedentes, que
de novo se intentarem, mas tam'bem para
elle se devem remetler 'todas as actua.lmente
pendente em qualquer J.uizo dos respecti
vos districtos, ou seja ex-o{fioio pelos mes
mos juizes perante quem oorrem, e 'qne fa
rão esta remessa logo qne se estabelecerem
os Juizos Privativos, ou seja em virtude de
Precat01'ias dos Juizes dos Feitos, a reque
rimento dn. Partes; fazendo- e eU'ectiI'a a
responsabilidade dos que forem culpados na
clemora (3).

(I) Vide nola (I) ao ar!. 2 da L. n. 2402 - de 28 de
Novembro de 1811 á png. 288 desla obra.

(2) No mesmo caso estão os processos de dividas dn
salarios de Africanos livres (Av. de 17 de Março de
18r.r., dtado por Furtado no seu Repertorio).

(3) Vide art. 12 da L. n. 2,1 - <lc 18<\.1 á pag.290
desta obra.

ORO. 49



PI'ovideu'eiando sobre a efiecLiva cabrauça da
divida activa da Naçio (l)o

AVISOn, i43-DE 28 DE ABRIL DEl85L

(l) o A,'. u. 18-de 12 de :Juneiro de \866 declarou
que nlio obsLanLe o A.v. n. 281- de 29 de 5 lembro d,
1855 estas Instrucções conlinlliio em vigor, sendo os
salarios e c:n.tas do Juizo dos :Foito. cobrada. do coa·
formidade com o Reg. de 10 de Outubro do 1:5.\.

Vide Av. n. 51J! - de 30 Dezembro de 1865.
(2) Além desles Empregados deve-se eouLar o rOí"

leiro do Juizo. que he do fôro commum, que p.or osLl°
lem sido admillido, aa instar do que se praLlcou c~m
o Porteiro do Jury (Av. n. 44·5 - de 9 de DezelU ro
de 1851). .

(3) Pelo Av. n. 233-do lo de Junbo de t8~3 se de·
clarou que as diligencias do Juizo do. Feitos forá de sua
5é~e (Jara a\'aliações, nrremala~~õe , elc:. I devem ser
fe,tas pnr precalorias e nlio por maudado.. •

(4) Vide sobre eslas diarias e esladas os Avs. b·'145•
-de 25 de Selembrn de t862, n. l63-de 5 de A r~ '/
u. 591-de 30 de Dezembro de 1865, n. t8- cle L e
de Jaueiro, e n. 551-de la de Dezembro de 1866.

Art. 1. O Juizes, Escl'ivães, Procura.
dores, e Ofliciaes de Justiça do Juizo dos
Feitos da Fazenda (2), que vencem ordena.
do , não receberáõ alarlO, assiguaturas, e
bracagens dos actos e diligencia , quetizerem
nos· processos promovidos meramente ex
o(fi,cio, por interesse da Fazenda Nacional,
como são o de inventarios, demarcação, e
descripção de terrenos e predios nacionaes,
e de sua encorporação, e quaesquer outros
de exames, vistoria, sem opposiçào ou con·
testação das partes.

Quando porém esses actos e diligencia,
forem feitas fóra da residencia do Juizo (3),
se lhes aJwnal'á huma dial·in. para caminho,e
estada, por metade da estal)eleciL1a no Hegi
mento de 10 de Outubro de i75r~; regulan·
do-se as dos Procuradores p las que nesse
Regimento se estal1elecêrâo para os Juizes
de Fóra e O:rpbãos.

Art. 2. os processos contenciosos de
qualquer natureza, os dito" Juizes, Escri
vães, e Officiaes de Justiça, nâo receber~õ

. O' salario , assil:natura, e braçaA'ens que
lhes forem devidas dos aclos e d.iligencias,
que requererem, e promoverem os Procura·
dores do r uizo dos Feito, ou ouh'os Agen
tes da Fazenda acional; mas 110S mesmo
processos lhes erão averbadas para arma!
Ih'a pagarem as partes vencidas; nada ha
vendo da Fazenda _ acional, se for ella
que decahir (L. de 28 de Outubro de 18h8,
art. 50).

Art. 3. Se os actos e diligencias ti"e~cm
de ser feitas fóra da residencia do Jmlo,
perceberáõ, bem como os Procuradore , a
diaria para caminho, e e tada (l~) na fórma
do Regimento de iO de OLllubro de 175~,

(I) Vicie mois adianLe esse n1'l. e o II. da Disposição
Provisol·ia.

(2) Vide nota (4-) ao art. 4- a. I•. I], 2.2 - de 1841.
li pago :288 desLa ob,·a.

(3) O D. n. i36-de 20 de Novembro de 1850 art. 18,
exprime-Sé desta sorle:

• Fica abolido o Jnizo privativo rIos Feitos da Fa·
zenda estabelecido na Pro,;neia do llio de Janeiro, as
caD as da Fazenda pertencentes á mesma Pro"incia cor
rerão perante o Juizo dos Feitos da Côrte.•

(4) Vide nota (4) no arl. 13 da L. n. 242 -de 184J,
li pago 290 desla obra.

p) A Ordem n. 2t6- de 28 de No"embro rle 1850
declara o modo cOrno ue"eráõ se,' feitos esles mappas.

~9~ l'nIMEIl\O LIVRO DAS ORDENAÇÕES

ArL 1]" a ordem do Juizo 'se devera instrucções, ou pelo 'fril)una!, a quem sa
seguir o disposto no artigo 3.° da lei de 29 apresent.ará, <.{1!and~ se precisarem as decla·
de Novembro de 18li,1, n. 24,2, e o mais que raç.ões e provldenClas deste. - Vtsconde de
novis imamente for determinado no artigo Abq'OJntes,
120 da lei de 3 de Dezembro de 18li,1, e no
regulamento respectivo (1). .

Art. 5. Os r uizes dos Feitos na Côrte,
Bahia, e Pernambueo, serão ub tituidos
pelos Jnize de Civel, em quant existirem,
o na falta destes pelo ruizes de Direito.

a Provincia em que servirem de J lúzes
dos Feitos, os Juizes do Civel, serão sl,\b
stitlúdo pelos Juizes de Direito.

Nas outras Provi'ncia em que os Juizes
de Direilo servirem de J uize dos Feilo ,
serão substituídos pelo r uizes Munici-
11aes (2). -

Art. 6. O districto da jurisdicção dos
Juizes do Feito be, para o da Côrte, o Mu
nicipio della (3); e para o, das Provincias,
todo o territorio destas.

Art. 7. Este me mos r uizes tem alcada
até a quantia de 1008000 em bens mo';;eis,
ou de raiz; e por isso não serão appel
laveis as sentenças por elles proferidas em
cau a~, que não excedão em valor. áque]]a
quantia; poderáõ porém as partes lllterpôr
a revista, nos termos do artigo 6.° da lei 18
de Setembro de 1828 (li,).

Art. 8. Os ordenados c vencimentos
do~ Juizes dos Feitos, Procuradores, E cri
ivães, e olficiaes de Justiça, serão só, e res
tL'ictamente os desil:nado' no al'tiA'os 7°,8°,
9°,10° e iiO da referida lei n. 24,2 - de 29
de _ ovembro de 18li,i,; e as commis ões cle
que tl'ata o artigo 16 § 3.° da mesma lei, se
rão arbitradas pelo Governo sobre informa
ções dos ln ;pectore das Tbesoural'ia, e
Presidente das Provincias, r,om attenção
ás circumstancias e difficuldades que forem
demonstradas.

At't. 9. O Procurador do Juizo dos
Feitos na Côrte apresentará no fim de cada
semestre ao Triblmal do Thesouro um mappa
do estado das execuções pendente (5), com
declaração das que .se tiverem ui timado,e das
quantias que se houverem recolhido, por
intermewo do Procurador Fiscal do mesmo
Tribunal; e a este representará todas a' du
vidas e obstaculos; que se lhe olIerecerem,
para serem élissolvidas, ou pe.lo mesmo
Fiscal, quando para i~so 11aslarem as suas
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Art. [lo Os Juizes, Escrivães, e Officiaes.
de Justica, que não vencem ordenado, se
rão pagós pela Fazenda acional, dos sala
rios assignaturas, e braçagens (1.h ([Ue lhes
fore:n devidas na f6rma do RegImento, á
medida ([Ue, requ~l'idos por parte da J!~zen
da lacional, pral1carem os actos, e diligen
cias de seus officios, tanto nos processos ex
offieio, como nos contenciosos de qualquer
natureza.

Arl. 5. Quando para taes actos e dili
gencias tiverem de sabir para fóra da resi
dencia do Juiz perceberáõ, bem como os
Procuradores, a diaria lia f6rma do art. 3.°

Nenhum destes Jtrizes, Escrivães ou
afficiaes de Justiça terão direito á porcen
tagem.

Art. 6. Em cada hum dos Municipios,
em ~ue não estiver o Juizo dos Feitos, o res
pectivo Juiz Municipal designará hum Escri
vão e dous Officiaes de Justiça para servirem
em todas as causas e diligencins da Fazenda
Nacional, que no mesmo Município se tra
tarem em cumprimento de precatarias, e
que serão promovidas pelos Conectores das
renda geraes segundo as instruccõe , que
lhes derem os Procuradores do Juizo dos
Feitos.

Arl. 7. A respeito dos salarios, assigna
turas e braçagens dos Juizes Municipaes'
Escrivães e Omciaes de Justica, no caso do
artigo entecedente, diarias cfe caminho, e
estada, se observará o determinado nos arti
gos 3.° e 5.°
· Art. 8. Serão feitas pela Fazenda Na

CIonal as despezas neiles arias para extrac
ção das sentenças e precatarias, a seu favor,
e o transito da Chancellaria, para serem le
vado a deposito os bens penhorados, ou
removidos de hum para outro (2); IJem como
a~ das a~'~lJações de praça a outras diligen
cIas ]UdICHles.

Art. 9. Para se fazerem regularmente
e~tas despeza , o Thesouro e as The oura
f1a.~ entregnráõ no principio de cada mez
hu.ma quantia razoavel aos Procuradores do
JUIZO dos Feitos, os quaes deveráõ primei
ramente apresentar a conta do recebido e
d~spendido no mez antecedente: e, quando
nno te.nha sido sufTIcienle a quantia dada, se
Roder~ augmentar ü requisição juslificada
(o~_ dLlos Pro~lIradores. As diarias porém
,eJao pag~. (1Jre~tamente pelo Tbesouro e
Thesoul'al'las á vIsta das contas feila. e lan
çadas nos r~specti vos processos, e constan
les da- certIdões com o visto dos Juizes (3).

AI'L. iO. As despezas mencionadns, que
L .

se fizerem nos Municipios f6ra da residencia
do Juizo, serão pagas pelas Collectorias das
Rendas geraes desses Jlilunicipios á vista de
ordem do Tbesouro ou Thesow'arias, que se
regularáõ pelo que fica determinado.

Ar!. H. Em lodos os Municipios have
rão seis homens bons e peritos, designados
annualmente pelos Juizes dos Feitos e l\Iu- .
nicipaes, á proposta dos Procuradores dos
Juizo dos Feitos, ou dos CoJ]ectores, para
delles se colherem opportunamente os que
devão avaliar os bens penhorados, vencen
do os salarios e diarias, conforme o Alvará
de 1.0 de OutulJro de 1854< (i).

Art. 1.2, As porcentagens para os em
pregados do Juizo continuando a ser fixadas
em 6 por cenlo, na conformidade da ordem
circular de 31. de Outubro de i843; e terâo
direito á percepção dellas em todos os casos,
em (lue o pagamento das dividas, cuja co
brança lbes for e.ncarregada, se efl.'ectuar em
resultado de suas diligencia (2).

A rt. i3. Entender-se-ha que o paga
menlo se effectuoll por diligencia dos Em
pregados, todas as vezes que se tiver dado
comeco a-o processo executivo pela passa
gem ([o mandado, e em virlude deste se. ti
ver effeclivamente ci tado o devedor e illli
mado para pagar.

Art. 1.4. TO Thesouro e Thesourarias-
no principio de cada mez, se fará a con,
ta da porcentagens, que forem devidas aos
Empregados dos Juizo dos Feitos, das quan
tias que tiverem enh'ado nos cofres no mez
antecedente em virtude de suas diligencia,
formando-se a folha para serem pagas.

Art. i5. Quando os Collectores enlra
rem com ns quantias, que tiverem arreca
dado em virlude dos precatarias do Juizo
dos Feitos, e diligencia por elles promovi
das, se lhes levará em conta o que liverem
despendido á vi la da cJnla feita nos pro
cessos, ou por cerlidões e das qui lações.

Arl. 1.6. Além do conteúdo nos artigos
antecedentes, ficão em "igor, para serem
ohservadas, as disposiçõe das seguintes or
dens do Thesouro Nacional.

n. 76-de 1.4 de Outubro de 1.843.
n. 86-de 3i de OutulJro de 1.84,3.
n. H-de 26 de Agosto de 1.844.. Íl ex~

cepção da ultiIpa parte nas palavras-fican
do s1bieilos, etc.

n. 1.44,-de 29 de Dezembro de 18M).
n. 89-de 3 de Setembro de 1.8[10.
n. 133-de 9 de Novembro 'de 184,6.
n. io-de 28 de Janeiro de 184<8.
n. õ4,-de 28 de Fevereiro de 1849, exce~

pIo o final nas palavras-obsenwndo-se Cb
1'espeilo, etc.

n. 1.82- de24 de Outubro de 1850, á ex·
de(~~ Videosobre o moterio deste arl. os Avs. n, 1,92
n _6 1e nlubro de 1862, n. 23 - de 16 de Janeiro
n' ~83-~e 9, n. 571 - de 13 de Dezembro de 1865 ~
· i -; (e 27 de Fevereiro de 18G6~ ,

n ~8)'V'dde quonto ao formulario das sentenças OAv.
• '-; e IS de Agoslo de 1862.

á (3) Vide nOla (2) 00 art. 7 da L. n. 242 _ de 184.1
pago 289 desta obra.

(ti Vide Av. n. 233- do 10 de Jnnho de 1863.
(2 Vide An. n. 284 - de 20 de Junho, e n. 492

de 22 de Outubro de 1862 •
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ceI!çã,o das l1Himl\,s palavras-devendo po··
ré/n, até o f!,m., etc.n. i~4,-de6'de ovembro de 1.850.

Ârt. :17. J,i'icão revogadas todas as de
mais 9rdens em cç>ntrario.-Joaqwim José
R.od1·imi,es T01'1·es.

I?isposiçües das 1ei~ e Ordens a qlle se rllferérp as ins
tmcções de 28 de Abril de 1851.

ALVW DR 10 DR OUTUDRO DE 1754.

OUlJidoT68 das Comarcas.

De cada vistol'ia da cidade, ou ,illa, dous
mil e qu,alrocentos réis; e sendo no Termo,
ou Comarca, levaráõ o caminhQ a seis legl1as
por dia, quatro mil e oitocentos r~is, e o
mesmo venceráõ por dia nas diligencias indo
fura. da terra a req~er.jmento de parte.

Jui:es de Fóra e Orphãos.

De r,ada vistoria na cidade, ou ViDa, dous
mil réis, e sendo f6ra do Termo, leval!áõ por
dia, a razão de seis leguas, Ires mil e seis
centos Téis.

Escrivã.. e Tabelliães do Judicial.

De caminho, nas inquirições e mais dili
gencias, a que forem a requeJ:imcl1to de par
te, levaráõ por dia dous mil e qt!atrocentos
l~is, wllt;mdo ~ seis l.egl1a por dia, e por
legua a C[)latrocentos réis; e sendo menos a
distancia, se lhe contará por legua.

Meiri..ho• • Alcaides.

De cada prisão levaráõ seiscentos réi , e
o me mo de cada penhora, embargo, ou e
quesITo; de cada ci~ação, que po~' e tilo ~a
zem, terão o mesmo, que os Escnvães e la
belliães do Juclicial, passaTldo certiJâo com
fé deHa: de'caminho, assim no Juizo ela Ou
vidoria, como Ordinario, levaráõ por dia
mil e duzentos réis; e indo f6ra a mais
diligencias (lo que uma, ratearáu por
todas a importancia do que vencerem de
caminho.

Partidores dos Orphãos.

Os Avaliadores dos bens nas cidades, ou
villas, serão os mesmos Partidores juramen
tados, hav.endo~os, e levaráõ de avaliar os
bens, que se inventariarem, cada um seis
centos. réis; se porém se gastar um dia in
teiro no inventario, levará cada um mil e
duzentos róis, e assim os mais dias, que
gastarem a este respeito, pprém sendo o in
ventario distaQte da cidarfe, ou viUa, serão
os avaliadol'es visirihos'do lugar, onde esti
verem os bens, por terem mais razão de
salJerem o valor delle. ão havendo visi
nbança perto, se contará a cada um a mil
duzentos réi por dia, desde que sabirem I
de slla. casa até se recolherem, contados os
dia.s a seis Jeguas cada. Ulp. .

Lei ti. 51 i-de 28 cle Otltub,'o de 1848.

A,rL. 50. Nas c;lemq.ndp. , elll gu~ decallir
a. Fao.enda Publica, ./leaTá esta sujeit1\ ao
p3.li:amento da& custas devidas. ~ parte veu
cédpTa, excepto as CJU!l competirem aos om
ciaes do Juizo, que em tal caso nada pel'ce
beráõ.
. Flcão supprim.idas 3ê pOllcentagens cha·
madi\S de:. execuções vivas. . .

LEI DE 29 DE NOVEMBRO DE 1.832,

I)isposição Provisoria á~erea da administra~ão dp
J usliça Civil.

TITULO UNICO ('1).

Art. 1.0 Póde intentar-se a conciliaçno
perante qua.lquer Juiz de Paz aonde oréo
for encontrado, ainda que não seja aFrll
guezia do seu domicilio (2).

Art. 2.0 Quando o réo estiver ausente
em parte incerta poderá ser chamado por
Editaes para, a conciliação, como be pres
cripta para as citações em geral.

(I) Este titulo eslá an ..exo ao Codigo do ProC6S0
Criminal de onde o extrahimos.

(2) Vide mais adiante a L. de 15 de OutUbro de lS!i
arl. 5 § 1,., e D. n. 143-de \5 de Março de 1842 arl. I.

Pelo Av. de 2 de Setembro de 1833 se declarou que
seudo neste caso suspeito o Juiz de Paz que li\'~r de
presidir a audiencia, se siga o que nesta ma.tena se
acha eslabelecido no Codigo do Processo CrimmaJ, de
accordo com a R. de 20 de Onlubro de 1832.

Vide Codigo do P.ocesso Criminal p. 2 cap. 3 da erl,
61 li; I, L. n. 261- de ade Dezembro de 18.1 arls. 11
§ 6 e 9;, e Irv. n. 38-de 13 de Julho de 1843..

Não he lici lo aos Juizos darem·se .de suspetio. )Wr
mera exigencia das partes, he indispen:;avel motlTO
legal (Av. de 23 de Junbo de 18S').

Pejo Av. n. 246-de 16 dé Novembro de1849, lombem
se declarou que o. Juizes de Paz no elercicio d. luoc,
çôes civeis podem ser a,'erbados de suspetlOS como o.
outros Juizes civeis, sendo·llles applicavel o p. a. 26
de 15 de Janeiro de 1839' cabendo aos JuIZes Aluol·
cipaes, em falta dp J,uize; de Direito do Civel,.o jolga·
menta de toes suspeições. A canção depo llolla, á ~~o
se oeba obrigado o recusante, be nesles cn~os de I""
estabelecida pata os SubdelegadOS DU art. 2nO do Reg.
n. 120-de 31 de Janeiro d~ 181.2.

Os temlOS de conciliação contendo a confis.ão de 0!Da

obrigação superior li 1008000, e estipulando o respr~'"
pagamenio, não pagão sello (A,'. n. I38-:-~e I. e u:
lho de 185.). Assim tambem não estão sUJe,tos na mes
mo imposto, os nctos judiciaes dos mesmos Juues, sr
gundo o arl. 18 da L. n. 369- de 18 de Setembro e
18!.5 (Av. n. \lO-de 13 de Março de 1856). á

A, execução dos termos de conciliação excedeat~s
alçada dos Juizes de Paz (508000), perlence as JusllÇDl
ordi.. arias (Av. D. 222-de II de Abril de 1836). .

Nas causas de divorcio a conciliação deve ser t'éfla.
menle inlenlada, a menos que a acção Dão leo a P~
fundamento a nuBidade do matrimonio, cmdq~ ii
parles não podem transigir (A". n. 35- de 6 e r
~1.~. ~

Por Á"s. de 1", e de 5 de Dezeembro de 1846.'0 a~
clarou que os Procuradores das Camaras M':D1c'PiDle os dos Seminarios, e de quaesquer in.lIlulçoCS ~ ea:
ou religiosas não podem fazer conciliaçãO sobro )
de laes eSlabelecimentos. ., _ Ire

Da mesma sorte não pMe ha"er conc.haçao CD I)
CoBector e coJlectado (Pari. de 23 de Agosl? ge l~d~
e entre o mesmo empregado e os extraVIa ore O
sizas e melas sizas (Port. de 4de Outubro do mO'iD
anno). •.
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Art. 3.° Se o author qlúzer ~h.a?lar o réo
á conciliação fóra do seu ~o~l1lcilio (i), no
caso do art. i 0, será admittid~ a nomeaI'
Procurador com poderes eSJ?eClaes, decla
radamente para a qllestão illlciada na pro
curacão.

AI:t. ~.o Nos casos de revelia (2) li citação
do Juiz de Paz se haverão as partes por não
c.onciliadas, e o réo será condemnado nas
custas (3).

Ar!. 5.° Nos casos que não sofTrem de
mora, como nos arrestos, embargos de ol;Jra
nova, remoção de tutores, e curadores sus
peitos (4), a conciliaç,ão se poderá fazer
posteriormente ii providencia, que deva ter
lugar.

Art. 6.° Nas causas, em que as partes
não podem transigiT, como Procuraclores
Publicas (5), 'Dutores, Testamenteiros; na
causas arblh'aes, inventarios, e execuções,
nas de simples omcio 'do Juiz, e nas de
responsabilidade~ não ha.verá conciliação.

Art. 7.° Nos casos de se não conciliarem
as partes, fa~á O Escrivão huma simples de
claração no requerimento para constar no
Juizo contencioso (6), lançando-se no Proto
colo para se darem as certidões, quando se
jãO exigidas. Poderão logo as parles ser ahi
cilada (7) parao Juizo eompetente que será
designado, assim como a audiencia do com
parecimento, e o Escrivão dará prompta
men te as certidões.

Art. 8.° Os Juizes l\iunicipaes (8) ficão
author,isados para prepararem, e prooessa-

(I) oAv. n. 318 -de ID do Junho do 1865 deolarou
que a 6Ipre~ão domicilio que se lê nC$le artigo refe
re-se no réo c não ao autllar. devendo a procuração
ser especial o com poderes illimitados, que póde sor
apresentada por proouradores judieiaes ou parlicu
lares.

(2) A revelia não pódo ler IUllar scnão dopois que o
réo. fór esperado li segunda. auelienoia (Port. do 24 de
MaIO de 1826), como bo de Direilo em lodos as cilações.

(3l. Coaciliação o julgamenlo são aclos dislinclos quo
se 000 devem aocumular na conformidade da L. de 15
de Oulubl'O de 1827 arl. 5 §§ I e 2 (A". n. 455-de II
de Setemb,o de 183i)

(4) O LegIslador nesta disposição não 1efinio lodos
o~ cas?s_ cm que osta elcepção se verificaria. lie uma
d"poOlçao elemplificativa, e não talativa.

(5) A Parlaria de 23 de Agosto de 1834 conLemplou
ae,la classe os Colleolores.

(6) Se as sentenças cabem na alçada desles Juizes,
basta,para sua elecução tirar 11m simples mandado 011
alvaro (Av, n. 85-de 26 de OuLubro de 1843).

(i) O ~v, n. 18i- .de 2 de Janeiro do t840 limita
sarnento ~ este caso a faculdade de so poder citar para
oulro Ju,zo de lInz considerando·so abuso a extensiío
que so dera á essa f~cuJdade,

(81 As altribuições desles Juizes tiverão oulra ex
lensao oom a L. n. 261-de 3 da Dezembro de IMl
que maiS, adiante ae poderá consultar. '
I q Codll>0 do Proeosso Criminal nos arls. 33 e 34 au
Orlsava as Camaras l\1unicipacs a fazerem uma pro
~o'ladde Lrcs candidalos para o Go\'erno na CÓrte e osrrl ente8 nas llrovincias escolherem o Juiz Munici
~:tÍ qu~. serviria durante um lrieOD!O, sem venper
C pen 'o algum. Nas falIas reponLlOas nomeava a

BALa quem se~"i8se ~~lerinnmenlo.
seado . n. 26 I ~clma CILada. revoç:ou esLa di~posição,

q .adnomeaçao do taes JUIZC$ wlLa sob outea fôrma,
.uo alo a bGje subsisto.

rem todos os feitos, até sentenca final exclu~

sive, e para execucão da sentenca (i).
Art. 9:° Os Juizes de Direito'(2) pod,erão.

mandar repergunlar as testemunha em sua
presença, e proceder a outra qualquer diU
gencia, Cflle entenderem necessaria, e. julga~
ráõ a final (3).

Art. iO. Ficão abolidos os juramentos
de calumnia, que se dão no principio das
causas ordjnarlas, e nas summarias, ou no
cm'50 dellas, a reCfllerimento das partes, aS
sin~ como a fiança ás custas (4,), ficando o
autl;J.or venciclo obrigado a pagar da cadêa,
quando o não faca vinte e quatro horas de
pois de requeridó por ellas (5).

Art. H. A testemunhas serão publica
mente inquiridas pelas pl'oprias partes, que
as produzirem, ou por seus advogadOS, ou
procuradores, e pelas partes contrarias, seus
advogados., ou procmadores (6), na fórma
dos arts. 262 e 26~ do Codigo dQ Processo
Criminal (7).

(I) O Av. de 24· d.. No\'embro de 1834 deelarou
estes Juizes competenles p3ra. fnzerem executar as coq+
ciliações verificadas peranle os Jnizes de Paz, segun
do O D. de 20 de Setembro de 182D.

Da mesma sorle e por outro Av. de igual data são
os mesrqos JUilCS competentes para procederem as jus.
lificações precisas para as citações de alll'lem por edi
tus para 'Iualquer. cansa a propor ou já principiada, ou
poro inqUIrição de lesLemunbas, ou para julgnmenLo.

O Av. n. 254- de 12 de Setembro do 1835 declarol!
taes Juizes incompelenLC$ para o julgamenLo de causas
de divorcio sujeitas á jurisdicção Ecclesiaslica.

(2) Esles Juizes com a L. n. 261-de 3 de Dezem
bro de 1841, art. IID obliverão em suas allribuições
civeis maior extensão.

(al Qs Avs. de 21 de Oulubro de 1833, e n. 32- do
15 do :!revereiro de 1838 declaral'íío que estes juizes
Linbão direito. aos emolumentos á que linMo jus os an-
tigos Juizes do Civel. •

(~) A. fiança á, cosias devo. ser requerida ao Juiz dl\
causa, é nunca ao Presidente da Uclação, embora n
causa esloja em segunda In.Iancia (Av. n. 2~3-de 6
de Outubro de (851). .

Esla, disllos,ição não eompreUend? a. demanda. pr~,
postas vor quaesquer autores naetonacs e eslrongel.
rOs· resldenles fóra do Imperio, ou que delle se auseo
tarem durante a lid,e, sob pena de s"-rem os réos absol
vidos da inslancia.

Mas á esla obrigação não estão sojeita. as pessoas
miseraveis juslificando sua pobreza judicialmente. Da
deoisíío negando ou permillindo a prestação de fiança
oabe o recurso do aggra\'o.

Na fiança ás oustas conLempla-se tambem a Dizil1!a
da Chanoellariu (D. n. 564-de 10 de Julho de 1850,
arls. t, 2, 3).

(5) A prisão por custas não im~orl~ pena d<:. deli
,cto, mas uma simples condemnaçao olvel que nuo Im
Jl.lioa ao!". o arL. 179 § 20 da Constil~iç~o; e a ella
e~lão sUJell'os todos os. autores, IOCJlISI\r.e 09 seus ber
deiros ou !tJ;lcoessores na.caUSR, DlRS c.c:les tão somenie
50 conlihuão a acção anles de 'enlença dllfipitivu, por
quanLo dopois não eslão mais 1\ eUa sujeito. (A'V. n. 27
-de 10 de Dezembro de 1838).

(6) O A~. de 21 de Oulubl'o de Ul33' negava aos
_AdvogadOS e Procuradores qualque~ emolumenlo 1\01.
inquirição de (esLomunbas, o que fOI revogado pelo D.
u. 1569,-de 3 de lI[arço de 1855 arl. i~ B 79.

(7) Eis o quo s~ dispoz nOs mesOlOS artigos'
• arL. 262. As testemunbas da acousa~ão soríío inlro

duzidas nO sala da sessUp, c jurarão sobro os artigos,
sendo primeiro inquiriUas pelo accusador ou seu adld
gado, ou procuradur, o depois pelq roo, seu advol)',a'lo
ou procurador.

~ art. 264.\ As \estemunhas do rôo serão introduzi
das, e,jura~lÍ,Õ soore os ar~igo&: sen~o inquiridas pri
meito ~eld advugap,o elo reo, & dépolS eelo do aocn~a·
du~ Ol! Ilúlo!;. • '
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Art. 12. Os Escrivães, que servem pe
rante os Juizes l\'Iunicipaes, e de Direito no
foro criminal, escreverão em todos os actos,
que por esta disposição lhes fi(;ão perten
cendo ácerca dos processos, e execuções das
sentenças civeis (i), regulando-se pelos Re
gimentos dos Escrivães do Civel, e das Exe
cucões.

lrl. 13. a grandes povoações aonde
a admini tracão da Justica Civil puder oc
cupar bum,' ou mais mâgi o'ados, haverá
hum, ou mais Juizes do Civel (2), a quem
fica competindo toda a jUl'isdic~,ão civel com
exclusão dos Juizes Muuicipaes, cuja juris
dicção nesta pal'te fica cessando. A designa
cão do di tricto destes Juizes será feita do
mesmo modo, que a divisão em Comanas.

Art. 1q,. Ficão revogadas as Lei, que
permittião ás partes l'eplica , e treplicas, e
embargos ante da sentença fina), excepto
aquelles, que nas causas summanas sel'vem
de contestação da acção (3). Os aggravos de
petição, e instrumento ficão l'eduzidos a
aggravos de auto do proces o: deUes conhe
ce o Juiz de Direito, sendo inlel'postos do
Juiz Municipal, e a Relacão, sendo do Juiz
de Direito. •

Art. i5. Toda a provocação interposta
da sentença definitiva, ou que tem força de
definitiva, do Juiz inferior para superior,
afim de reparar-se a inju tiça será de appel-

(1) Feios ilvs. de 2G de Março e de 21 de Outubro
de t833 podem os Escrivães, segundo lbes tocar por
distribuição, escrever tanto no crime como DO cive!.

Feio coo traria o Serventuario da Provedoria, Capei
las e Rcsiduos, cujo orGcio lhe lIe privativo (A.v. de 21
de Outuhro de \833 n. 2).

Da mesma sorte he excluido da distribuição dos fei·
tos civeis c crimes o Escrivão das Execuções, sal VQ

tendo annelOS outros offieios (A. v. de 2t de Outubro
supra citado).

Não obstante aehar-se eltinclo D offieio de Eserivão
da Superinlendencia Geral dos Contrabandos na Côrte,
por equidade, encarregou-se ao respectivo serventuario
em virtude do D. rle 6 de Maio de t835, da execução
d... sentenças proferidas em processos da mesma nalu
r~sa, quando, segundo a anterior organisação da Ma
gistratura, taes sentenças fossem dirigidas ao Juiz
Mnnieipal.

(2) Estes Juizes forão abolidos pela L. n. 261-de 3
de Dezembro de t841, art. U5.

OS Juiztls l\{unicipnes que os 8ubsliluirão, senião
no seu impedimeoto em quanlo os do Civel se conser·
varão (arI. tlG da mesma Lei). Nos lugaÕ'cs onde elis
tião laes Juizes, e não havia tuiz de Orpllãos especial,
toda essa Juri.dicção ficeu á s~ eargo (art. !l8 da
mO'Ola Lei).

Antes da nova organisação da J nsliça Civil, "stavão
os J'!,zes do C.ivel encarregados da avaliação nos Be·
nefiClOs Paroehlaes (D. de IOde Abril de 1834).

O A.v. n. 33-de t5 de Fe,'ereiro de t838 declarou
qn~ estes Joizes erão incompetentes para fazer o in,'cD
tano dos mortos ab ;"testalo, cujos herdeiros esHvessem
ausenles.o ,!"!,essita..em .de habilitação, por isso que
essa atlrtbUlçao era do JUIZO dos Orphãos, em vista das
LL. de 22 de Setembro de 18i8 art. 2 § 5, e de 3 de
Novembro de 1830.

(3) Esla disposição foi revol{ada pelo arl. 120 da L.
n. 26t-de 3 de .Dezembro acima eitada.

O Av. n. 9-de ii de Janeiro de 1838 § 2 declarava
qoe asta disposição, hoje .em vigor. não tinh~ revogado
nem alterado o Ord. do liv.3 t. 33 pr. acerca das re
c~nvenções, podendo mui bem concilIar-se a observan'
cla de uma e oulra lei.

lação, extinctas para esse fim as di tinccões
entre Juize de maior, ou menor gradua
ção (1).

Esta interposição pótle ser na alllliencia,
ou por despacho do Juiz, e termo nos aulos,
como conVler ao Appelhnte, intimada a ou.
tra parte, ou seu procurador.

Art. 16. A sentenças (fue se ex.trahirem
do processo não conterão mais do queope
dido, e conte laç.ãó, ou articulado da par
tas, e a sentença com os documentos a (lue
eUa se refere (2).

Art. i 7. ão se julgarãõ nullas porfal~1

de concil iação as causas in tentadas antes da
existencia do Juizes de Paz (3).

Art. i8. Fica supprimida a juri dicção
ordinaria dos Corregedores do Civel, e Cri
me, e Ouvidore do Civel, e Crime das Re·
lações, comprehendendo esta suppressão a
jurisdicção de todos os magistrado (lJ,),·que
julgão em Relações tanto em primeira ins
tancia, como em buma unica com Adjuntos.
Os processos de respon 'abilidade, e os das
appellações, em todas as Relações regúlar.
se.:t1ão pelas duas especies de processo, quo
tem lugar no Supremo Tribunal de Justiça,
e sempre em sessão publica (5).

Art. 19. Das sentenç.as proferidas nas
Relações do Imperio não haverá mais ag·
gravas ordinarios de humas para outras Re
lações e só se adm ittirá Revista nos caso,
em que as Leis o permitlem (6).

Art. 20. Haverá tantos :ruizes elos 01'
phãos, quantos forem os Juizes Municipaes,
e nomeados pela mesma maneira (6). Ajuri·
dicção contencio a de, tes Juizes fica limita·
da ás causas, que nascem dos inventarios,
partilbas, conlas de tutores, habilitação de

(t) A L. n, 261 -de 3 de Dezembro de t841 art. t!3
estabelecendo as alçadas, e designando o 'l'ribuaol psro
onde se tinha de appellar, alterou a pre,ente dispo·
sição.

(2) Vide arts. 118 usque 127 do D. n. 1569 - de.3
de Março de t855, regulando as custas que re,ogao
esta disposição. - '

(3) Esta disposição no sen effeito era retroactiva, ma·
lime tendo conlinuado á vigorar as dos art•. 161 e 162
da Constituição, desde o mesOlO annO da ,ua promul·
gação (D. de 17 de Novembro de 1824), regulondo·.e o
modo por que devera realisar-se cssa provideacia com
Juizes que não erão de Paz (Prov. de 24 de Maio do
i 826), e de eonformidade com a Ord. do li'. 3
t. 20 ~ I.

(4) Não obstante o que. dispõe a L. de 3 de Novem·
bro de 1830 eontinuou á subsistir a Provedoria de Ca
pellas e Residuos. com o respectivo Escrivão, provido
na fórma daL. de 11 de Outubro de 1827, e ~osteriorll!
disposições (Av. de 28 de Novembro de 1834).

(5) Esla clisposição foi maodada observar com a se·
guinte alleração do D. o. I - de 2 de Julho de t831,
art. 2:

• O. processos civeis, ora pendentes por appellação
nas Relações do Imperio, e os que de novO sa forem
distribuindo) serão 'listos e examlDRdos, e julgados por
cinco Juizes, dividindo-se para esse fim em secções as
mCSOl1l8 Rcldçõcs, se assim conviet'. It

(G) Vide L. de 18 de Setembro de 1828 art. 6, e D.
de 3 de Janeiro de 1833 art. 60. .

(7) Esta disposição se acha hoje modificada pelo
arts. 116 e !t8 da L. n. 261-de tS·H, que mais adiaolo
se verá.

Vidc Ord. de.le liv. I. 88 e notas respeetivas.
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herdeiros do ~usente, e dependencias dessas
mesmas causas (1).

Art. 21. O Governo na organisação da
noVa fórma de serviço que, em virtude do
Codigo Criminal, e desta disposição, deverá
executar-se, poderá empregar em lugares ele
Juizes de Direito, tanto no Crime, como no
Civel, os Desembargadores existentes mais
modernos, que o requererem, e não forem
nece sarios á dila nova fórma do serviço
das Relações: os quaes reverterãõ para
ellas, quando Jl18s tocar por suas antiguida
des, que lbes be conservada.

Art. 22. Fica extincta a differenca entre
Desembargadores Aggravistas, e I<:xtrava
gantes, e todos igualados em senriço. Igual
mente ficão extinctos os lugares de Chan
c~lIer em todas a Relaçõe, e e tas presi
dldas.por hum dos tres Desembargadores
mais antigos, nomeado triennalmente pelo
Governo (2); e para estes Presidentes, pas
saráõ, á excepcão das glozas, que estão ex
tinclas, as attrihuições dos anteriores Chan
celleres.

Art. .23. O mesmo Governo na Côrte, e
os Presidentes em Conselho nas Provincias
lhes arbitraráõ ordenados razoavei , e ac
commodados ás circumstancia do tempo, e
lugar, em que servem, ficando dependentes
da approvação do Corpo Legislativo (3).

Art. 24. Os autos pendentes passaráõ
pal'a.o Cartorio do Juizo a que competir a
oontmuação do conhecimento del1es e os
Iindo~ dos Cartorios extinctos passarã'õ para
os JUizes i\1unicipaes.

Art. 25. Ficão abolidos os Inquirido
res (4).

Art. ~6. Fica revogad~ o Alvará de 23
de Abnl de. 1723 na parte, que impõe a
pena Je nu!hdade !los proces os, escriptu
ras.. _e maiS papeis por falta de distri
bmçao (5).

ArL 27. Ficão revogadas toda as Leis
Alvarás., Decretos, e mais disposicões eoI
contral'lo. •

Francisco de Lúna eSilva.-José do Cos
ta Çanalho.-João Bl'uulio lIfoniz.-Ho
nono Hermeto Carneiro Leão.

dO(~) Inelnsive o.' cansas sobre collações que emanão
Ma'DfeDta~lo. Vide art. 5 § 10 do D. n. 143-de 15 de
. (:)çoV~~ t8~2, e Reoista luridica de 186G pago 393.
1833' e nota (I) ao nrt. I do D. de 3 de Janeiro de

Es a [>~g. 2,7: des~a obra.
de S~e~:b~~'~Çao fOI revogada p.elo D. n. 295 - de 14
me" o, p. 'de 1843, quo autonson o Governo a no
ap;esentaç~~S1de~~ets das Relações, sem dependeneia de
por esse, T'be IS a, e eseolha de membro, propo,tos

(3) V'd ri unaes.
1833 . I e nota (2) ao art. 3 do D. de 3 de Janeiro de
(4)'V.~at 272 de,la obra.
(;) Vid~ O~~' ~estte II~v. t.J~, e notas re'peclivas.

. es e IV. t. 80, e suas nola,.

•
LEI n. 26i -DE 3 DEZEMBRO DE i84.1

Reformando o Codigo do Proces.o Criminal.

TITULO I.

. ,

CAPITULO li.

Dos JUÜfJ$ Municipaes.

Art. i3. Os Juizes Municipaes serão
nomeados pelo Imperador d'entre os Ra
chareis formados em Direito, que tenhão
pelo menos hum anno de pratica do foro
adquirida depois ela sua formatura (i).

(I) EsI.e_artigo e sel:uinles deste eapitulo revogarão
as dlSpoSlçue, dos arts. 33 e 3. do Cod.igo do Pror.esso
Criminal, em que se eslabelecia, que a, Camaras Muni.
cipaes podião propor, de lre~ CIIl {rez anDOS, urna lista de
Irez caodidátos tirado, d'enlreos seus habitantes, forma·
dos em Direito. on advogado, habeis,on oulras qunes
!luer pes!!oas bem conceituadas e instruidas; e dessas
hsta, podia o Governo na Côrte e os Presidentes nas
Provincias escolher '1m, que seria durante um tricnnio
O Juiz Municipal do Termo.

Nas faltas repentina, erão ninda a, Camaras quem
nomeava o substituto do Juiz.

Aclualmente o Juiz Munieipal tem anneIn n juris
dicção orphanologiea, quando no Termo não ha Jui7.
dos Orphão. especial. e nestas condições tem eaio
substitntos privativo, (A~. n. 93-de I. de Ontubro
de 1844).

Sobre o Juizo de Orphão. consulte· se a Ord. de,le
liv. t. 88, e notas respeel;'·a,.

Pelo que re'peita a incompatibilidade, do, mesmos
Juize, consulte-se a notaJ2) do § 2 do I. 58 da Ord.
supra citada. a pago 20; esta obrn.

Alem dessa, ineompatibmdades cumpre add.iltar as
seguinte! :

Os Avs. de 9 e 19 de Sctembro de 1833, c D. de G
de Fevereiro de 183. declararão qnc os ornciac. da
Guarda Nacional deixão "agos os postos com n nomea·
ção de Juizes lIlunicipaes, por ser incompativel o exer·
cicio simultaneo de ambos 09 cargos, como se acha
decretado na L. de 18 de Agosto rle 1831, ert. II, e
D. de 25 de Outubro de 1832, arl. 8 § 3.

Nas o eer qnalquer cidndão of6cial da Guarda Na
cional não impede que possa ser proposto e nomeado
Jui7. Municipal, deixando vago O pO'lo logo que enlre
em exercicio, por analogia do que dispunha o art. lG
do D. de 25 de Outubro de 1832, quanto ao O!ficial
que se au,enta por moi, de um mez com liccnça (Av.
n. 95-de IG de Agosto de 1838).

Na nova orgnnisação da Guarda Nacional manteve-se
o mesmo principio. como se vê da leilura dos arl,. 13
e 16 da L. 11. G02-de 19 de Selembro de 1850, eorobo·
rodos com Oart. 29 do D. n. 1354 -de 6 de Abril de
185/., e Avs. n. 202-de 24 de Julho de 1855. e n. 235
-de 2; de J unho de 1856.

Nos A,'s. de 15 .de Abril de 1834, e n. 10 e 89-de 5
de Fevereiro e 4 de Junbo de 184; se declarou que o
cargo de Juiz Munieipal era illcompati,e! com os da
Fazenda e de quaesquer reparlições fiscnes.

O exereicio do car~o du Vereador lie incomp~ivel
eom o de Juiz ~[uniClpnl, mas o Vereador que for no·
meado Juiz, poslu que não accumule O exercicio, não
perde o cargo de Vereador, que póde vir a exercer
terminadas a, fnneções de Magistrado (Au. n. 593
de 22 de Novembro de 183;, e n. 108- do 25 de Abril
de 1849 §§ I, e 2, a D. n. /.29- de 9 de Agoslo du
1845). •

E assim lambem não se permitte o exercicio simul
laneo desle cargo ao Vereador que lie sub,tituto doJ uiz
Municipal (Av. n. 12-de II de Feve eiro de 1841).

Enlrnndo qualquer eidadão no exercioio temporarlO
do cargo deJ uiz Municipal póde ter votação para Juiz de
Paz, e sendo eleito tomar posse do cargo; o qual poder~
perder se posteriormente aceilar o de Juiz Munioipal
(Avs. n. 28. - de 16 de Janeiro de 1841 § I, e n. 24
- de 29 do meemo mez de 1849 § I); bem entend.ido
que a renuneia 50 se enlende havendo exerçitio, e não
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Art. U. Esses Juizes serviràõ pelo
tempo de quatro annos (i), findos os quaes

simples juramento (Av. n. 129-da 9 da Novembro de
1846, § I).

Pelo Av. n. 64- da 6 da Abril da 1841 ~ I se de
clarou que o cargo da' Presidente do Conserho ]\[uni
cipal de Recnrso não era incompativel com'o de Juiz
Municipal, quando cste Dão possa dar vencimento ao
aerviço do scu cargo. Nesle oaso deve o Juiz Munioipal
passar a vara ao respectivo subsUluto.

O Av. n. 263-de 30 de Setembro de 1859 explicou os
caaos de incompatibilidade {'or suspeição, resolven
do-os da seguinte fórma, apphoavel tambem aos Juizes
Mnnicipaes.

L0 - Entr~ o fui: proprietario, e o {uJlctionario pro
prietaTio vitalicio. Sendo a razão da suspeição anterior
ánDmeaç.ão, fica privado do exercicio o ultimo nomeado,
Juiz ou empregado, ~or que he elle qoem dá causa á
incompatibilidade j e sendo a suspeição superveoienle
á nomeação, recaia o elfeilo da incompatibilidade sobra
o empregado db Juizo, e não sobre o Juiz, conforme o
decidio o Av. de 6 de Agosto du 1858.

2.0 - Entre o Juj~ propTietario t e o empregaJo pro
prictario amouiucl, ou o empregado supplintc. Neste caso
seja sempre preferido DO exercicio o Juiz, pois não se
dão iguaes razões de justiça entre empregados amo,;
veis ou supplentes e empregados ,'ilalicios, para que
ae respeile om direito que be concedido por toda a
vida, o do qual só a Lei póde priva-lo.

3.0 - Entre o lu;: ,upplellte e o emprogado proprie
zona uitalicio. Em "ista do Av. n. 49 - de 28 de Julho
de 1843, fique inhibido de exercer o cargo de Juiz sup
plente, devendo passar a vara ao immediato, por não
convir que um funccionario supplenle prejudique o
direito de vitaliciedade de outro funccionorio.

4.0 - Elltre o Jui: ,upplellle e o empregado proprie
tario amovivel, O.U o empregado sllpplcnte. Neste caso,
havendo jgualdade de circumstancias deve ser prcferido
o Juiz, ainda snpplente, por assim estar determinado
nos Avs. de 13 de DelCmbro de 1853, e de 6 de Agos.
lo de 1858.

Os Juizes Municipaes não podom exercer cargol de
de commissão alhClos á Magistraturaj entendendo-se
que os que os aeceitavem, tem renuDClado ao cargo de
Juiz, ou se sujeitão a perda do tcmpo por que se con
servarão dislrabidos nessas commissões, competindo ao
Governo a alternativa, segundo as circumstancias que
OCCOrrerem j sendo tão sómonte exceptuados os
membros da Assembléa Geral e das Provinciaes
(Av. n. 1'l5-de 29 de Maio de 1849). Mes ainda no
nltimo caso o Magistrado porde anltguidade, por i,so
que. o que a constitue be o olfecLivo exercicio do
cargo.

AJém das incompatibilidades Já notadas, cumpre
ainda assignalar as segoinles, declaradas pelo Governo
Dão obstante o que recommendou o Av. n. 99 - de 11
de Março de 1855, sobre a incoDveniencia da mullipli
cação das incompatibilidades.

O Av. n. 401 - de 20 de Setembro de 1.860 compre
hendeu na letra e espirHo do de 30 de Setembro de
1859, o caso em que um Juiz Monicipal serve de Juiz
do Direilo interinol e outro Ocargo de Juiz Muuicipal.

O Juiz Municipal pronunciado como incurso nas pe
Das do art. 139 do Codigo Criminal, não póde continuar
no exercieio do seu cargo (Av. n. 101-de 3 de ~larço

de 1865), e deve em taes circumstancias passar a vara
aOI8U.immediato (Av. n. I15-de 10 de Março de 1865).

O Compadrado sopposto seja um parentesco espirI
tual não impliea incompatibilidade eutre JlIjz e Escrivão
(Av. n. 306 - de 1\ de Junho de 1865).

E sendo Jui. Commissario póde aecumular o cargo
do Delegado de Policia ~Av. n. 531-do Iode Dezembro
de 1866) j assim como sendo Deputado Provincial oxer·
cer as funcções do seu curgo, ,em accumular (Av. n. 78
-de 16 de Abril da 1847).

(I) Findo o quatriennio poderão estes Juizes ser pro
mOVIdos aos lugares de JnIZes- de Direil.o, havendo va
gas, reoonduzidos e passados para melhores lugares,
se tiverem bem servido ~Reg. n. 120..."de 31 de Janeiro
de 1842, arl. 36).

Para· a nomeação de Juiz de Direito be-indispensavel
prévia malriculll na Secretaria d'Estado dos Negocios
da Justiça (D: n. 687-de 26 de Junho de 185D art. lo).

Durante o qualrieDwo deixarão 08· lugares dadas as

poderão ser reconduzidos (i), ou nomeados
para outros lugare , por outro tanto tempo
com tanto que tenhâo bem en'ido (2). '

Art. Ui. O Governo poderá marcar a
estes Juizes hum ordenado, que nào excéda
a 400$000 (3)'.

Art. i 6. Em quanto se não estabelece
rem os Juizes do artigo i3, e nos lugares
onde elles não forem absolutamente preci.
sos, serviráõ os suhstitutos do artigo i9.

seguintes circumstaucias: I" - nomeação de Juiz ds
Direito. - 2" remoção para outro lugar li seu pedido_
3" demissão volunt.ria, e concedida pelo Governo.~

4' privação do lugar por sentença (Reg. n. 110
supra citado art. 36).

(I) A reconducção ho a segunda ou terceira nOmea.
ção, seguidas, para o mesmo Jugar.

Essa nomeação faz-se de ordinario li requerimento
do interessado.

Logo que termina o quatriennio, e não haveodo pre.ia
recondoeção. o J oiz passa logo a vara ao respectivo
Supplente (Av. n. 61-de 21 do Junbo de 1846).

Tendo um Juiz excedido o tempo legal, e percebendo o
respectivo ordenado, declarou-se por Av. de 13 ds O,·
tubro do 1846, que havia sido bem pago (GanU1.0rftoial
1846 n. 39).

O Av. n. 18-de 15 de Maio de 1847 declaraodo a
recondocção nova nomeação obrigava o Juiz 00 paga·
mento dos novos e velhos direitos, mas o, Avs. 0.1511
e 151 - de 9 de Oulubro e de 7 de Dezembro dwe
anno, e n. 129-de 3 de Abril de i851, os desobrigsrão
desse onus. Todavia 50 melhorarão de veocimenlo••
ficão li elle sujeitos, assim como ao se1l0 JAv,. n.163
e 217- de 20 de 1IIaio, e de 18 de Agosto e 1851).

(2) Segundo o Av. n. 145 - de 29 de Msio da
1849, no tempo do quatriennio-se conta tão someole o
e~ercicio elfectivo do cargo, excluidas 'l0aesqoer ccrn·
missões em quo por ventura se baja o Joiz empregada,

O . bom seniço ho apreciado pelo Governo om vi.la
das Informações dos Juizes de Direito (Reg. o. I~O
de 18!,t art. 38), e tio, Presidentes de Provincia (A.,
de31 de-Janeiro de 1854), em vista daL. de 3 dsOnl"
bro de 1834, que lhes conIere o direito de iaspecion"e
suspender a estes Mngistrados, no caso de faltarem 'os
seus deveres (Av. cir. n. 3-de 29 de Jaaeiro dslW,
e n. II -de 12 de Janeiro de 1854).

(3) HOJe esle ordenado acba-se elevado á 600SOoo
(L. n. 179-de 6 de SeCembro de 1854); percebendo
moi los destes Magistrados 8008000 nas Provinci.. ih
Dabia, Ceará, Espirito Santo, ~[aranhão, MioS! G,·
raes, Pará, Piauhy, Rio de Janeiro, Rio Grsads do
N_orte, Pernambuco, S. Pedro, e S. Paulo; e 1:000$00.0
nao poucos nos Termos mais remotos e de dlffioU
subsistencia das Provincias do Amazonas, Go)' ...., Ma
runhão, Mãllo Grosso, Minas Geraes, Pará, S. Pedro,
e S. Paulo. .'

Mas não podem recebei-os sem o elfecti.o exercWO,
e. a.llestado de freqoencia passado pelos Camora. M,·
u1c1paes (Av. n. 14- de 3 de AbTiJ de I 43), ou pel..
Juizes de Direito, recusando-o aquellas corpors\Õ"
(Av. n. 232-de 21 de Agosto de (855). Seodo o. Jnl!e.s
dos Termos das Copilaes de Pro"incia oode amlem
Relaçõcs, aos Presidentes desses Tribunaes be a que;
caba passal-os (Av. n. 372 _ de 18 de Selembro e
t866).

De tambem indispensavel qoe apresentem o~ Re·
partições Fiscaes dentro do prazo lelIal os seus 11101..
com os direitos pagos sob pena de ticar vage oI'Kf
(Avs. cir.-de 26.aé Novembro de 1844, o. .{68- e
II de Outubro de 1862, e n. I-de 2 de Janetro d:
1865), e prestado o competente juramento (Av. o. SS
-de 25 de Novembro de 1861). •

Nos casos de licença (Av. n. 26\. e 280-dc IIs l,
de Jnnbo, e n. 528-de 12 de Novembro de 186i,t
12~-de 30 de !\larço de 1863, e n, 1 - ~e 2 de ':
nerro de 1865), o nos de suspensão por DrIme, de :ed
ponsabilidade ou communs (Av. n. 240 e 2,u-de e
Junho de 1862, u. !.45-de 23 de Setembro ds186~
n. \I9-de 10 de Maio de 1864, e n. 271-de II"
J unbo de 1861), a perce(\<;ão do ordenadºdepead~ d
ci rcumstancias deutea do~ factos.
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ArL 117. Compete aos Juizes Murnci
paes ('1) :

I. Julgar definitivamente o contrabando,
excepto o apprehendido em flagra:nte (2),

~
U'o conhecimento, na fórma da. LeiS e H.e

amento de Fazenda, pertence ás autori
ades administrativa; e o de Africanos, que

rontinuan\ a ser jtugado na fórma do pro
cessO commum.

2. As attribtüções ~riminaes e policiaes,
que competião aos JUIzes de paz (3)..

3. Sustentar, ou revogar, ex-ofllclO, as
pronuncias feitas pelos Delegados e Subde
legados.

4. Verificar os factos que fizerem objecto
de queixa contra os Juizes de Direito das
Comarcas, em que não houver Relação, in
quirir obre os mesmos factos testemunhas,
e facilitar ás partes a exh'acção dos docu
mentos que ella exigirem para bem a ins
truirem, salvo a disposição do artigo i6i
do Codigo do Processo Criminal (~).

5. Conceder fiança aos Réos que pronun
ciarem ou prenderem.

(1) Além do que se acha deéretado neste artigo cabe
oinda li cslc Juiz:

lo-Communicar aos Consulcs das respectil'as Na
çõss o failecimeuto dos subdilos das mesmas, iuterve·
nhão eiles ou não na arrecadação e inventario dos
bells do morto (Av. n. 36-de 22 de Jaueiro de 1866).

2° - Exercer o cargo de Juiz arbilro DOS casos do
or!. 4iO do D. n. ;ai-de 25 de Novembro de 1850
sem dependencia de outro juramento (Av. n. 53 - de
2. de Janeiro de 1856) j não podendo nestas condições
alterar asenlença que proferir (Av. n. 295-de 12 de
Ontubro de 186'.).

30 - Presidir o :rury em substiluição do J niz de Di
reita, em processos em que haja intervindo como
formador da culpa (Av. de 29 rle Setembro de 1843).

40 - Abrir testamentos uos lugares onde residirem
(Av. n. 'l-de 20 de Julho de 1843 e n. 87 -de 10
de Outubro de 18/.4).

50 - Couhecer das queslões relativas li vacaDcia dos
viocolos e copellas por commissos, ou por falta de sue·
ces.são regular e legilima (Av. n. 13- de 12 de Ja
aelro de 1855.

6o-Decretar a desapropriação por ulilidade publiea
geral ou rllunieipa! da Corte (L. D 353 - de 12 de
Julbo de 18105, ar!. I t).

iO-Arrecadar os beDs do Evenlo (Av. de 4· de
Março de 1850).

8o-Nomear na forma do D. do 10 rle JnDho de
1830 os .Tabelliães do Jndicial qno tem de servir pe
ranle SI, sem previa approvação do Juiz de Direito
(Av. n. 115-de 14 do Dezembro do 18/,i). I

90-Fo7.or al'aliar os bens das Ordens Regularos, I
quando estas o requererem para o fim de aliena-los,
ou fozer sobre os mesmos qnaesqner eoolraotos one- !
ro.os (D. n. 655-de 28 de Novembro de 1845 ar·l. 3). I
C.IO-Exercer lodos as funcções dos antigos Juizes do'
mI (Avs. n. 15 e 18 - de 3 e 6 de Abril de 18/,3 e

u. 05- de 14 do Oulnbro de 181,4). ' ,
(2) O qoe.confirmou n Av. de t8 de Março de 18li3. I

(3) Inclu~l!e as cODtravenções ás posturas das Ca
moras i\luDlc.paes, qnalqner qne seja a quantia da
mulla (Porl. de t5 dc Fevereiro dc 183/,).

Bem que o Av. n. 73 - de 12 de Maio de 1838 decla
d!-,se qne M causas de. quo traia o art. 12 § 1 do Co-

Igo do Pr~eesso_ CnmlDal, consequcDtemente as dilas
contravençQes, nao crão da competeDcia policial e por
taoto fOra das otlribuições do Jniz MUDicipal h~je são
~mo taes consideradas (D. n. 120 - de 31 de Janeiru
meo 18J~2. art. D58 § 6), e tombem estão li earge dos mes-

s urzes ( . D. 120-:-de 1842 eitado, art. t28).
(~ ~efero-se aOS cnmes de que as !\elaçõcs tomão

eOD.eelmento,

6. Julgar as suspeigões postas aos SllildEl'
legados.

7. Substituir na Comarca. ao Jl1Íz de Di
reito na sua falta ou impeQimento ~1,). A
substituição será feita pela ordem que
designarem o Governo na Côrte, e os Pre
sidentes nas Provincias (2).

Art. i8. Quando os J'uizes J\'[unicipaes
passarem a exercer as funccões de Juizes
de Direito (3), ou tiverem algum legitimo im
pedimento, ou forem suspeitos, serão sub
stituidos por supplentes na fórma do artigo
seguinte.

Art. i9. O Governo na Côrte, e os Pre-

(I) O Juiz MUDicipal impedido para subslituir o de
Direito,lambom esla para o exerclCio da sua vara (Av.
n. 215 -rle 18 de Maio de 1860).

Enlretanto aquelle Magistrado pMe accumu]nr fem
porariamente duas varas de Diroito, se fór substiluto
de ambas (Avs. n. .j·8-de 28 Ire Julbo de 18103, e n. 317
-de 18 de Julho de 1865).

Sondo o Juiz de Direilo aparentado no lugar eom
pessoas do foro, deve passar a var·a ao Juiz MDnicipal
para a respectiva correição (Av. n. 327 - de 2t de
Julho de 1863).

Nos impedimentos repeDtinos do Jniz de Direito,
substituiDdo-o, pereebe tão sómente o Jniz I\[unicipal
os emolumentos li que o de Direito teria jus (Avs.
n. 343- de 18 de Oulubro de 1856, e n. 142-de 8 de
Abril de 1862).

(2) HaveDdo mais de um Termo rena ido, a substi
tuição dos SuppleDtes do Juiz Municipal nestes easos,
depeDde de previa desigoação, feita na occasião em que
se nomeão os Supplentes (Av. n. 51 - de 28 de Julho
de 18~3).

Da mesma sorte faltaDdu essa designação, eabe a
substituição de Juiz de Direito ao Vereador, qne em
falta de Supplente ..tiver serviDdo no impedimenlo do
Juiz Mnnicrpal (Av. n. 125-de 2~ de Morço de 1856).

Nas capitacs de ProviDeia, sahiDdo o Juiz de DiteUo
a percorrer os termos da Comarca, póde o Juiz Muni
eipal substilni-Io na vara dos Feitos do FazeDda, sem
passar a sua 1'Ora (A\'. n. t8- de 6 de Abril de 1843).

Na mesma ,"ara substituem no Juiz dos Feitos, em
falta de todos os Juizes de Direito (Av. n. 48- de 28
de Julho de 1813).

Tanto os Juizes de Direito, eomo os MUDicipacs que
substitnem aos J nizes dos Feitos não deixão por isso O

exerci cio de suas varas, e de quaesquer ootras fuocções
qne no momeDto lhes perlenção (Av. n. '48- de 28 de
Julho de t843).

(3) Segundo o art. 18 da L. n. 5t4-de 28 de Ontu
bro de 181.8. os Juizes l\lunicipaes qnaDdo snbstiluem
os de Direil~, ou Chefes de Policia, tem direito ao orde
nado dos primeiros, quando o substituido deixa de
perceber o qne lhe comp<le.

Esln doutrina se acha corroborada eom a dos A,'s.
de 2~ de Janeiro, 30 de Abril, n. 154-de 9 de Junho.
de 12 do mesmo mez, e D. 209 - de 22 do Agosto de
18'..9, que revogarão B anliga pratica consagrada nos
AI'S. n. 58- de 19 do Agosto de 18,,·a, n. 65- de 9 de
do mesmo mez de 18M, de 15 de NOl'embro e de I, de
Dezembro ele 18'li.

Tem alóm dislo o Jniz lIlunieipal direito li qninta
parle do ordenado rio Juiz de Direito, se, nos ontros
impedimentos, as faltas deste passão de 40 dias (AI'.
n. 20~ - de ~2 de Agosto de 18/.0).

Provando o Jniz l\lunioipal qoe o de Direito I'Cl;DO
"ido, por cul/,u sua, não ehegou ao lngar do seu destino,
tem jus á lOIO o ol'denado do suhstituido, oão obslanle
o arl. 40 daL. n. 360-de 18 de Setembro de 1845 (Avs.
n. 200-suprucilallo, n. 222- de 6 de Setembro, II de
Ontnbro, e 30 de Novembro de 1849, e de 26 de Ouln
bro de 1850).

O direito á percepção da quiota parte de que traia o.
Av. n. 90~, lambem se esteDde aos Suppleote8 do J;uiz
Muoieipal (Al's. O. 58-de t~ de Agosto do 181.3, n. 101
-de 14 de Outubro de 1846, rle 9 de Agosto•. nl 155
- de 30 de Novembro ele 18/.8, e n, 154 - de 9 de
Jnnho de I84-9).

OIlD. ia
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sideutes nas Provincias, nomearáõ por qua
tro anno seis cidadãos notaveis do lugar,
pela sua fortuna, intelligencia eboa condu
cta, para substituírem os Juizes i\1unicipaes
nos seus impedimentos, egundo a ordem
em que seus nomes estiverem (1.).

(I) A legislação acerca destes Suppleotes de Juiz
Municipal, desde a sua creação sofTreo não poucas
alternativas até fixar-se a jurisprudencia correnle. Ora
O taverna se julgava com direito de alterar a ordem
dcs no..eados nas respectivas listas (A,' . de ID de 'u
vembro de i81,5. e de i de Agosto de 181,.8), ora man
tinha fi jurisprudencin vigente (A\'s. de 15 de Fevereiro
e de 28 de Março de 181,!" e D. de II de Junho de
181,5), até que se promulgou OD. n. 61,D - de 25 de
N~ve~~ro de 1849, em que se consagrarão os seguintes
prlDetplO! :

\.0 -inalterabilidade da lista durante o quatriennio,
auLhorisnndo-~e tão s6mente a reforma, esgotada a pri
meira lista.

2.0 - iualterabilidade na ordem dos nomeados, du
rante o mesmo quatriennio.

O D. n.•012-de 4 de Novembro) de 185i consagrava
outro principio da nomeação dos Suppleotes em um
mesmo dia em toda a Provincia; mas pelo D. n. 2576
-de 21 de Abril de 1860 foi esse principio excloido.

Antes de se haver creado o fóro civel não se podo
fazer nomeação de sobstitutos do Juiz Municipal (AV'
n. 2i9-de 25 de Junho de 1860).

A. nomeação de substitulo de Juiz Muuicipal em lista
já or~anisndn tem sómenLe lugar em vaga proveniente
de fnlta de juramento, e nunca quando um dos no
meados muda de districto, lendo-o prestado, á rr.enos
que a lista se n'io boja esgotado (Av. n. 233 - de 28
de Maio rio 1861).

Antes de findo O quatrieonio não se deve fazor )Java
nomeação de Suhstitulos do Juiz Municipal, em vista do
qoe dispõe o D. n. 61,D - do 2t do Novembro de 18\9,
al'I. i ~ 2 e ~rl. 3, ainda em vigor (A \'s. n. 252-de ln
de Junho de 1863, n. 282-de 26 do mesmo mez, n. 315
-de 18 de Julho, e n. 3i3-de 29 de Agosto de 1865).

Para o juramento destes Supplentes ila um praso
marcado pelo Presideute da I'rovinoia. nunca ercedenle
á trez mezes, entendendo-se que ('enuncia ao lugar, o
que dentl'o ,tosse praso não O presla pessoalmente, seja
por intermedio de procorador (D, n. 2011 - de 185i,
al'I. 20).

Re so na falta deste juramento que _e póde eompletar'
a lista, ficando os novos nomeados abaixo dos qnc o
houverem prestado, cEómenle poderão ler exercício pelo
tempo quo restar do quatrionnio (D. n. 2012- de 185i
art. i § 13, e A". n. 50-de 18 de Fevereiro rle 185».

O juramento !te deferido polo Presideote da r spec
ti:'3 CaD.lara 1\I~oicillnl da cabeça do Termo, ainda que
nua esteja r~l1o.1d~1 e, cm casos urgentes, pelo Prcsi
rlcnte da ProvlDclu, ou ~cla 811lhoridade do mesmo
Termo que ello desilínar (D. a. 2012-de 185i al'I. 3).
E os ~t1C c1ererircm Juramenlo aio obrigados n nnnun
cial-o .mmediatameute por erlitaes participanrlo dentro
de oito di~s ao Presideute da Provincia a rlata CU! que
o tiverem feilo (D. n. 2012-de 1857 al'I. .».

O Substituto nomeado quo dontro do praso que lhe
foi 3ssignndo não presta o respectivo juramento, deve
considorar-se demillido, aind~ que allegue ausencia e
~u!la de eommunicação, não lbe porlendo aproveitaI' o
Juramento Ill'e'tado poucos dias depois rio praso, visto
oomo o aI'!. 12 do D, n. 2012 - rle /, de Novembro rle
185i, exclue qualquer motivo (Avs. ns. 1,89 e /,DO- de
21 de Outubro rle 1865).

A Cam~ra ~lunicipal não pode negar-se a juramentar
nm Subshtoto dO'J uiz Municipal á pretexlo de ser PI'O
testante (A,'. n. 20i - de 2D de Maio de 1866). Assim
como não póde r~C~l~a[-Se ao mesmo uever pretexlonc!o
rnudnnçn ,Ie donllCllIo dos nomeados em conscqucllcia
da alteração na divisão territorinl, allonta a disposi,ão
do art. 5 do D. n, 649 - cle 21 de Novembro de 181,9
ainda em vigor (Avs. n. 216 - de 10 'Ie Novembro d~
i833, e n. 208-de 29 de Maio de I 66).

A nomo~ção destes Supp len Les pó~e SOl' revogada
pel~s l'res.dentes sem depeodencia de julgado ou for
m~"dade alg~ma, emqnanto não tiver prodnsido o seu
eflelto, por nno terem os nomeados pre.tado juramento
~ entrad o de posse do cirgo, h~vcudo para isso funda.

Se a li ta se esgotar (i), far-se-ha outra
nova pela mesma maneira, devendo os in
cluidos nesta servir pelo tempo que faltar
aos primeiros seis (2).; e em quanto ella

menta (Av. n. 108- de 2 de No,'embro do 184.)' cm
caso contrario s6 pelos meios reg-nlarcs poderão se~ di!.
~ituidos (/~v.~. 13-.de I~ de Fe':er~iro de 181,.l),por
ISSO que nao sal) funclonarlos amo"I\'els, e não percebem
ordenado (Av. n, 81-de 20 de Outubro de 18.3).

Os Termos em que se apuráo cineoenta Jurados
ainda reonidos á outros, tem direito á fóro civil e ;
uma Iisla de Supplentes do Juiz ~lunicipal (D. ~. 2i8
- de 21, de Março de 18/,3 ar!. 2), e os qlle estando
anne,os forem separados tom jus á uma lista de Sup.
plentes (Av. n. 8!'-de 26 rle Outubro de 1843).

Alterada a dh'isão judieiaria de qualquer Termc
seja por desmembração, seja por annexação. não se deve
proceder a nova nomeação do Sopplentes do Iai,
Municipal, mas conservar a existente, ainda quando
algum dos Snpplen!e. já não pertonça domiciliariameate
ao Termo de onde foi desligado, por força do arl. 5 d.
D. n. 6l,n-de 21 de N<lyembl'o do 18!'.D, qne vedafa·
zer-se novas nomeações durante o quatricooio (A'V, n.
2!'·b-de 10 de Novembro do (853).

Se os nomeados, aote! de entrarem no cxercicio,
aIlegarem moli<os legitimas de e.cusa, póde o Pre,i·
dente nomear outros ató completar o numero exigido
pOI lei (Av. n. 50-do 18 de Fovereiro de 1851,).

Não ha necessidade de ordem do Governo Impelial
para que os Presidentes oxeculem o presenle artigo
(Av. rle 20 de ,Uarço do 1850). Da meslOa sorte padem
contemplar na no\"a lista, os que tiverem serVIdo na
ultima se forem dignos (Av. supra).

A data do quatriennio deve contar·se do dia em qae
se fez a primcirn nomeação, de modo que n cada lista
corresponda exactamente um quntl'icnnio, entendendo
se quo as nomeaçlies feitas denlro desse praso aeabão
com elle (Av. de Março de 1850).

(!) Não he sÓ por morte, demissão on outra impedi.
menta perpetuo que se osga ta a lista de Supplentes,
mas tambrm quando qualquer impedimento temporario
como moles tia, auscDcia ali suspeição, não houver por
uma causa ou por lIIuitas um só rios Snpplentes qnc
possa.eella conlleoer. Nesle caso ha a substituiçãO do
VCl'caqol', e tambem forruação de Dova lista tA,', n, 8'
-de 26 rle Outubro de 181,3).

Pelo mesmo A,'. se declarou que não I,e misler qae
a nO"a lista de Snpplentes coutenha preci,ameale o
nome de scis individuos, mas súmenlc o que rorem
precisos para se completar t e nem ha inconvenienle ent
qne se prconchão ns HlPas que necessariamente rorem
apparoceodo dos Supplentes, porque o adigo não o
prohibo, nem da palavra csgolar se deve io.ferir, qu~ ~
devI'! razcr-se nova nomeação, quando estn'er de6D1h·
,'amente exlincta a primeira lista (Av. n. 8~ -de 26
de 1843).

Entl'elnnlo depoi. dos DD. de 18/,D, 185i e 1860 e.ta
dOlltT'ina lião tem tido mais uso.

(2) Os SupplenLes do Juiz ~lunjeipal eslão sujeito!
diversas incompal ibilidadcs, que aqui enumeraremos:

(.0 _ na incompatibilidade no exercicio simultaaeo
de Deputado I'"o"incial oSupplente do Juiz ~lu"clpsI,
mas osto, não telldo aprcsentado o scu diplo!na, póde
exercer o cargo de Supplente do Jl1I7. ~luOlclpal, em
bora funccione a A sembléa para quo foi eleito membro
(Av. n. i8-de IG de Abril de 18!,i). .'

2.0 - A mesma incnmpnlíbilidade dà-sc na eXC~C!CIO
simullaneo de Veroador e Supplente do I ui, MunICipal
(D. n. /,92-do!, de Agosto de 18/,;;, o A,·~. n. 74--:de
14 do Abril de 184i, n~53 -de 2'0 de Jaaell'a de 106,
e u. 3i8-le 21 de Outubro de t85i), não importaado
O elcrcicio de 11m cargo a renuncia de outro (Ars, de
25 de Abril de 1817, e n. 3i8 - de 2t de Outubro
de 185i), . .

Ainda que o Supplenle do J ui, ~lunicipa[ ,cp elerlo
Vercador (A "s. ns. 39" e 5Si _ de ID de Setembro, a
22 de Dezembrll rle 186bj, nuuca poderá accumular
ambas as funcçlies em vista do que dispõem os Ar\ai162-oe 6 .Ie J IIlho de 1859, e u. 18~-do 21, de A II
de 1860, qne revogarão os Avs. n. 12-dc II de Fere·
reiro de 18"i, o n. 300 _ de 3 de Setembro de 185i, e
n. 21,6-de 21 rle Agosto de 1858.

Cumpre ainda notar que o Vereador qqe pãQ 'ç !\ChI
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se não formal', os Vereadores serviráõ de

em exercicio do seu cargo, e por qualquer molivo se
otba impedido do exercei-o, não,póde servir o cargo
de Suppleole do Juiz Muoicipal (Avs. 0.154 - de 16
deA-osto de 1854,e n. 61-de30 de Janeiro de 1856),
Mas tombem não póde oVereador escusar-se de exereer
o cargo de Supplenle ou substilulo do Juiz Municipal
quando Ibe. couber o encargo. por .mo.tiv~s. de .propria
convcnicnclo j s6mente por mo/estia .1 ustlflcarlU n es
cusa que aliás he exlensiva 00 oargo de Vereador (Avs.
n.12 - de 14 de Abril de 18\·7, e n, 129 - de 12 do
me,mo mez de 1858).

3.0-lIa inoompatibilidade oom o emprego de Pro
corador da Camara Alullicipal, sal vo lendo antes obtido
desle a demissão (A,-. n. 196 - de II, de Junbo de
1858). O serviço anlerior á nomeação de subslilulo do
Juiz Municipal, não eslabclece a incompatibilidade.

11.0- Os cargos de Fazenda são incompati\'cis com
o de substitulo do Juiz Munioipal (,iv. de 15 de Abril
do t834, n. 10 e 89-de 5 de Fevereiro e 4 do J unbo de
1841, e n. 145-de 29 de Maio de 18·~9).

5.0-0s puslos da Guardo Naoional tambem são
ineompoliveis com o corgo de subslilulo; enlendendo
se que ha renuncia do cargo aceitando-se o posto, sem
podor mais rebave-Io, ainda que seja demillido ou re
formado, ou perca o posto (L, n. 502-de 19 de Se
tembro do 1 59 arts. 13, {5, D. n. 1354-de 6 de
Abril de 1854, arl. 29, e Avs. n. 202-de 24 de Julho
do 1855, e n. 391-de II de Setembro de 1865.

6.0- lIa absulula inoompatibilidade eom o cargo de
PromolorPublieo (Av. n. 372-de 13 deJunho de 1861),

1.0-Da mesma sorle oom o ]\lagislerio Publico
Av. de 10 de Novembro de 1831, e de 11 de
Dczembro de 1840 (não imprcsso), n. 69 -de 1 de On
tubro de 1843, n. 165-de 2S de No,-embro de IS/,7,
n.5ll-de 19 de Novembro de 1861, e n. 403-de 13
do Selembro de 1865).

8.0-na incompalibilidade no exercioio simullaneo
do cargo d.e Juiz Aluni01pal e de subslilulo de Juiz de
Dir"ilo na mesma Comarca (Av. n. 1,01-dc 20 de
Agoslo de 1850), assim como enlre dous irmãos um
snbstitulo do Juiz Munioipal e oulro do Delegado de
Policia, quando servem simullaneemenle (Av. n. 1,95
ele 30 de Oulnbro de 1SOl); bem que esla douLrina
par~ça estor revogada pelo Av. n. 50 - de 31 de
JaaelTo de lSOO, que eleclarou não haver ineompalibi
Iidade entre Juiz de Direilo, c subslituto do Juiz Alu
nicipal, irmãos na mesma Comarca.

9.0-Ha incompatibilidade enlre substilulo do Juiz
~Iunicipal. e Escrivão do Juizo, irmãos (Av. n. 525
ele" ele NOl'embro de 1861).

10. E lambem com o emprego de Parocho (Avs. n.
95-de 15 de Fel'ereiro de 1831, e n. !lO-de 5 de
NOl'embro de 18.14, n. 89-de 4 de Junho de 18.17, n.
14-da 9 de.Julho de 1850); enLrelanlo pelo Av. de
1831 supra cItado parece que não se dava scmelhanle
incomp.atibilidade.

II.-E com o oargo de Carcereiro (Av. n. 165
de 21 de Dezembro de 1848).

1~. - E com o oargo de Juiz de facfo havendo exer
cicio simultaoeo (Av. n. 210- de 1 de Agosto de IS35,
n. 1~5-de 12 de AIarço de 1836, n. 8 e 9-de 22 de
Jaae:ro de 1841" e de 14 de Janeiro de 1855,
edn. 10 - de 15 de Março, e n. Ui5 - de 15 de Junho

C 186.~).

I~. - E lambem com o cargo de Secrelario da Capi
laDlodo Porlo (Av. n. 103 - de 20 de Abril de 1 54.).
. Outr'ora os Subdelegados de Policia não podião ser

VIr como substitnlos do Juiz Municir-al (A.v. do 8 doiunho de IS.l2)j· mas essa doull'iua foi revogada Jlelos
vs. do 30 de aneh'o de 1843 e n. 3 add. - e 30

do Julho de 1863. '
~rJ mesmo acontecia com os Juizes de Paz (Av. n.

-de 16 de Janeiro de 181,\ § I, n. 36-de 8 de
Março, e de O de OUlubro de 1841 li I e 2, c n. 97
-d~ ~O ~e Abril de 1849, § 4); mas essa jurisprnienc.. fUI re"ogada, eSlabeleceudo direil') nOVO os

I'S. n. 152-de 5 de Julho de 1859 li I n 281 e 1,38
dd

l
o
4

2
d

de Julho, e 9 de OuLubro de 18GO,'e n. 1,09-'
o e Selembro de 1865.
Tombem podem senil' esle cargo:

d 1
2
.0-0 Cirurgião da Guarda Nncional (Av. n. I,OS

e 2 de No"e",bro de 1860).
P - Ql'[Qeur"~Qr qp~ beq~ lia ~latriz, c i\.qQl!~i~:.

Substitutos pela ordem da votação (i).
Art. 20. A autoridade dos Juizes l\tu

nicípaes comprehenderá hum ou mais Mu
nicípios (2), segundo a sua extensão, e
população (3).

o grandes e populosos, poderão haver
os Juiz Municipaes necessarios com juris
dicção cumulativa (q,).

Art. 21.. Os Juizes Municipaes e de 01'
phãos, pelos actos que praticarem tanto no
civil, como crime, perceberãõ dobrados os
emolumentos marcados no Alvará de 1.0 de
Outubro de 185~ para os Juizes ele Fóra e

lrador dos bens do Drago, com lanlo que não julgue as
causas em que a Malriz e laes bens sejão interessado.
(Av. n. 243-de 3 de Junho de 1862).

3.0 - Podem servir de Dele!;ndos de Policia accu
mnlando, assim como 09 Juizes Municipaes rcsp6cliv09_

4.0 - Nãu he incompalivel com o eargo de Delegado
do Direclor Geral das Terras Publicas (Av. n. 189
de 9 de Junho de 1858).

5. 0 - E bem assim com o de Secretario da Comam
Municipul (AI'. n. 65-de 20 de Selembro de 1843),
salvo no exercicio conjuDcto.

6.0 - E o Clerigo de Ordens Saoras, e o Vigario da
Vara (Av. de 23 de Selembro de 1853).

Não lhe compete presidir o Jury na falta ou impe
dimento do Juiz de Direilo, eslando 110 Termo o elTer
lil'o Juiz Alunicipal, embora funccionando no ConselbJ
de Reonrso (Av. n. 346-de 3 de Junho de 1861).

(I) OS V~readores no desempenho do cargo de Snb·
sliluto do Jniz Municipal, não dependem de novo ju·
ramenlo (Av. n. 67-d.. 20 de Setembro de 1843).

O que esliver impedido para servir como Vereador,
. não pode desempenbar o oargo de Supplenle do Juiz

Municipal, sobreLndo não eslando em exercicio (Avs.
n. 154-de 16 de Agoslo de 1854, e de 3 de Janeiro
de 1856). Mas deixando como de,'o o exercicio de Ve
reador (Av. n. 53 - de 21, de Janeiro de 1856), não
lhe he permissivo e'cusar-se sem motivo legal (Av.
n. 129-de 12 de Abril de 1858.

Sendo separadas as vara. Municipal e de Orphãos,
ou havcndo mais de uma Mnnicipal deve guadar-se
igual separação na substitnição, occnpando o Vereador
mais votado a que primeiro va~nr, e o immediato n
se!>ninLe (Av. n. 129-de 12 de abril de 1858).

(2) llavendo Termos reunidos os Substilulos de cada
um tcrão rcspeclivamente pleoa jurisdicção, segundo o
D. n.216-de 24 de Mar~o de 1843, art. 8; mas não
se dá o mce:mo faclo qunndo tiverem de substituir O
Juiz de Direilo, pois isso depende de previa designa
ção cio Governo, por occnsião da nomeação dos Substi
lutos cio Juiz Munioipal (AI'. n. 48 - de 2S de Junho
de 1843).

(3) O Gnvel'Do póde designa~ aos Juizes Municipaes
que rcsidão tempor I'iamente naquelJes. pontos onde
mais convier a manutenção da ordem pu.hJica, e a me·
Ihor adminislração da JU'Üia (Av. n. 317-de 28 de
Julho de lS50).

(1,.) Vidr. mais adianle o D. n. 21G-dc 2\ de Alarço
dr. 1813.

Os .1ui7.es Munioipaes das Lrez val'as da COrle lem
suns jul'istlicçõcs e cOOlmissões firmados em Lei (D. 11.
1908-dr. 28 dr. Março de 185;.

A' prinwi"a ,'01'0 çompele a Prov~doria de CapeUos
li Re'lCluos (O. II 120-de 31 de Janeiro de 184.2,
arl..180) J;; ulem dislo lem apre idencia do Conselho
Alunioipal dos Recursos dn qualifloação de votantes (J•.
n. 387-de 19 dc Agosto de 1845, arl. 33).

A' segunda compete a execução das senLe ntas cri
minacs (O. n. 133 - de 26 de Feverairo de 184~, IIrI.
4), e n preparação dos proce,sos '1ue tem de ser jul
gados no Jllr)' (D. n. 120-de 18/,2, arI.323).

A' lerceira compete a exeoução das diligencia' de
creladas pelos Tribunaes, c Juizes especiae. do com
mercio (O. n. I;;91-do 1.0 de Maio de 1855, ar!. 63),
e a interl'enção no Conselho de Revista da Guarda
Nacional

ii
como parle'delle (L. n, 602-do t~ de Se

tel\1Qro c 1850, art. ~Il.
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Orphãos das Comarcas de Minas Geraes,
Cuyabá e Mato Grosso (1).

OAPITULO IV.

Art. 24,. Os Juize de Direito serão no
meados pelo Imperador (2) d'entre os cida
dãos habilitados, na fôrma do art. 404, .do Co
digo do Processo (3); e quando tiverem
decorrido quatro annos da execucão desta
Lei só poderão ser nom.eados JUlzes de
Direi{o a:quelles Bacharels formados que
tiverem servido com distincção os cargo de
Juizes Municipaes, ou de Orphãos, e Pro
motores Publicas, ao menos por hlUn qua
triennio completo.

Art. 25. Aos Juizes de Direito das Co
marcas, além (l'as attribuiçõe que tem pelo
Codigo do Processo Criminal, compete (40) :

1. Formar culpa aos Empregados Publi
cas não privilegiados nos crimes de respon
sabilidade.

Esta jurisdicção será cumul~~va~l1ente
exercida pela autoridade Judiclanas a
respeito dos officiaes que pera!lte as mesmas
servirem.

(I) Esla disposição está revogada pelo D. n. 1569
de 3 de Março de 1855, qne mais adi.ante se ler•.

(2) A·ntes ria promnlgoção da L. n. 105 _ de 12 de
Maio de 18/,0, arl. 3, llue interpretrou o ar!. 10 § 1I
do Act.o Addicional. (L. de 12 de .\90s.lo de 1834), que
aulhorlsava os Pr.csl~entcs de p,'O\tJnCta a nomearem,
suspenderem,. e ~LOda mesmo demillirem os Emplego
dos das Pro~lOc~asJ hOIl~e por muito l~'mpo duvida se
nesta authonsaçao esla\'ao cOlllpreben(hdo~ os Juizes de
Direito. visto como não. s~ Linha julgado reformareI o
arl. 102 § 3 da Coosttlnlljao do Imperio. O Governo em
Av. do 24 de Dezembro de 1834 oppoz essa duvida
mas por A,·s. n. i6 - de n, 18, e 23 de 1\larço, ~.
de 6 de 1\t8l0 de 18.35 se dec.'arou que os Presiden
tes quanto, aos Jmzes de Direito. liohão o direito
de nomeaI-os em vi;t.ude do OlL. 10 § tl do !Ielo Addi
clOoal, devendo SUjeitar as oO~1Cações ao beoeplaeito
do Goveroo Central, alé deliberação da Assembléa
Geral, uniea compeleole para iolerpetrar aquelle ar
tigo.

Esta doutrioa foi ainda manlido nos Ars. d"- 19 de
Novembro de 1835, e de ao de Março e r. de l\Iaio de
1836, approvaodo nom~ações e remoções destes Magis
trados fUI tas por PreSIdentes de Pro"inCÍJ.

Tendo a Assembléa Pr~"incial d~ Sergipe por I•. de
8 de Março de 183i demlllldo o Jnlz de Direil da Co
marca do EsLancio Dr. Monoel Joaquim de Sonzo
BriLo, foi esse aeLo rel'ogodo por I•. n. llO-de 2 de
Junho de 181,0.

(3) Eis o que dispõe este arl. :
• Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Impera

dor d'entre os Bncharcís I~ormndo!'l em Direito, maio
rOs de 22 aonos, bem conceituados, c que lenhão pelo
menos um oono .de pratico 00 fóro, podendo ser pro
vo~o por c~rt!dao dos Presidento.s das Heloções on
JUizes de Direito peraote quem lenhão sen'ido; tendo
preCerenCla os que ti"erem servido de Juizes Mnnici
pac! o ProlE.otOI'cs. II

Vide mais adiante sobre esLes Magistrados oS DD.
D. 551, 559 e 560-de 26 e 28 de Junho de 1850 e o
Av. o. 415-de 29 de Setembro de'1866. '

(4l Estes Magistrados em "ista do D. n. 122 - de 2
de l'evereiro de 18~2, art. 35. e A". o. 2i - de 10 de
Juoho de 1843 são incompeteotes para dor aos Juizes
de primeira rp~t~nei" Pq eivel, instr~cções que sejão
obrigatorias.

~. Julgar as suspeições postas aos Juizes
iVIunicipaes (1) e Delegados.

3' Proceder, ou mandar proceder ex-om
C'io, quando lhe for presente por qualquer
maneira algum proces o crime, em que te
nha lugar a accu acão por parte da Justiça,
a todas as diligencias neces arias, ou para
sanar qualquer nulJidade, ou para mai am
plo conhecimento ela verdade, e circumstan
cias, que po são influir no julgamento. No
crimes em (rue não tiver lugar a accusação
por parte da Justiça, só a poderá fazer a
requerimento de parte.

4. Correr os Termos ela Comarca o nume
to de vezes, que lhe marcar o Regula
mento (2).

5. Julgar definitivamente os crime de
respon~a?ilidade dos Empregado Puhlicos
não pnvllegtados.

Arl. 26. Os Juizes de Direito nas cor·
reicõe (rue fizerem nos termos da suas com
mai'cas, deveráõ examinar:

1. Todos os processos de formação de
culPa.l. (fuer tenháo sido processados peran
te os ue egados e Subdelegados, quer peran
te o Juiz Municipal: para o que ordenaráõ
que todos os E crivães dos referidos Juizes
lhes apresentem os processo dentro (le trez
dias, tenhão ou não havido nelles pro
nuncia, e emendarão os erro que acha
rem, procedendo contra o Juizes, Escri
vães, e Officiaes de Justiça, como for de
direito (3).

~. Todos os processos crimes que tiverem
sido sentenciados pelos Juizes Municipae I

Deleaados e Subdelegados; proce(lendo con
tra elle , se acharem que condemnarão,.ou
ahsolverão os réos por prevancaçiio, peita,
ou suborno.

3. O 1inos do TabelJiães e Escriyães
para conhecerem a maneira por que usão

(I) Vide A.v. o. 121- de 19 de Maio de 1'1359.
O Av. o. 93 - de I,~ de Novembro de 181,3 de~la~oa

que eslo allribuição conferida aos Juizes de DIlClto,
limita-se âs cousas crimes, subsistindo, quanto ás C1\'CIS,

a Ord. do Iiv. 3 l. 21 § 8.. . . I'
Vide sobro. s"'peições dos .Iulzes ]\loOlClpoes, os Jt

de.S de O"tul,,'o de. 1851, n. 263-de 30 dó SeLem rG
de 1859, e'plicndo pelo n. 1,01-de 20 do mesmo mel
de 1%0, e n. 516- de 8 de No,'cmbro de 1861 j o dos
Juizes de Orphiíos os Avs. n. 522-de 20 de onLu~,"
de 1831, n. 100-de 2~· de Setembl'o ~leI83S,c n. 38ri;.de /, de Setemb,'o de 1861, cD. n. 1616-de J~ da ,
,'embro de 1855. E quanto lIS dos Jnizes de DIrClla ~
A,·s. n. 50-de I. de Fe"ereiro de 1862, n. 5r J- h~
II de NOI'eulbro de 1863, e n. 260-de 12 e n"
de 1865.

(2) O Av. o. iS-de i de Julho. de ~848 deol~r~ qs~
os Juize~ de Direito não tem obrlgaçao de rcsldlf

e
:Doponlo determioodu de suo Comarca, podeodo o Go

h
, ao

faze-los residir Lemllorarillmeulc, onde conven a de
serviço publico: o que conHrmão o: Ars. n. 3~i ;S61.
28 de Jnlho de 1860, e n. 314-de la de JoohO

d
e~lSr(O

(3) O Juiz de Dil'cifo, segondo o .A_v.de 9 e, a da
de 18 \O he obrigado a abril' corrOlç"o na eobeç der
COO1ore~, on Termo em que residir, afim de po
cumprir e la disposi~ão. .. Marça

Vide mais odionLe 0.' DD. n. 143 -de l"dde
l851~e 1842 ~rt. 36, e u. SI4-?C 2 de O"I"bro e '



ADDlTAMENTOS 303

(1) Vide nrt. 20 dn Disposição Provisoria, e Ord. do
liv. I l. 88, n rng. 200 desta obra; e bem assim o
arl. 4- do D. n. 1I3-de 15 de Março de 18~2.

(2) Vicie mais adiatrte o D. n. 143 - de 1842 supra
citado. nrl. 3.

(3) Vide mais adinnte o D. n. 143-de 184~, supra
dlado arts. 8 e 9,edo nrt.14 ..sque 29,e 8rt. 1,1 do D.
n. l-de 3 (lc Janeiro de 1833, a pa~. 279 desta obra.

por elles proferidas, como as que forem por
outros Juizes e Tribunaes, com excepCll0
unicamente das que couberem na alçada aos
Juizes de Paz.

v. Toda a mais jurisdicção civil que exer
cerem os actuae Juizes do Civel.

Art. 11v. Ficão abolidos os Juizes do
Civel, conservados porém os actuaes, em
quanto não forem empregados em outros lu
gares.

Art. 116. No impedimento dos actuaes
Juizes do Civel, serviráõ os Municipaes.

Art. 117. Nas grandes povoaçàes,onde
a administração d~s Orphãos puder oecupar
hum ou mais MagIstrados, haverá hum ou
mais Juizes de Orphãos (i).

Estes Juizes serão escolhidos pejo Impe
rádor d'entre os Bachareis formados, habi
litauos para serem Juizes l\1unicipaes, ser
viráà pelo mesmo tempo que os Juizes Mu
ni'cipaes e serão substituidos da mesma ma
neira.

Venceráõ o oruenado e emolumentos, e
terão a mesma alçada dos Juizes Municipaes.

Art. i 18. os Termos em que não hou-
ver Juiz de Orphãos e pecial, se houver Juiz
de Direito Civel, exercerá este toda a juris
dicção que compete ao de Orpháos.

Não havendo Juiz de Direito Civel, com
petirá toda a jnrisdicção do Juiz de Orphãos
ao Juiz Municipal.

Art. ii9. O Juiz de Direito da Comarca
terá ajurisdiecão, que tinbão os Provedores
de Comarca, para n~s Correiçàes que- fizer,
conforme for determll1ado em Regulamento,
rever as contas do Tutores, Curadores, Tes
tamenteiros, AdministTadore Judiciaes, De
po itarios Publicos, e Thesoureiro dos Co
1res dos Orphãos e Ausentes, tomando as
que não achar tomadas pelos Jllizes ii. quem
compete, e procedendo civil e criminalmen
te na fórma de direito (2).

Art. 120. Fica revogado o artigo 1q, ela
Di posição Provisoria, tanto na parte que
supprimio as replicas e treplicas, como
naquclla que reduzio o aggl':lVOS de petição
e in ll'umento a ailgravos no auto do pro
ces o, ucando em vigor a le$islação anterior
que não for appo ta á esta Lei. .

Os di trictos elen tro do qllaes se pode
ritõ dar o de petição, e o tempo e maneira

, em que poderáõ apre ental'-se nas 1nstal1
eias superiore , serão determinados em Re
gulamento do Governo.

Al't. 121. Compete itReJacão do di h'icto
conhecer dos recursos re~taÍlelecidos pelo
artigo antecedente (3): nos Termos porém

Disposições civis.

CAPITULO maco.

Dos Jlli;cs 1l[uniâlJQCS J c recursos.

(II Vide a nota precedente.
(~ Yide Va'.,,?ncellos - Nova Guia theorica e pratica

do~ lums MU",ctpa~s e de Orphãos I. 1 pago 209 e se
gUinte,; e mUls adlanLe o D. n. 11,·3-de 15 de Março
de 181,2, arL. 2, acerea do que dispõe esle arl. e §§
dependente,.

Est.. Juizes não são considerados lúagistrados pela
L. n. 105-de 12 de Maio de 18+0, arl. 6, e Av. n. 9
-de 29 de Janeiro de 184.>, e n. 129-de 17 de Maio
de t852.

Não ob'taoLe geralmente são repulados toe" e o
A~. de I~ .de Fevereiro de 1855 declara que o.
JUIZes i\{nnICtpn~s formados, como magistrados, podem
passar procuraçao de seu proprio punho ficando desla
arLe comprehendidos no Av. n. 82 - dd 30 de Março
de tS'9 arl. 7 § 3.

Por D. n. 1326-de 10 de Fevereiro de 1854- foi
lhes morcado o seguinLe uniforme: beca de seda ou tã
preLa com gola de "elndo preLo barrete do me,mo
velado, facha de chamalote ou veÍudo preto com fran. I
los ou horlas brancas, calça preta e botins .
. No desempenh? de suas obrigações, qne por si de
'iemcumprlrJanmguern podem dar commissão (Av_ n.
99-de 13 de Setembro de 1838), sendo radicalmente
~ol~ ~ s~nten~n que não rór escripla de seu pnnho (Acc.
la en,ao da CórLe de 25 de Novembro de 1843 im-
presso na Ga:etta dos Tribuna.. n. IGI). '

Por Av. n. 30-de3 de Março de t859 se declarou que
e.mbora se tenha creado um Municipio não póde eIis
hr nelle Jniz ;\[unicipal e de Orphü'os sem Decre
to Imperial. E pelo Av. n. 552 -de 22 de Dezem
bro_ de tS63, desmembrado um Termo de outro pa<
~arao parao re,pectivo fóro os autos pendentes rel'aLi~'~s
a ~nestões.de pessoas ali domiciliadas.
lho ~ COUOlctos d~ juri~dicção destes Juizes com as an
d'E"dade, admlOlsLrallvas são julgados pelo Conselho
D ,Lado (L. n. 234-de 23 de Novembro de 1841 e

. n. t24,- de 5 de Fevereiro de 184_). '
~ Av.. n. '08-;- ~e 16 de Novembro cle 1857 nega à

~ es .JuIZes o direito a contiDencia~ militares' e a lc-
em as,. SIIIlS ordens uma praça militar. J

ISW.~l~~t:;~· 3
f
, do 1), n. H3 - do l~ de ?![arço de

Arl. H4,. Aos Juizes l\:Iunicipae com-o
pete (2):

L Conhecer e julgar defini ti "amente to
das a causa civeis, ordinarias ou summa
Tia, que se moverem no seu Termo, profe
l'indo suas entenças sem recurso, mesmo de
revista, nas causas que couberem em sua
alçada, que serão de 328000 no bens de
raiz, e de 64,8000 nos movei (3).

2. Conhecer e julgar da mesma fórma,
contenciosa e admmistl'ativamente, todas as
can as da competencia da Provedoria dos
Ue iduos.

3. Conhecer e julgar definitivamente to
das as can as da Almotaceria que excede
I'em'á aIcada do Juizes de Paz.

[~. Execular no seu Termo todos os man
dados esentença civeis, tanto a que forem

de seus Omcios, procedendo contra os que
forem achados em culpa (1).

[1. Se os Juizes l\iullicipaes, de Orph~os,
Deleaados e Sul1delegados, fazem as audlen
cias,"e se são assiduos e diligentes no cum
primento dos seus devere, procedendo
contra os que iLCharem em culpa.

TITULO II.
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que distarem da Relacão do districto mais
de quinze leguas, o mesmos recursos serão
interpo tos para o Juiz de Direito da Co
maTca dos despachos proferidos pelos Juizes
lVlunicipaes, ou de Orphãos.

Art. 122. Os despachos dos ditos 1'e
cur os na Relação serão proferidos por hum
Relator e dous Adjunto, e não poclerão ser
embargados nem sujeitos a (rualquer outro
1'ecur 0(1).

Art. 123. A' Re1acão do districto com
pete o conhecimento de todas a appellações
aa senlenças civeis definitivas, ou in ler10
cutorias com forca de definitiva proferic].as
pelos .Tuizes de Úireito especiaes do Civel,
pelos Juizes dos Orphãos, e Municipaes (2).

As Relações terão alçada nas cau as ci
veis alé 1508000 em bens de raiz, e 3008000
em bens moveis (3).

Art. 12q" Ficão revogadas todas as leis
gerae , ou Provinciaes que se oppozerem á
presente, como se de..cada huma dellas se
fizesse expressa mencao.

I~lPERADOR - como rubrica e guarda.
POIUtino José Soares de Sousa.

DECRETO n. 143-DE 15 DE MARÇO
DE 1842.

Regula a elecução da parte ci\'i1 da Lei n. 261 - de

3 de Dezembro dc 18/,1.

Hei por bem, elc.

PRIMEIRA INSTANCIA.

CAPITULO 1.

Da juriscl.icção civil dos lui:es de Pa:. (4)

Art. 1.0 Aos Juízes dePaz compele (5) :
1. Conciliar por todos os meios pacificos

que estiverem ao seu alcance, .as partes

(I) Vide D. n. l-de 3 de Janeiro de 1833 arl. 41 e
nota (5) a pago 279 desta obra.

(2) Vide muis adinnte D. n 143 - de 15 de l\lnrço
de 1842. art: 30.

(3) Vide mnis adiante o D. n. 143 - de 1842 supra
citndo, arl. 34 u. 2.

(4) Llcerca das incompatibilidades e substituições
desles Juizes, consulte·se mais adiante a L. de 15 de
Onlubro de 1827."

A suppressão de tenHorio, c a mudança de domi
cilio ertingue a jurisdicção do Juiz de Paz (Av,. u. 261
e 8,8-de 16 de Juoho, e 31 dc Agoslo de 1865).

(5) Vide uola (2) ao art. 1 da Disposição ProvlSoria á
pago 294 desla obra.

Além das attribuiçães consignadas neste art. compete
ainda aos Juizes de Paz:

Lo-Tomar e julgar as habilitações de estraogeiros
para naturalisação de Cidadão Brasileiro (L. de 23 de
Outubro de 1832).

A L. n. 808-de 16 de Junbo de 1855 autorisou estes
Juizes á tomar aos estrangei,os ató então estabelecidos
como Colonos em dilfereutes partes do Imperio, termu
de declaração de quererem ser reconhecidos Cidadãos
Brasileiros, e fi~are~ o seu domicilio no paiz,. proce~
dendo em caso .dent.co como as Camaras MUDlcipacs.

2.0 - Informar ao Juiz dos Orphãos acerca dos me.

que pretendem demandar, procedendo na
fórma pre cripta nos art . 10 , 20 , 30 40
5°,6° e 70 da Dispo ição Provi oria obre ~
Administração da ~1~ tiça Civil (i), e fazendo
lavrar, elas conclllaçoes que se verifll:a
rem (2), termos. miü circumstanciados e
claro , os quites terão força de sentenca
na conformidade do art. 110 do Decrêt~
de 20 de Setembro de 1829.

Para que sejão exequíveis estes termos,
serão fielmen te pas ados por certidão sob·
cripta pelo Escrivão do Juizo, e rubricada
pelo Juiz (3).

2. Conhecer verbal e summarissimamente,

nores, desasisados, prodigos, ausentes, e dos 'cus beOl
(L. de 15 de Outubro de 1827 arl. 5 ~ II).

1\[as peraote estes Juizes não se póde propor acçile.
elecuti\'as para a cobrança de impostos e dividas da
Fazenda, ainda mesmo de modica quantia (AT!. de 3
de Agoslo de 1834, e n. 2g8-de 16 de Oulubro de (835).

Em negocias que dependem de julgamenlo não são
obrigados o receber instrucções do Juiz de Direilo,
nem estes podem da-1M (Av. ada - de 30 de Abril
de 1851).

(I) VIde nos mesmos artigos as n"lss respectivas,a
Ord. do li\'. 3 I. 20'§ I, e o D. n. 737-de 20 de No·
vembro de 1850 t. 2 cap. 1-

As causas que dependem de pre,'io arbitrameolo,
acerca da quautia á demandar, de"em começar por
c.onciliação, aotes de executada essa diligencia? Pareee
que não, ,'isl~ como o arbitramento não be o com~Çfl.da
acção, mas tao s6mente um preparo para o seu iniCIa·
menta, que aliás depende do próvio conhecimento da
somma que se pretende demandar.

lJa mesmo. forle não he necessaria a conciliatão D05
incidentes da auelaria, opposiçiio, assistencia, cauçoo:,
embargos de terceiro, ou artigos de prefereneia, Opi
nando alguns com fuodamento, que ocm mesmo pOl
casos de recon\'eüção, que aliás em geral se pralr~a,
em "ista do art. 161 da Constituição, que 'ómeateeIlga
esta formalidade na começo de alguma acção (~lorae!
Cnr\'olho - Praze Forense § 170 uola (69), Pimeota
Bueno - Processo Civil t. 3 § 3 a lIa, e VaseonceU..
_ Nova Guia dos luises Mtuucipaes I. I png. 229).

Vide Avs. n. 183-de 18 de Outubro de 185., e n. 60
-:Ie 3 de Fevereiro de 1863. .

Segunda o ~v. de 19 de Junho de 1832 oea~nmCi'
dadão por ma.s elevada que seja a sua POSlÇ'!0' ~Il
isento da jurisdicc;ão cODcilintol'ia desle fllDcClOnar!o.

O termo de couciliação destinado para umo oc;ao,
cujo processo foi Jl1lgado nullo em razão de se ho,er
preferido o summario no ordinario, não licrf6 para
outra acção que ao nóo iotentar o mesmo credor, ~bde
a mesma divida (Acc. da Relação da Côrte ~e 3 !
l\larço de IS55, imprcsso no Co,.,.eio Mereaalll n. tS,
do mesmo anno). • da

l\las se a nullldade proveio de oulros coosas,e pao o
fórma do proces.o adoptado, c menos da propna.Cll .
ciliação o lermo primilh'o ~Crve para a ~ova a~.

(2\ A. conciliação ,e pode fazer á re\'elta dns p~r~,
conforme o disposlO IlO art. Ir da DispoS'içaõ Pro~/orJ:
que re\'ogou o arl. 5 § 1 da L. de 15 de Ouln ro
1827 (A\'. n. 318-de 19 de Julho dcl~65).. - o,j.

Vide supra a nota (2) ao art. I, da DlSpoSlçao Pr
.soria a pago 295 desla obra. . falU

Alguns enteudem que o réo It':, ré\'el desde qne lo a
á primeira audienclU, e lhe nellao sem fondameo rio
espera do segunda, salvo molestla p~rticipadap~~ ,
baseando-se para isto na Ord. do In:- 3. t 9 ~ . da

Esta opiuião niio lem fundamento JUrld.c? (fro'i I
2/, de Maio de 1826), e nem se pode deduZll' °ar·
da Disp. Provisoriu, 4ue ~c i~v?cn; dar Tir

O Juiz d~ Paz nãu tem Jur'sdJc~ao pnra mao r cio
debaixo de vara o réo qae não qUlzer comparece,
lado par a conciliur-se. oIÇJ1d.

(3) Julgando os Juizes de :Paz d~ntro da su:, co.11l
dc~em c~eculal' ~uas .seDl~nç~~, mnda que uO EejiO
sejao mUIto superiores ao pl'lDClpal, com tanl'h~ para I
singelas, porque neste caso uão se d'mr:lcI)
alçada (Av. n. 94-de II, de Outnbro e •
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e julgar definitivamente as pequenas df)
manda , cujo valor não exceder a su'a
alcada ('1), ouvindo as partes, e, á vista das
pl:ovas apresentadas por ellas, red1lziudo
se iudo a termo, que de verá con ler i sua
decisão, fi ser assig!l ado por elle, pelas

• Partes e pelo Escrivão.
3. Conhecer e decidir peja mesma ma

neira as causas da Almotaceria que não
exce,derem a sua alçada, na fórna do De
creto de 26 de A.gosto de 1830, e, art. H4
da Lei de 3 de Dezembro de '184:1. (2).

4. O conhecimento de todas as accões
derivadas de contractos de Jocacões" de
servjcos, o (rual na conformidade" da Lei
de ii de Outubro de '1837, continúa a
ser privatival competencia dos Juizes de
Paz do fàro do locatario (3).

(I) Vide mais adianle o art. 34, c nola.
Pelo A,'. n. 85 - de 26 de Outubro de 18.~3, apenas

se dC\'fI tirar neste Juizo simples mnndado ou alvará
das sentenças que cabem na \'cspeelirn alçada, fazen-.
do-se reduzir a termo de protQçolo, não só a discussão
como OJulgameuto da causa (A". n. 45-de 27 de Ja
nciro dc 1863), pondo.se de parle a auluação e processo
não prcscripto por lci, c exclnido o pagamento do sello
(L. n. 369 - de 18 de Selembro de 18/,5, arl. 18, D.
n. 681 - de 10 de Julho de 1850, nrl. 52, c A"s.
dc 20 de Agosto de 1852, c n. 9 - de II de Janeiro
de 18M); o qual sómeole se paga, quaodo 05 conlra
cios realisados oos termos da conciliação forem jnntos
aos cutos na forma de certidão, anles de subscriptas
pclos Escri,ães do Juizo (A,.. n. 138-de 12 de Março
dc 1861); cm cojo caso tombem estão os requerimentos
despacbados nesle Juizo, c apresenlados fóra delle em
qualquer outro (Av. n. 235- de 31 de Maio de 1862).

Cumpre notar que se o nóo não comparecer aló á
segando oudiencia, se ha por não coociliado, c ou"e·se
a pro!a do aulhor, e depois a do róo, se comparece;
profermdo·se a sentença, tudo por termo no prolocollo,
c nunca em processo separado.

Os papeis ou aula de aggra"o interposlo da sentença
do JUIZ dc Paz, para o Juiz de Direito da Comarca
pagão scl.lo,. por ISSO que ii questão he subn,ellida á
outra JU"',dlcção onde não ha isenção legal dessa taxa
(A". n..2t9-de 27 de Maio de 1863).

(2) Vide -Ord. deste ti". t. 68 e notas a pago 157
desla obra, c ln. n. 45-de 27 de Janeiro de 1863.

(~l Segundo o art. 1.0 desta Lei, o contraelo de 10
caçao de serviços celebrado no Imperio ou fóra,
para se "eri6eo~ dentro delle, pelo qual alguns es
trangClrOs se obrlgão como locadores, só pMe provar
se l'?r "mpto. Se o ajuste for tratado com intcrfe·
r~nCla de alguma Sociedade de Colonisaç.ão reconhe
CIda .pelo Go"erno no Muuicipio da Côrte, e pelos
PreSldenles nas PrO"ioeias, os lilulos por elles passa·
táos, c as certidões extrahidas dos seus li",os terão

Jlublica para pro\'a do eontraclu.
O pro~e.55o a seguir-se consta dos art. 1.1, 15 c 16,

qoe aqD1 lntegralmente reproduzimos:
• art. 14. O. conbecimenlo de todas as acções deri

"adas de co~lraclos de locação de serviços, eelebradus
na confor';lIldade da presenle Lei, será da privali"a
compelenc," dos Juizes de Paz do fôro do Loeatario
que .as decidirâ sl1mmarinrneote em 30diencia geral o~
partIcular para O caso, sem ontra forma regular de
p.'ocesso, que não seja a indispensa"elmente necessa
ria para que as Parles possão allegar, c pro\'ar cm
ter,!,o brem o seu direito; admiltindo a decisão por
arbllros 00 sua presença, qnando algumas dlls parles
a rcquerer, Ou elles a julgarem neeessaria por não
BOrem liquidas ns provas.

~ arl. 15. Das sentenças dos Juizes de Paz ha verá
ulllcamcnt~ recurso de appellação para o Juiz de Direi
to.respecli"o. Onde hou"er mais de um Juiz de Di
~ttOI o re~urso sera para O da \.' Vara, c na falta

esle ~ara o da 2.', e suceessi"amente para 05 que
se segUIrem.

OlIe Revista sÓ lerá lugar naquelles casas, em que

CAPITULO n.

Da jurúdicção eil(il dQs JI~i:e$ M'lHI1·cipaes.

Al't. 2. 0 Aos Juizes Municipaes com-
pete.(:I.) : ' ," ,

L Conhecer e julgar deililitivamen tetoda~

as causas civeis, orainar.ias ou s~arias,

os réos forem condemnados a trabalhar nas obras pn
. blieas para indemnisação dos Locatarios, ou á prISão
I com trabalho.

• ar!. 1.6. Neuhuma acção derivada da locação de
se",;ços será admittida em Juizo, 56 não for logo
acompanhada do titnlo do eontr·aclo.

• Se fôr de pelição de soldadas, o Locatario não
será on vida, sem que lenba depositado a qoantia pe
dida, a qoal to~avia não será entregue ao Locador,
ainda mesmo que preste fiança, senão depois de sen
teuça passada ·em julgado.•

Quanto as oulras disposições da mesma Lei, eon~uIte·
se mais adiante a L. dp. 15 de Outubro de 1827.

Segundo o A". de 24 de Outubro de 1852 05
conlraelos de locação celebrados com estrangeiros.
de"em ser feitos no Consnlado da Nação á que perten
cerem, cujos Consnles são legalmente encarregados de
pteslar auxilio c protecção aos subditos dos se"s res
pecuvos paizes; e desta fónna são "alidos e aulhenu·
co . Sendo meDores O e~trj)ngciros) devera as!\islir no
eonlraelu o Curador Geral dos Orpbãos, ou quem na
sua falta o Juiz nomear, sem prejuizo da competenoia
dos Juizes de Paz, visto como a Lei n. 108-de II de
Oolnbro de 1837 não marCOu a aUlhoridade perante
quem de"erão ser exclusi"amenle feitos toes contra·
ctos. •

O A.". n. 340-de 26 de S~lembro de 1857, arl. 'n,
28 c 35, fixnn 05 casos em que a locação de ser"iços
enlre Colonos e Fazendeiros, póde ser rescindida.

ConsoIte-se sohre esta materia a Ord. do li". 1 t.
88 § 17, do li". I, t. 13 § 8, t. 29, 31, 3/, c 35, e res
pecli vos notas.

(I) Admillindo esles Juizes as proprias partes a
a>signar suas allegações, artigos e cotas, por faIta de
ad"ogados, lambem podem admiUir 05 procnradores
bastan{es dos ausenles e impossibilitados, sujeitando·se
todos as respectivas penas (A". n. 9-de II de Janeiro
de 1838).

Por A". n. 15-de 16 de Janeh'o de 1838 se de
clarou o segninte:

l.0-Nenhum Juiz pode, por despacho ou sentença
em aulos civcis ou crimes suspender t.Io exercicio de
procuradores aquelles, que o não são por orRcio pu
blico legitimamente providos, mas só por escolba c
approração das partes, que ellas conferem 05 sens po
deres, derendo, quando commellerem delictos, proce
der contra eHes, como purliculares.

2.0-Pode snspender o Cnrador ainda que nomeado
por outra nl.llhoridnde DOS mesmos casos, em que con
furme Direito, Jlode c de"e suspender os ad"ogados e
IJI'ocuradores dos nuuÍ1lJl'ios.

3.0-Determinada a suspensão simplesmente por des
pacho a\'ulso, fóra dos autos, por nu Iro despacbo po
dera igualmente ser levnntnda. "E~lando por~m (le·
crctada cm sentença ueliniti"a (lU intel"!uclttorlQ com
.essa força, somente paI' appellação ou en,IJ3rgos poderá
ser le"l.lDtllda,

Julgiio as sllspeiçüe~ postus aus Juizes de Paz (A.,'.
de 10 de Novemhl'o de 184,9) •

Pelo AI". u. !i5-de t4 de Dezembro de 184; se
declarou que segundo o D. do 1.0 de Julho de 1830
podiiío estes Juizes nomear inlerinnUlcutc 05 Tabu}·
li5es do Judicial, qne tem de scn-ir perunte ellcs, Co111
previa aulorisação do Juiz de Direito, o que tombem
podem fazer os subslitutos dos Juizes, quando e~' cOc·
clivo exerciciu (A\'. n. 98-de 20 de Fe"ereuo de
1860). .

IJelo conlrul'io lIem o Juiz :Municipnl, c menos o
seu subslitulo podem, por simples falta de ~our.ança
destiluir ou suspender ainda que temporarramenle,
um ('mprcgndo do seu J uizo, maxim~ Tabelliães (A ".
u. H6-du 9 de Dezembro de 1857, e n. 482-de 12
de ovembro de 1866.

Da mesma sorte podem determinar a mediçã? das
posses originariamente adquiridas por titulo legItimo,

"
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que se moverem no seu Termo, á excepção
daquellas que tem privilegio de fôro (1).

2. Conhecer e julgar da me ma fórma,
contenciosa e adminish'ativamenle, todas
as causas da compelencia da Provedoria
dos Re iduos (2).

3. Conhecer e julgar definitivamente no
seu Termo (ainda que haja nelle Juiz do

á visla do respectivo titulo c citação dos confrontantes,
logo que ns proprietarios lh'o reqnererem para obter
titulo de pnsse (D. n. 13t8-de 30 de Janeiro de IS5/"
art. 39, e seguintes).

Por este mesmn b. arts. 87 e 88 são estes Juizes (Ie
claradns Conservadores das terras devolutas, e decidem
a final ns proce..os ex-offieio que os Delegados c Sub
delegados formão cnntra os que se· apo..ão das mes
mas terras, derribão matas. e nellas lançüo fogo.

Nestes casos a simples negligencia os sujeita cm
eorreição á mnlta de 50S á 200$000, e no caso do
maior culpa à prizão até tres mezes (arl. 9 do mesm~

Decreto). J
(I) São causas privilegiadas.
1.0 - Âs eommerei,es (Cad. do Commercio, e D. n.

737-de 25 de Novembro iIe 1850). 2.0-Âs Fiscaes (L.
n. 2/,2-de 29 de No,'embro do IS/.I, e D. n. \l6-de 15
de Janeiro do 1842). 2.0-As Adminislrathoas (L. n. 23/,
-de 23 de Novembro de184t,eDD. n.12/,e222-de 5
de Fevereiro, e de 9 de Setembro de 18/,2). 3.0 -As de
divorcio no fOro Ecclesbstico (Av. n. 25'.-de 12 de Se
tembro de IS85). 5.0-As puramente militares (Codigo
do Processo Criminal arts. 8 e 32/,). 6. 0-As de presas
luarilimas (R. de 16 de Jnnho de 1813, c DO. de 20 de
Fevereiro de 1824, c de IS de Setembro de 1826). 7.0
-As de Almotaeeria, que seguodo a alçada pertencem
aos Juize. de Paz (D. de 26 de Agoslo de 1830, L. n.
261-do 3 de Dezembro.de 1841, arl. 11/" e arl. I § 3
deste D.). 8.0-As de eontraclo rle locação de serviços
(L.n. 108-de It deOutubro do 1837, e arl. I § /, deste
D.) 9.0-As de erro de Cuslas (Ord. do liv. 1 t. 14
§§ I e 4, Ass. de 23 de Fe,'ereiro de 1634, e D. n. 1569
-de 3 de Março de 18;;5. arts. 181,182, 183, e 186).
10. - As de Capellas e Residuos. tJ .-As de invenla
rios e partilhas, havendo menores interessados, de lute
las, de euradorias, contas de lulores, e suns depcnden
eias. 12.-As de arreeadação " administração de bens
dos ausentes e habilitações dos respectivos herdeiros
(D. n. 2433-de 15 de Junho de 1859). 13-As de des
apropriação por utilidade publica na COrte (O. n. 353
-de J2 de Julho de 18/.5).

(2) Por Av. n. 87.-do 1.0 de Outubro de 184>
são estes 08 Juizes que abrem os testamentos e conhe
cem delles nos lugares onde não ha Juizes do Civel ;
que hoje não exi.lem. Na falta deste Juiz ile O Paro
cho o competente para estas funcções (Av. n. /,7 
de 28 de Julho de 1843).

As que tões relativas á vacancia dos ,'inculos e cn
pellas por corr.missos e falta de suceessão regular e legi
tima, tambem são jacom~eteneia deste Juiz IAv. n. 13
de 12 de Janeiro de 1855), excluido o Juiz dos Feitos
da Fazenda.

Eslando a Pro,'edoria de Capellas e Residuos á car
gl) destes Juizes, são os seus Escrivães, e não O do
Juizo dos Orpbãos os competentes para escreverem'
(Av. 0:69-de 8 de Junho de 18/.8, e add.-de 8 de
Fevereiro de 1851).

Os Soliciladores de Capellas e Resíduos podem ser
Domendos interinamente por estes Juizes {D. do 1.0
de Julho d. 1830), que aliás não os deverão admittir a
-requerer e n promover tis causas do Jui!; o senão de
acordo o em nome do Promolor Fiscal, de quem são
agentes (Av. de 20 de Maio de 1865).

Os geoeros achados no mar a'ljacenle á costa do
Imp~rio, cujo douo se ignora, pertencem á Fazenda
Publica, "orno bens vagos, e sua arrecadação perten
ce ás justiças territoriaes, e e8peciolm~nte no Juiz da
Provedoria (Av. n. 373-de /, de Julho de 1836).

Vide mais adiaate o D. n. 2433 - de 15 de J olho
de 1859.

Por Av. n. 264-de 16 de Julho de 1866 .e deearou
que não be permissiva a arrematação por lotes dos
bens do uma herança jacente,

Civell, todas as causas de Almotacaria que
excederem a alçada dos Juizes de Paz.

4. Executar no seu Termo todo os man
dados e enlenças civeis, tanto as que
forem por elles proferidas, como por outros
J.uizes ou Tribunaes, sem excepção unica
mente das que couberem na alçada. dos
Juize de Paz, por estas serão executada
por e\1es.

5. Exercer, na fórma das Leis em '~gor,
toda a mais jurisdicção civil que exercião
os Juizes elo Cível (1).

G. Substituir os actuaes Juize8 do Civel
nos seus impedimenlos (2).

Nos lugares onde houver mais de hum
Juiz Municipal, o Governo ll3 Côrte, e
os Presiden le nas Provincia8, marcarão
a ordem pela qual deverão 8UlJ tituir os
Juizes de Direito elo Civel, quanelo haja
mais de hum.

7. Exercer -a jurisilicção' dos Juízes de
Orphãos nos Termos em que os nã houver

(I) A desapropriação por ntilidade publica geral ou
municipal da Côrto era funcção privath·a aos aotigo.
Juizos do Civel, e hoje pertence uos Municipaes (L. o.
353-de 12 de Julho de 18/,5).

Quando a desapropriação he por compra e aequi.ição
de bens de raiz para estabelecimentos publicas, os res
pectivos processos são isenlos de sello (Avs. n. 153-de
IGdeJunhode 1855.en. 218-de2\ rle Maio de 1862).

Os arbitras nomeados para fixarem a importancio das
inrlemnisações pelas desapropriações del'em proceder
como J Urj' Ciyil, "alando por maioria ab.olola (Ar.
n. /,07-de 16 de No,'embro de \ 57).

As Assembléas Pro"inciaes podem dete.rmioer o.
casos e a fórma da desapropriação por utilidade pu·
blica Pro,incial (Consl. a"\. 79 § 22, L. de 9 de Se·
tembro de 1 26, arls. 1,8, L. de 12 de Agosto de 183\
(Acto Add.) art. 10 § 3, e L. n. 353-rle 18\5).

'rnrnbcm era da competencia daquelles Juizes, ,n in.si.
Duação das doações, subrogac:.no de bens que são mnhe·
navcis, sUI~prir o consentimento do marido ara n ":ln
lher poder revogar em Juizo a alienação por elle fmla,
fazer lombos a corporações ou á particulares, anoullar
eleiçoes de Irmaadades feitas contra Compromi"o, e
mandar renova-las, admillir caução de opere mo
li,"do.

(2) Vide arl. li § 7 da L. n.•61-de 3 de Dmmbro
de 1841, e notas a pago 299 desta obra.

O Av. o 385-de 15 de Setembro de 1860 declaro~
que os Substillltos do Juiz Municipal nos Terulos reoo"
dos, quando) serv(,m ua falta .dos Juizes rle Direilo tem
plena jurisdicção, e que o Av. n.•·8-de 28 de JlIlho
de 1843 está de accordo com esla doutrina.

Quando o Juiz nlllnicipal existe no Termo e DO ~Ier~

cicio de suas funcções, não póde o Sllbs:tiLlllo ~cr\'Ir nO
Jury como Juiz de Direi!.o, á prelexto de e achar o
~[uniei[Jal no Conselho de Recurso, sendo somenJe
applicavel a doutrina do Av. n. 46 - de 6 de Abrli e
18/,7 para os casos em que o Juiz Municipal he chama~o
a exercer as runcções proprias de seu cargo, c nao
quando para substituir o de Direito (Av. n. 3i6-de 3
de Junho de 1861).

I'or Av. n. !j5l--do 25 de No\'emb,'o do mesmo aono
se declarou, que es~otada a lisla rios Substitulo~ par!
servir na vara de Dir~íto deve passar~se 80S Subsl1tul~
rio seguinte Termo, na ,,'rdem da designação, e· ó depol!
de esgotados lodos os Substitutos dos nutras Te~mos,
de>e correr-se pela mesma ordem da designayao os
Vereadore., que são Substitutos subsidiarias. .

Havendo em qualquer processo Juizes impedidos 00

suspeitos, não tcm OEscrivão fi faculdade de ma,ndr 05
autos aos Juizes que eatenderem ter contra SI a

J
gOI~

motivo de suspeiç.10 (Av. /l. 272 - de 12 ~e pp'
de 1862).
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OnD. 51

por não te~em si~o creados, ou ~m que as
suas funccoes· nao forem exercIdas pelos
Juizes do' Civel (1).

CAPITULO 11(,

Da'jul'lsa'icçãO ciuiZ elos :rui:es ele Direito.

Art. 3.° Aos Juizes de Direito compete
em primeira lnstancia ;

Exercitar toela a juriseliccão que tinhão
os Provedores de Comarcas a respeito da
revisão elas contas de Tutores, Curadores,
Testamellteiros, Administradores j udiciaes,
Depo itarios publicos e Thesoureiros dos
cofl'es elos OrpIJãos e Ausentes, tomando
as que não achar tomada pelos Juizes a
quem compete tomaI-as, Oll provendo obre
a sua tomada, e procedendo civi1mente na
fúrIDa da Ord. liv. 1° tiL. 62, e mais legis
lação eIll vigor (2).

CAPITULO IV.

Da jUl'iselieçãQ dos :rui:es de Ol'phãos (3),

Art. 4.° Aos Juizes de Orphãos com
pete l',onhecer e julgar administrativamente
os processos de inventario , parti] has, tu
tela, curadoria, contas de Tutores e Cura
d01'es.

Art. 5.° Ficão-]hes 0"ll';)3im perten
cendo:

1. As cartas de emancipação (4).

\1) Consulle.se. s?bre as allribuições do JUIz illunici
pa cll! mnterla CIVIl. Vasconcellos-Nova Guia tltcorica
~ pralICa dos :ruises Municipaes e de Orphãos t. I pago
~09. c o CO)lsultor Jund&co, art. rC::ipeclivo; Sih1cira
da l)~lot~a-Apollta~l.lmlOS Juridicos, Ul't.. :Tui= Jlfunicipal.

(-) Vide notas a Ord. do I. 1 L. 62, e mais adiunte
~ D. ~. 834-de 2 d~ OuLubro de 1851, asseuLo desla

~L:l'Ia. E bem aSSim Olegario - Pratica das Cor
1'nçocs.

(3) Vide Ord: deste liv. l. 88, e notas aos seus difi"e
reoles §§, maXIme o 1,.5.
lí~odsliILe-~e. VaseoneelIos -Nova Guia theo"'ica e p"a
1 a i Os Ju.,,~e.s Mlm1c~pacs.e. de Orp/tãos l.2 de pago
nssim ~i1e, ~ Consultor .TU.,.."dlCO, nrt. respectiyo,; e bem
"'d 'elra.daMotla -ApOlltamelitosJul'.dLCOS art.
.. UI.. e Orp/laos )
aoOstoeessos que correm por esle Juizo süo suieitos'
I sd o, e deve ser exigida a I'evalidação quando i'ol'em(ra os ao sello fóra dos. prazos em lei delerminados

P~ro. 467-de 19 de Delemb,'O de 1857).
el Av. n. 33/,-de 30 de NC'Clllbl'o de 1835 se de
e;'ou, qd~°lugar de Juiz de Orphüos da Corte Oeava
01~~ra ao.de q~lalquer Juiz de Direito.

qaanlOcn~r cUJn mae ralleeeo, e que só tem pac, eom
'i1cgios 0:10~eJa(Óepulado.orphão goRO dos m..mos pri
de 20 de Oes ,c b rd

d
· do hv). 1 t. 88 § 6, e Av. n. 312-

I, .. OUro e 1859 . -
901) ~ldJ o;ta 1(1) á Ord. deste liv. to 88 § 4 á pago
No;embroe 1 <e Outubro de 1831, e Avs. de 28 de
de 1855). do 1834, e n. 3U, - de 23 do mesmo mez

Ollalqoer que se' t .-
estes Juize Ja o empo d.e serViço Uuo podem
livres se Sp~ssar carla de emancipação nos lHricanos
Março d: I~~(em do GO"erno (Av. n. 1,·8 - de 22 de
o pasament DJ' T~m~em lhes nüo compete dispensar
sustento e o c. sa arlDs dos mesmos .àf.rican'os, cujo
(Av. n 215 eadrahlvo dcorre por oonta dos arrematantes

. - o o e Agosto de 1855).

2. Os supprimentos de idaue (1).
3. As licenças á mulheres menores para

venderem bens de raiz, consentindo os
maridos.

4. Dar tutores em todos os casos mar
cados nas Leis (2).

5. Supprir o consentimento do pai ou
tutor para casamento (3).

6. A entrega de bens de Ol'phãos á sua
mãe, 'avós, tios, etc.' (l~).

7. A entnga dos bens de ausentes á seus
parentes mais chegados (5).

8. A enh'ega dos bens de Orpbãos a seus
maridos, quando casarem sem licença dos
mesmos Juizes (6).

9. A dispensa para os tutores obrigarem
seus propl'ios ben [t fiancas das tutelas
para que forão nomeados (7), ainda que os
bens estejão fÓl'a do Djstricto ond\l con
tralúrem a obrigação (Lei ele 22 de Setem
bro de 1828).

10. Conllecer e julgar cOlltencio amente
as causas que nascem elos inventarios, par-

(l) Vide Ord. do li". 1 t. 3 § 7, 1. 88 §§ 27 e 2S,
Iiv. 3 t. 42 pr. e ~ 1, Reg. do Desembargo do Paço
§ 13. e AI. de 24 de Jullio de lH3. E bem assim a L.
de 22 de Selembro de 1828 art. 2 § 4, e A"s. n. 33 
de 15 de Fevereiro de 18a8, c n. 256 - de 5 de No·
vembro de 1840.

Dg supprimento de idade cobra-se 306'000 de novos e
velhos Direi los, e 10S000 de sello (L. n. 243-de 30 de
Novembro de 1841, l'abella anneIO, PorL. de 11 de
Março de 1 ',6, e D. U. 68t-de IOde Julbo de 1850).

(2) Vide Ord. do Iiv. 4 l. 102 pr., e L. de 22 de Se
tembro de 1828 art. 2 § 4.

O Av. n. 281-de 8 de Junho de 1837 nega ao es
traoO'eLro n habilitação para scr 'l'ulor 011 Curador de

. men~re', não obstanLe o AI. de 6 do mesmo mel de
166/ , cuja inlegra he por ora descoahecida, por não
se enconlrar nas Collec:ções.

A pratica na CôrLe he "pposla a decisüo dactnelle
Avi~O, quo considera munus publico o encargo de
'fuLor ou Curador.

Vide Revista :r...ridica de 1866, t. 3 pago 143.
(3) Vide LL. de 2U de No,'embro de 1775, e de 6 de

Outubro de 178/, § 4, e Ass. rle 10 de Junbo de 1777.
Este supprimcnto paga de novos c ,'clh05 Direitos

208000, e de sollo Oxo t08000 (L. n. 2·i3-de 30 de No
"embro de 181, 1, na l'abelia annexa, e Av. n. /,2-00 10
de Maio de \850, Reg. n. 681-de 10 de Julho de 1850
art. /,7, e A". n. lU5-de /, de Abril de 1855).

Cumpre porém nutar que se <Js menOI'OS obliverem li
cença de seus Paus pal'a se cnsal'em, estão dispen.ad"s
do eonsentimento doJuiz dosOrphãos(A,'. n. 1I0-de9
de Março de (860); embora esLes menores sob tulelia
de 'seus Pacs .. l·jão nas conrlições dos Orphüos (avo
n. 312-de 20 de.Outubro de 185U). .

(I,) Qoaato á Mãe con"éfu observol'-se a Ord. do 1,,'. /,
t. 9 I § 2 no caso - de passar ella á segundas nupeias.

(5) Vide mais adiante oD. n. 21,,33-de 15 de Junho
de 1859.

(6) Vide Ord. do li". 1 L. 8 § lU, e L. de 22 de Se
lembro rle 1828 arL. 2 § I,.

Pelo Av. n. 271-de 16 de Dezembro de 1852 se de,
CI3I'011 que cm regl'a dc.\'c-sC denegar fi entrega dos
bens ;os O"phãos que casão se.m licença do JuIz, po'
dendo eom tudo ser entregnes aos maJidos que easão
com Orllhãs cm laes condições, se elles tem a neces'
saria capacidade.

Pagn-se por esta Iicen ..a jf2 por cenLo do valor
beos (L. n. 2i3-rle 30 de Novembro de 18/,1, tabell
annexa § 40, c Av. n. 213 - de ~2 de Juuho del8;;l .
que sujeita.no rnesmt:! ouus as Iieenças dos Orphüos).

(7) Vide Ord. do 11". /, t, .102 § 5,
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tilhas (1), e contas de Tu.lores, e bem assim
as babilltacões do herdeiros do Au ente, e
as cau as que forem dependencia de todas
a que ficão referidas neste paragrapho

. (Ar1. 20 da Disposição Provisoria, pelo qual
DCOU revogada. a Ord. do liv. :I. o tit. 88
§ lJ,5).

II. A arrecadacão e administracão dos
bens dos Auselltes'(2), nos termos da .Ord.
do liv. :I. o ti t. 88 e 90 e 62 § 38, versICulo
-Absentes (3), e mais Leis a este respeito

. (Lei de 3 de. Novembro de :1.830).

(\) Vide nolas ao § 45 desla Ord., e LL. de 22 de
Setembro de 1828 arl. 2 § 4, de 3 de Novembro de 1830
art. 2, e An. de 25 de Fevereiro, e de 15 de Abril de 1834.

Pelos Avs. n. 37 e 38-de 15 de Fevereiro, e de 26 de
Julbo de 1 38 se declarou, que estes Juizes não erão
competenles para dar execução aos formaes de par
tilbas Ceilas em seus Juizos, ainda mesmo que se tra
tasse da medição de quinhões, que coubessem aos herdei
ros em lerras. Re porl::m nUI observar que a dh'isão e
demarcação de terras que fazem os Juizes de Orphãos em
execução de partilbas, deve ter lugar sómeole enLre os
interessados Das mesmas partilhas, e não entre estes e
os coofinante. (Av. de 30 de Abril de 1851 add.).

As causas de collação que emanão de im'enLarios
tombem são da competcncia do Juizo dos Orphãos
(Aresto da Relação da Côrte de 25 de No.'embru de
1861, publicado no I. 2 pago 393 e 394 da nevis'" lu
ridic" de 18G6)

(2) O teslamenlo nuncupativo cm quanto não he
redusido legitimamente á publica fórma uão i)Ilpede a
arrecadação dos bcos de Ausentes (Av. n. 35&- de 10
de SeLembro de 1866), c obriga á multa do art. 71 do
D. O. 243::l-de 15 deJ unbo de 1859, o Juiz quc;náo fizer
a arrecadação. ;

(3) Pelo art. 2 da L. n. 1096- de IOde Selembro de
1860, e art. 7 do D. n. 2;87- de 26 de Abril de 1861,
esta legislação ficou alterada quanto aos espolias dos
Estrangeiros que fallecendo no Imperio não deixa,'ão
herdeirus ou não designavão Testarncnlciros, ou tendo
herdeiros oão erão conbeeidos na Imperio, estavão
ausentes ou erão incapases.

Este Decreto promulgando a Co.H'enção Consular ce
lebrada entre o Imperio e a França cm 10 de Dezembro
de 1860, e outras da mesma especie com diversas oa
ções, sómeote quauto u interpretação desse art. 1 deo
origem a duvidas que farão solvidas pelo A". O. 77 
de 11 de Fevereilo de 1860,quc declarou, que sómeote
no caso em qoe a heraoça estrangeira se reputasse
"agu, i. c' J quando nâo 110U"C550, segundo DOSSO di~
reitu quem ficasse de posse e cabeça du casal, seria
arrecadada pelo respectivo Coosu!.

Posteriormente houve oovo aecordo, enlre a Fraoça
e o Imporia, e eoosta do D. O. 3711-de 6 de Ontubro
de 18G6, de que oeste lugar Iraoserevemos os arls. I
c 2, necessarios para esclarecimento desta matoria :

• § 1.0 No easo de morle de nm subdito de orna
das purtes eoolraclaoles 00 territorio da outra, as Auto·
ri jades loeaes eompelentes deverão illlmediatamente
avisar os Consules Geraes, Consules ou Vice-Consules,
em cujo districto oeeorrer o faUeeimeolo, e estes, por
sua parLe, se forem os primeiros a saber do Caoto, de
,'erüo dar o mesmo a"iso ás Autoridades locnes.

• ~ 2. 0 A administração e 1iquida~üo da herança de
um ]i rancez Callecido no Brasil serão regoladas do se
guiote modo:

• Quando om Franeez faUeeido no Brasil não tiver
deixadu senão herdeiros Brasileiros, ou quando, com
herdeiros Francezes maiores, presentes c capazes, coo
CQl'rercnl herdeiros Brasileiros menores, ausentes ou
incapazes, o CousuL Frnncez não intervirá.

• Quando enlre us herdeiros rIo Franeez Calleeido no
Brasil hou\'cr um 00 mais Frnncezes menores, nusentes
ou incapazes, terá o Consul a adroioislraçfio exclusiva
da herança, se não houver viu,-a Brasileira de origem,
nem herdeiro Brasileiro cabeça de easal, oem lesta
meoteiro, uem herdeiros Brasileiros menores, ausentes
ou incapazes.
,_ • Se eom um on mais herdeiros Fraucezes meoores

12. A administração dos bens pertencen
tes aos Indios (:1.), nos termos do Decrelo
de 3 de Junl10 de :1.833.

Arl. 6. ~ Quando em hum Termo hourer
mais de um JlIiz de Orphãos, por virtude
do artigo 1:1.7 da Lei n. 261.-àe 3 de De
zembro de :l.8lJ,:I. o Governo na Corte e os
Presidentes nas Provincias lhes marcaráõ
Districtos.

Art. 7.0 °Juiz c1e~Orphãos ela COrte (2)
continuará a exercer as funccõe como até
ao pre. ente, em qllant? não for empregado
em ouh'o lugar de Magistratura.

I

ausentes ou incapazes, houycr ao mesmo tempo, quér
uma "iu"a Drasileirn de origem, quêr um herdeiro
Brasileiro cabeça de casal, quér nm testamenleiro,qDér
um ou mais ucrdeiros BI'asneiros menorts, ausentes ou
incapazes, o Conwl .Fr~ncez. ndminisl~a~á n her:l~ça
conjuDctamenle com a dIla vJU\"a BrnslIC1rn,ou odIto
cabeça de cnsal, Ou dito testamenleiro, OD o represen·
tanle legal dos dilos herdeiros Brasileiros.

" Fica entendido que aos herdeiros menores, nasci
dos no Brasil de paes Francezes será applicado o est,do
civil de seu pai, alé a sua maioridade, de conrormidndo
eom a Lei de IOde Selembro de 1860, e eOl recipro·
cidado dn Caellldade que tem os Consllles Brasileiro. em
l'l'nnrn (le : tiministrar c liouidar a berança. de seu
nacion ~ti .. casos analogos',

• F .. ualmeole eolendido qlle os le(:ataries uai-
"ersa(::1 ".1 por titulo universal 'são eqwparados 3()!Õ
berdeiros.

• Redprocamente a herança de um Brasileiro Calle·
cido em França será adminislrada P. liquidada conroon.
as regras eslabelecidas pelo presente paragrapbe, 00
que não forem contrarias a Lei Franceza. »

fI) Vide lambem os Avs. de 18 deOuluhro de 18a3,
e de 31 de Julho de 1834.

Pelo Av. de 24 de Setembro de 1835 se deeloroD,
que os Juizes dosOrpbãoserão incompetentes para der
por aforamento terrenos ~e marinhul ai,nda que os
Jolgoem concedidos aos Indlos por sesmarlS' .pelece.·
trario n arrematação das rendas e preencllllDcnlo de
titulas dos arrendntarios dos tel'Tenos dos mesDlos.r~
dias; quando pos.a ter luga,' peja jurisdicção odmlUlS'
traliva lambem compele aos mesmos Jmzes (Av. do
13 de Agosto de 1834).

A L. O. 31i-de 21 de Ootobro de 1843 orl. 1 §lI,
autborisou o Governo não só a dar regulamento os ~uas

Missões como a clccuta-Io l e nesle sentido se publicou
o D. n. 426-de 24 de Jolbo de 1845, que rez ..du~r
a jurisdicção dos Joizes dos Orphãos em Ca,or des DI'
rectores ereados por esse Decreto.

Eotretaoto esta materia tem até o presente ficado
indecisa (Ars. cire. de 17 de Outnbro de 1846, ~ de21
de Agoslo de 18/,1, oão impressos nas Collecçuesl. a
ambas as Jurisdicc;ões estão sujcittls n conlllclos. d

O Av. o. 112 - de 21 de Onlubro de 1850, mo~ a
incorporar nos proprios nncionacs as terras dos Ind'~!,
qoe Já esta,'ão confundidos oa mussa da populoçao,
exlinguiodo 05 respectivos aldoameotos. .. . _

Coosuite-se sobre esLn materIa os Avs. de 2D deNe
zembro de 18/,3, de 30 de Jonbo de 1849, de. 16 de J:;
neiro de 1854, O. 166-de 31 de Abl'll de 1857, e e...
add.-de 19 de ~Iaio de 1862. . .

O Av. D. ""-de 21 de JaDeiro de 1856 prOVIdenCIOU
sohre O assenlamento dos beos das extioctes AldOa., e
o o. 118-de 17 de Março do mesmo anno, acerca da
medição de terras das mesmas AId~as, mandaade·"
distribui-Ias pelns posseiros de eioen annos, scndd:rcslo incorporndo á Fazenda Naciooal (Av. n. 29 a .
Tde 1862 sllpra eilado).

(2) O D. n. IG76-de 14 de Novembro de !855 deler·
mioa qoe oos casos de suspeições postas a este. Ju;~
na Côrte, seguodo a Ord. do IiI'. 4 L: 96 § 25, ",rdade adjuotos em primeiro lugar o JUIZ de Drrjlt~ de
priDl~ira vara criminal, e cm segundo lugar o Ull

.Oireito du ~egundn vnru çriJuinal.
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CAPITULO V.

Dos Jui:es c Tribunaes aos quaes incumbe o conhecimento
ejulgo.mcnto das causas cíveis em segunda lnstancUz.

Art. 8.° Compete ás Relações dos Dis
tricto :

1, Conhecer da appellações civ~is das
senlellca definitivas ou mterlocutol'las com
força ae definitivas, proferidas pelos Jui
zes do Civel, JltIunicipaes ou de Orpbãos, e
dos a"gravos no aula do processo interpos
lo dos eus de pachos.

2. Conhecer do aggravos de petição e
in tl'Umellto interpo tos dos de pacbo pro
ferido pelos Juizes l\Iunicipaes ou de 01'
phãos dos Termos qllCl não distarem das
me mas Relações mais de quinze le-
guas (I). .

Dos aggravos ele petição ou Instrumento
interpostos elos ele pachos elos Juizes Muni
cipaes e de Orpbãos dos Termos que distão
das Relações mais de quinze legllas, conhe-
ceráõ os ruizes de Direito. .

3. Conhecer dos a"gravos de pel1cão 01:1.
in-tl'Umento interpostos dos ele'pachos dos
Juizes de Direito do Civel, ainda ql1C este
jão fóra das cluinze legua .

Art. 9. A.s quinze legua para o fim de
que tratão os arti~o antecedentes serão
co~la.das, não da cidade ou VilIa em que
re Idlrem os Juize do Civel, Municipaes Oll
do Orpbãos, mas dos limites dos eus Ter
mo ~té .ao lugar em que estiver a Relação
do DI tncto.

CAPITULO VI

Da arde", .do lu;:o.

.- :4.rt: 10. A ordem do Juizo, tanto na
pl'lmelra como na segunda Instancia e nas
execuçõe , continuará a regular- e pelo que
s~ acha disposto no liv. 3.° da Ordena
c~e j ~os artigo 15, 16, i7, i8 e 19 da
DISpo lçã~ Provisoria; no Regulamento de
3.de Janeiro ele 1833, e mais Iegislacão em
:lIgar, que não estiver alterada pela:Lei de

.de Dezembro de i8M, e Regulamentos
expedidos para a sua execucão.

~I·t. H. Os Juizes Municípaes, de 01'
pi1ao ', e os d.e Direito elo Civel e Crime fa
r~o_ oh ervar rig01:osamente todas as dispo
lçoe da sobredita Ordenacõe Lei e

Regulamento relativamente i as l"nacã~ e
~ançamento do termos fixados para"o actos
oproce so, e bem a im a que nas mes

~la .Ot·denaçõe- e mai Lei em vigor são
tclallvas ás pena e multas impos ta ás par
es c seu Advogados e Procuradores pelas

(I) Vide mais adianle a nota ao art. t3 § I, i" fi"a.

acções ou omissões c.ontTarias aos Regimen
tos e regra legaes do proce o (i)

Art. 1.2. Nenhum requerimento ( alvos
aque1les pelos quaes e pedem certidões)
será despachado pelos Juizes sem que ve
nha assignado peja parte ou por seu Advo
gado ou Procurador (2).

CAI'ITULO VlI.

Dos Recursos.

Art. 13. Dão-se nas causas civeis os
reeU!' os seguilltes :

i. Aggravo (3).
2. App.ellação.
3. ReVista.

(1) o Av. n. 193 - de 23 de Julho de 1852 declara
que as antigas disposições de Direito, permitlindo os
a sessares, sómente podem continuar no Fôro Civil.

Todas as diligencias nccessnriss para a CffCCti"B 6e
gurança ou CIcossáo de bens. como penhoras, seques
tros, arrestos, depositas, cl:hibições, buscas e apprehen ...
sões, pódem ser feilas pelas authoridades civis, compe·
tindo ás roliciaes ordenar buscas nos cnsos crimes
e'pressos uo art. 189 do Cad. do Processo Crimioal,
ou auxiliar as diligeocias civis, quando haja resis
leocin.

(2) O Av. n. 113-de 22 de ~Iarço de 1851 exige além
da assignaturn, a data das petições levadas ao The.
souro, pratica digna de adoptar-se no FOro.

Pelo D. n. 2713-de 26 de Dezembro de 1860, art. 58
§ I se determinou, que as petições sujeitas á despacbo,
estavão obrigadas ao imposto do sello, aotes da decisão
final; e peJo ar!. 59 § 3 do mesmo Dccreto forão cx
ccptuadas as em qne se pedissem certidões, aUestados
ou documentos de qual'l.uer nalureza, que devem pa
ga·lo quando forem 'Juntadas á aulos ou petições.
Mas os Avs. n. 104 e 123-de II e 26 de Março de 1862
interpretando o § 1 do ar!. 58, decidia que o paga
mento do sello das petições deveria ser cobrado antes
de submellidas á despacho. ou para iuformar.

Os Avs. u. 333 - de 19 de Junho, e n. 506-de 30 de
Outubro de 1862 declararão, que as petições escriptas
em papel de doze pollegadas de comprido e oito de
largo, pa!l'avão o sello de cem réis, e as escriptas em
papel m:uor, dusento réis.

O Av. n. 308 - de 5 de Jnlho do mesmo anno, decla
rou, que as petições em que se pas avão certidões só
estavão sujeitas ao sello deslas; cnmprindo notar qne a.
petições que forem juntas a aulas como documentos,
tendo já pago o selIo de cem réis, pagão mais cem (Ay.
n. ;;06-de 30 de Selembro de 1862).

O Av. n. 2iO-de 16 de Junho de 1863 declarou, que
a petição de uma Companhia de navegação selicitando
o pagamento de suas contas está sujeita ao imposto do
selIo.

As petições dirigidas aQ Juizo de paz não pagão sello,
salvo se as partes ql1izerem nsar dellas em outrOJl Juizos
(Av. n. 235-de 3l de Maio de 1862).

As peli;ões solicitando certidões não dependem de
despacho para que o! Escrivães as pnssem,aindn que
sejão de verbo ad ve ..b.."•. E os Juizes de Direito para
oblerem-as não dependem dos ~[unicipaes, maxime
quando forem precisas lH\rn o processo c julgamenlo
dos crimes de responsabilidade (Av. n. 44i-de 28 de
Setembro de 1 65).

(3) Representando o Presidente. da Relação da Côrle
que aquelle Tribunal não havia tomado conhecimeoto
de um aggravo interposto de despacho do Juizo de
Paz em que se ordenava a prisão por cnstas; declarou
o Av. n. 97 - rle 14 de Março de 1855, qne a L. n.
2GI-de 3 de Dezembro de 1841 art. 120, restaurando
a le9i!tlação anterior quanto aos Aggrayos não croou
direito novo j e por isso não podião ser casos de ag~

gravo senão os eSlabelecidos naqnella legislação, sendo
qne, conforme a mesma, para ter lugar o aggravo era
indispensavel qne a causa não eonhesse na alçada, e
desta regra era uma excepção a questão de competen·
cia por ser de ordem publica, ti qual he prejudicial a
inversão de quaesquer jurisdieções.



ArL 14,.. Os Aggravos são' de trez espe
cies: L', de petição; 2.', de instrumenlo;
3_', no auto do processo.

ArI. 15. O' Aggravos de pelição somery.
te terão lugar quando a Relação ou o JlIIZ
de Direito, a quem comp lir o eu conheci
mento, se achar no Termo ou dentro de
cinco legua do lugar onde se aggrava. So
mente se admittirão:

I. Das decisões' sobre materia de compe
tencia (1), quer o !uiz se.i.ulgue competeJ?-te
quer não ~Ord. llv. L' til. 6.' § 9.'; 11v.
3.' til. 20 ~ 9.'

2. Da sentlmcas de absolvicão de Instan
eia (Ord. liv. 3.... til. 'l4" pr: e til. 20 §§
18 e 22).

3. Da decisão que não atlmi tle o tercei 1'0
que vem OppÔl'-se na causa (Ord. liv. 3.'
til. 20 § 31 vel'so-E tratando-se), e da que
denega vista dos auto ou ac1milte nos pro
prios aulos ou em epal'ado os embargos
oPpostos na execução (2). .

4. Das sentenças na causas de aS'lgna
ção de dez dia, quando por ellas oJuiz não
condemna o I'éo, porque proyou seus em
bargos, 'oll lhe recebe os eillbargos e o con
demna, por lhe parecer que os não provou
(Ord.liv. 3.° til. 25 § 2.').

5. Dos despacllos pelos quaes se conce
dem para f6ra do Imperio dilações grandes

(I) l'elo D. n. 15;t.- i de Março de 1855 se deler
minou. que da-se caso de aggravo de petição ou ins
trumento, nas decisões sobre materia de compelencin,
proferidas pelos Juizes de Paz, ou por quacsqncr ou
tros Jujze~l ainda que as causas caibITo na alçada,
sendo a rorma do processo e snperiores, que delles
devem conhec r, osme,mosesLabelecidos neste D., i. e.
n. 143-de 15 de Março de 1842.

Vide Av. n. 9i-de 14 de Março de 1855.
Ma, o Av. n. 442- de 2R de Setembro de 18G5 de

claron, que havendo conOiclo sobre compelencio entre
dous Juizes de Orphiios, o remedio legal he appellação
ou aggravo.

Os couOietos entre Juizes dos Orphãos e o dos Fei
los da Fazeoda não podem ser resolvidos pelo Poder
ExecuLivo (Av. n. 4·j9-de 14 de Oulubro dr. 18G5).

O Av. n. 6i-de 12 de Fevereiro de 186R decidia
que não procedeu bem o l're.idente da Relaçíio de
Pernambuco, deixando de submeUer ao Tribunal a
decisão de um cooOiclo de jurisdicção,sob o funda
mento de jà ler sido resoh'ida a qoestão por provi
mento dado a um aggravo.

Segundo o Aresto d1í Relação da Cdrle de 6 de Ou
tubro de 186/. não cabe o recurso de Aggravo da de
cisão sohre a excepção de litispcndcncia.

Da mesma sorte não cabe 3ggra,'o da decisão que ex
clue a excepção dccl111ato1'ia {ari Das ficções (IC juramcn
lo d alma (Ar. da mesma 'Relação de 11 de Maio de
1866).

Vide Reuisla J"ridica de 1866 I. 2 pago 395.
(2) Nos embargos em acção de despejo não eabe

aggravo das deeisões (Ar. da Relação da Cdrte de ~
de Agosto de 1863, publicado na Renisca Juridica de
1865, pog. 105).

E bem assim nas aeções Executiv.as por alugueis rle
~asa (Ar. da mesma Relação de 31 de Junho de 1863,
lmpresso na mesma ReulSta de 1865. pago 106).

Pelo Av. u. 306-de 13 de Novembro de 1843 se
declarou, que na Iuslancia soperior sempre se deve 10-1
mar conbecimenlo do aggravo para decidir se foi bem
ou mal denegada a visla para opposição de terceiro na
can~n.
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ou pequenas; ou pelos guaes inteiramente
e âenegão para o Imperio ou f6ra delle

(Ord. )iv. 1." til. 6.' §9.', e liv. 3.0 lil. 20
§ 5.', til. 5f.1, § 12)'.

6. Dos de pachos pelo quae e ol'dellaa
prisão dos execu lados (1) no caso da Ord.
li". 3.' til. 86 § 18, ou de qualquer Parte
em caso civel.

'1. Dos de pachos pelos quaes e não
mand:l. proceder a seqllCstro no ca oda Ord.
li" 4,.' til. 96 § 13. .

8. Das entenca que julgão ou não re
formados o . autos perdidos ou queimados,
em que ainda não havia sentença defirutira
(A 'enlo de 23 de Maio de 1758).

9. Do de pachos de recehimellto de ap
pellação (2) ou de denegação de recebimento
dena (Ord. -liv. 1.0 tib, 6.' § 4,.', lil. 58§
27, e iiv. 3.' til. 74, pr.).

10. Das decisões sobre erros de contas,
de ustas e salarios (Ord. liv. L' til. 14
§ 4,.').

ll. Da ab olvição dos Advooados da pe
nas e multas em qlte incorrerão, nos ca o
expre sos na Leis do Processo (Ord. iiI'.
3.' til. 20 § 45).

12. Da licença concedida para casamento,
supprido o consentimento do pai ou lutor
(Lei de 29 de Novembro de 1775).

Este aggravo he sempre de petição enão
de instrumento (Assento de 10 de Junho
de 1777) (3).

Art. 16. Os arrgravos de in tromento da
mesma arte omente serão admitlidos 00
mesmos ca os em que tem Iugar os de peti
ção enu'l1;lerados no artigo antecedente (Il).

(I) O invenlarianle que não enlrega os bens porHl~a
dos cm execuçiio sobre rormal de partilbas, e,la sUJello
á prisão, e não selhe raz aggravo impoodo:se-lbe n pena
(Ar. da Relação da-CdrLe do 1.' de MaIO de I Gllm
presso na Reuisca Juridica do mesmo anno t. 2 pago
393).

(2) O D. n. tOtO-de 8 de Julho de 1852 declar~u
que lanlo dos despacbos do recebimenLo da appellaçao,
ou de denegação de reeebimenlo della, eomo rlaqoe!
les pelos q uae, se recebe a appellação em um s6 e~DJ
Lo, ou em ambos, cabe aggravo de petição ou do lOS'
lrllmenfo.

(3) Além dos casos nolados n sLes ~§ ha ainda u~
de que Irata o D. n. 353-de t2 de .lulho de. 181"
no al'I. 11, e vem a ser quando o Juiz d Civel, hOJe lIu·
nicipal, decreta a dcsapl'opriação, fallanrlo algun des
rcquisilos apontados nos ~§ ,lo mesmo artigo. I

O Av. n.319-de 23 de Outubro rle I 55 decnre,
que não se dá aggJ:l!.vo nas qucslües de hub.ilitaçiío, que
sobre,'cm nas causas omOlel' ines, cUJo processo e
julgamenlo perlence ao Relator das ditos .ausas,. n~s
lermos do art. 42 do D. n. 159i-do 1.' de M8Io •
mesmo anno.

lO!; nos processos de rallencias, cabe samente ..Ie
recurso das decisões em que não sendo caso de appel
lagão, fdr admittido por lei' ou regulamenlo expressos
(D. n. \9I.i-rle 15 de Julho de 185i). '0

(I.) Restabeler:icla a auLiga legislJlçiio pe~o arl. ~a
do L. n. 261-c1e 3 rle Dezembro de 18.\.1, ouo sa.p~ e
limilar o numero de casos (Ie aggrn,'os rle pollça~
de instrumenlo aos rl0 arl. t5 dosle Decreto, o p~r iSSO
aqui enumeramos os seguintes casos, que os JD.g~·
dores lião poderão excluir sem on'en,a daquelle arlig .

Póde-se por tanto inlerpdr aggravo: . ia
1.'-Da mlerlocotoria que conlém nolhdadenotor ,
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ligos, rejeitando outros ainda que n causa caiba na aI..
çada (Ord. cil. §§ D c 33).

8.v-0 despaeno que cpndemoa oas custas de retar
dameoto do iocidente (Ord. ail. § 38).

9 0_ obre o recebimeoto de appellação em 001 ou
em ambos o eífeilos (Ord. do li". 3 l. 70 § 8).

Alem destes casos outros existem admillidos por ao
liquíssima pratica, deduzidos por argumeotação das
Ordeoaç,ões:

Lo-A seotp.nça que julga alguem habililado, não
seodo em execução (Silva á Orá, do Liv. 3 t. 2i § 2 n.
23j Pereira e ousa-Primeiras Lillhas ootas (668 e 762),
Gouvêa Pio to-ManuaL de Appellações 3 p. cap. n. 13).

'2.0-Pronuuciação sobre attentado, opposto por mo·
do de excepção, c uão priocipalmeote (Gouvêa l'ioto
Manual etc. cap. i O. tl, c Almeida c Sousa-ScguIJdas
Linhas §126). .

I,.V-O despacllol que julga a excepção uo espolio,
ou julga·a não pro"adu (Pereira c Sousa-PrImeiras
Linhas oota 668).

50-Quaodo O Juiz não admitle algo mas lestemu
Ilhas ou doeumenlos (arg. do Ord. do Iiv. 3 I. 20 §
23, Valasco cons. 41 n. 7, e Almeida e Sousa-Scgtm
das Linhas t. 2 § 121, pago 203).

6.o-Quaudo se maodar por algum caso, que se não
inquirão testemunhas, que se reporlarem à depoimen
tos dndos em anlos oullos (Pbreb. p. I areslo 92, e
Almeida e Sousa-obra citada § 121 ill (ille).

i .0-0 despacho recebeodo artigos de oppo.içiio
(Silva á Orá. do iiI'. 3 t. 20 § 310.19, e Almeida e Sousa
-obl'a cilada, l. 2 § 123, a pag. 204).

No Proce::so Commercinl estes a~gravos não são ael mit..
tidos (D. n. i37-de 25 de Novembro de 1850, arl. 668).

(I) Vide Ord. do li". 3 t. 66 § i, e Porl. de 3t de
l\Iarço de I 24.

Nas minutas devem os Advogados, quando cilarem as
folhas dos autos, declarar o seu numero, sob pena de
Dão serem aceitas (Pro,'. do Reg. de t de ilfa"ço de \1 30).

(2) O Av. n. 260-de 12 de Junho de 1865 deelÍlrou.
que não se póde oppor artigos de suspeição aos Juizes
do Direito que tem de tomar conbecimeolo dos aggra
vos, com O proposito de impedir que elles exerção a
jurisdicção; pelo fuodameoto de que sendo a suspei
ção uma excepção, e deveodo por isto ser opposla pc
raote o Juiz da causa, não pode ser allegada 00 re
eu.so de nggravo, visto como não tem ella lugar oas
acções SUllllllarias nem nas execuçõE.S, c muito menos
cabe em um iocidente como o recurso de aggra,'o, cuja
materia o repelle.

ADDlTAMENTOS

tratit1' (01'4. liv. Lo lit. 8.0 § 2.0
, liy. 3.0

tit. 20 §~ 4,6 e 47).
Ârt. 19. Os aggravo de petição serão

interpostos em Audiencia, ou no Cal'tol'io
do E crivão por termo nos autos, dentro
de cinco dias contados da intimação ou pu
hlicação dos despachos ou sentenças em
Audiencia.

Art. 20. Havendo sido interposto o ag
gravo, o Escrivão, sem perda de tempo, farã.
os autos com vi ta ao Advogado do aggra
vn.nte p<U'a minutaI-o, e, dentro de vinte
quatro bora improrogaveis, <.leverá o ag
gl'avante apresentar a petiçào do aggravo ao
E crivão, que immediatamente a fará con
clu a com os autos ao Juiz à qua, o qu.al,
se não rcformar o despar,ho do qtl,aJ. fôra. lll
terposto o aggravo, deveri\ fundamental-o,
dando as razões delle por escripto, para se
r fi presentes ao Juiz ou Trihunal Superior,
no prazo de quarenta e oito horas (i).

A rt. 2i. Terminada as diligencia do
artigo antecedente, deveràõ ser apre enta
dos os autos na superior Instancia dentro
de dous dias, eSk"Lndo no mesmo lugar a Re
lação ou Juiz de Direito para que e tiver
recorrido (2); aliás, ou scrão os mesmos au-

aínda que a causa caiba na alçada (Ord. do liv. I l.
58 § 25).

2.o-Da suspcnsão imposta pclo Juiz aos Of6ciae,
por não fazerem a penhora dentro dos cinco di:ls, 011
dao, não suspender, requereodo·lh'o a parte (Ord. do
li'. 3 L 86 § 20).

Ora este caso t30tl') maior fundamento tem, quanto,
como bem diz Moraes Carvall1o-Praxe Forense nota
(439), Os Omciaes que não cumprem o seu dever, estão
snjeltos a peon de suspensão (Cod. Criminal arl. 310, e
A,. de 29 de Jaoeiro de I 44).

3-O-Da taxaçiio de snlarios feita pelo Juiz, a favor
da pe~soa, que não sondo Conlarior faz O~ contn' á re
qnerimealo e por lou"ação da, partes (Ord. Iii'. t t·
9! § 1).

l.o-Da deci,ão pela qual os J uixe. louvados DO caso
de suapeiçãO, julgão que o recusado he suspeito, a I,orte
que se aeatil' aggra"ada póde tirar o respectivo ins·
lrameolo (Ord. do iiI' 3 t. 21 § 8).

S.'-De todos os termos e maodados que um De
zembargador por si só determina em aUflieocia ou róra
della (Ord. do liv. 1 L 6 § 8, ~[oraes Carvalho-Pra·
z< Forell", oota (440).

(I) Esla disposiçiio não tem hase legal, por quanto
o arl. 120 da L. o. 2Gt-de 3 de Dezemhro do 18!,1
anlhorisou tão someote o Goreroo para fuzer Regnla:
menlos. acerca dos dislrictos deolro dos quaes se podem
dar o aJgravos de petição. e o tempo e maoeira em
que podIao apresentar·se nas iostnncias superiores :I 1
por tanto esles aggra\'os não podião ser excluidos por
um rasgo de peuna do Poder Executivo' quando ·alias
realab.clucida a anliga legislação pelo me~mo artigo 120
da LOI o. 261-de 18~1, elles erão permittidos (Ord.
do I,I'. I t. 5 ~ 6, iiI'. 3 t. 20 § !,6).

Coosulte·se lItoraes Ca"'aího-Praxe ForeMe § i58,
oota 441, e Av. n. 97-de 14 de l\larço de 1855.

(2) Nem a Disposição Provisoria. c meoos a L. n.
~61-de? de D~:embro de \841. aul1Jorísão a Iin,itação
•esle Orllgo, ailas em opposíçiio á regra de Direito,

que nuoca nlguem. se julga excluido de aggrnvnr no
aula do proccsso, alDda que qualquer lei prohiba em
Outros casos appellar ou aggrava"j nolaodo·se que a
2;d§. d~ ii". I .1._8 § 2 i" {ille, C meoos a do liv. 3 t.
fi 4, patrOClDUo a doutrina da presente disposição.

e ~m 1101'0 preceitu que carece de lei.

d
Et18 os caaos cm que por lei oxpres.a se pode usar

es c a grlH'O:
201§o~. obre .saigoação de dilações (Ord. do liv. 3 t.

Do;·o-Sobr~ ~rounnciaç~o em excepções dilalori:u~, me
S9). a de ICcompeteoc.a ou eompeteocia (Ord. eit.

(l~- .01br§e proeuociação por excepções peremptorias
r , r.t. I.).

co~O;Sobre ~ lançamento do Réo por não oífereeer

(O d ~onlra"edade a cscriptura que de"e prova·la
!.C.l.§23). '

te~:hO despacbo que oão admille provar-se por tes
Iir °Y', O que oa forma de direito não pode admit-

6s;aao ~ruva lIIatrumeulal (Ord. cito § 25).
Ção' ~~al ~:r.acho que re,ieita os artigo! de suborna
tu' di ade, de oulMade, restituição contradic

l' :egun aa P.rovas, etc. (Ord, eit. § 33).'
. -O receblmet!lo de embargos, ou de alguos ar-

Árt. 1.7. Os agg1'avos denoplinados de
Ordenacão não guardada não sâo admissi
veis em caso algum (i).

Art. 18. O aggravos no auto do pro
ce so que SI) inte1']?õe das sentenga mera
mente intel'locutol'las, que tendem a orde
nar o processo, só poderáõ ser admittidos
nos ca os expressamente cOllteúdos na 01'
denacões, Leis e Assentos, (rue reguJão a or
dem '(:10 Juizo, e declarando as Parte espe
cilicadamente em suas pctições escriptas, ou
feitas verhalmente em Audiencia, (rua] a
tlisposição dessas Ordenações, Leis ou As
ento que lhes pernlltte lI1terpor o aggravo

no auto do processo (2), no caso de lJue se



312 PRIMEIRO LIVRO DAS ORDENAÇÕES

tos entregues na Adm.inislracão do Correio
dentro dos ditos dous dias, ·ou apresenta
dos no Juizo superior, ou Relação dentro
desse prazo de dous dia , e mai tantos
quanto forem precisos para a viagem, na
razão de quatro legllas por dia.

Art. 22. A apresentação de-tes aggra
VOg, parn. se conhecer se foi feita em tempo,
será certilicada pelo termo da me ma apre
sentação e recebimento ~ue lavTar o Secre
tario da Relacão ou o E crivão do J lÚZ de
Direito. •

Arl. 23. O aggrª"vos de in trumento
serão interposto, proces ado e apre enta
dos nas Instancia superiores, no tempo( 1)
e maneira marcada na Legi lação instaurad:J.
pelo artil(o 120 da Lei n. 26'1-de 3 de De
zembro de i8M, devendo os aagravantes,
nas peti~ões e termos de sua interposição,
tleclarar específicadameute todas as peças
dos autos de que pretenderá haver tras
lado.

Art. 2l~. Preparado o instrumento do
aggravo, far-se-ha a sua reme sa na fórma
prescripta na segunda parte do artigo 21.

Art. 25. Todos os termo de interpo i
ção dos aggravos deveráõ ser assignados
pelas Partes ou por seus Pro~u1'adores, e a
petições ou minutas dos de petição e ins
trumento não serão acceilas sem que sejão
assignadas com o nome inleiro do Advorrado
constituido nos autos; o que irrua,lmente
se ob ervará a re peito das 1'e postas ou
~ontestações dos aggravados no aggravo de
111 trumento.

Art. 26. Quando os aggravos forem in
terpo los de de pachos e entença não
comprebendidas nas que ficão e pecíficadas
no artigo 15, o Juiz à qllo declarará por seu
elespacho que os não adlllitte por illerraes,
condemnará as Partes nas c·usta do relarda
l'!1ento (2), .e imporá ao.s A.dvog~dos que
ti \'erem a slgnado as pelicões e m1Uutas a
multas respectivas. •

Arl. 27. O nlesmo Juiz não admittírá

(I) Vide Ord. do li". 3 l. 65 ~ 2, e l. ;4 § 5.
O praso he de 10 dias, contados do momento em

que foi iotimado O dcspacho, Ou proferido na preseoça
das pUl'les. • ,

Interposto o aggravo, mas não nssignl1ndo O ng"rn
VélnLc O termo I nem ratifJcando-o cm nudicncia, o Juiz
ad que", uão toma delle conhecimento (Ass. de °de
Ahril de 1610, e Pereira Sousa-Primei-ras Linhas nota
658).

Da mesma sorte não se lorna conhecimento, se não
se uprcseota o agl:ro"o miontado no proso Icgal (Ord.
rlo !Iv. I l. 80 ~ 0, e t. 58 § 25, c Ass. da Relação da
Côrte de 9 de FC"creiro de 1855 puhlicado 00 Cor
"cio Mercantil), ainda que o num~ro de horas que ex
cedã,o, seja dimiouto.

(2) nn, rleci.õ s rlos Juizes de Direito sobre aggra
"OS oão ha mais recurso (A". o. 231-de 21 de Agoslo
de 1855).

E tao!hem oão ha aggra"o ~e Aggra"o (A". de 20
de Janeiro de (846).

Antes da reforma dc 1841, o Juiz de Direito do
C.i".e! conhecia destes aggr~vos interposlos do Juiz Mu- ,
mClpal, C dos seu', a Relaçao, como se v6 da Disp. Pro
sisaria art. 1+, D. de 2 de Janciro de 1 38, e A". n. 9
-de 1J do mesmo mez de I 38 § 2.

•

<rUe os aggravante5, nos termos da interpo
Sição do aggravo, allnexem o prote'lo de
que do ca o se conheça por appellacào
quando não eja de arrgravo, eu lhes Jiqu~
o direito abro para a mlerpor e do aoora_
vo se nào conhecer; e caso tal prole t~ e
faça, será nnIlo e ele nenhum efIeito.

A1't. 28. Os J uize de Direito, logo que
lbes forem apre entado os arrgl'aYo de pe
tiç;10 ou instrumento, dos quae lhes com
pele conllecer, em mais Audiencia ou arra
zoa lo das Parte, proferiráõ a sua sentenca,
confirmando ou reyogando os de pacho ou
sentenç3 da quaes e h?uver arrgravado.

Art. 29. As Relaçõe Julgarilõ o agora
vo no auto do processo, pela maneira esta
belecida no Regulamento de 3de Janeiro de
i833, artirros (ü e segnintes, e o de pelicào
e instrumento, segnndo o di po to no arlioo
32 do mesmo Regulamento, verso- E seTldo
-e arligo 33.

Da AppeUaçãa.

Art. 30. As Appellações das senlenças
defmilivas ou interlo utoria com forca de
defmitiva ,proferida pelos Juizes do Chrel,
pelos l\'Iunicipae, ou (le Orpbão , serão pro
ces adas ejulrrada na' Relações do' re'pe
clivas Dislricto , na fórma do aI'~gos 15,
18 e 19 da Di posição Provi oria, e Regula
mento de 3 de Janeiro de 1833, ar ligo 47 e
seguintes.

Da Revista.

Ar! 31. As Re i ta continuão a ef
processada e julgadas na conformidade d,
di ;]10 icõe da Lei de i8 de etembro de
18~8, I5ecreto de 20 de Dezembro de 1830,
e mai" di posições legislativas e regulamen-
tare em vlrror (i). .

A1'1. 32. Não e dará reclll"o, alllda
mesmo de Revi ta, da entença proferidas
em causa cujo alor couber na alçada d.o
Juizes que as houverem proferido.

CAPITuLO VIII.

Dos Embal·g~s.

A1't. 33. Não se admitliráõ Embargos
alguns, an tes da sentença fiua]l de lJuaes
quer de pacho ou sentenças JIlterloculo
rias, con1pl'ehendidos Og lançamenlos eas
decisõe sobre Agaravos q:uer profel'ldas
pelas Helaçõe , quef. pelos'JIllzes de Direito.

Exceptuão-se o Embargos que nas cau-

(I) Tc.\do a Relação da Côrte annallad? UU! proces:
so Civil sohrc medição, pela falta de eonruhaçao, o rll
premo Trihunal de J uslica concedeu re"1 la I)or oa
dade, d ianando para júJgal-a a Relação de Perna"!
huco, d clarando guc nos OS proces-o não se r~z rrer
83 a concilincão Vlslo como não se achão elles IDC til os
na di ·posiçãô g~ral quc exige agueUa forllJalidad~, para
scr intentada a acção (Revisla JuridirJJ de 1860, pago
102).



ADDITAMENTOS

SáS summarias servein de contestação da
acção.

CA.PITULO lI.

Das Alçadas.

Art 31~. Aalcada dos Juizes de Paz he
de i6$000 em bens. moveis e de !~iz (i).

A do Juizes do Clvel, dos MUillclpaes e
de 01"]Jhão be de 32$000 nos bens de raiz,
e de 64,8000 no moveis (2).

A das Relacoes he de ·IMUOOO em bens
de raiz, e de 3008000 em bens moveis (3).

Art. 35. Para e verificar a compelencia
do Juizo a re peito das cau as de Almotaça
ria, isto he, se o valor dellas cabe ou não na
alçada dos Juizes de Paz, as Partes que in
tentarem qualquer cau_a deverãõ declarar
100 0 na primeira petieão o valor da cou a
de~nandada, ou seja o i'eal, ou o de estima
cão, o qual a Parte co)1LTaria poderá conte"
tar para firmar-se a sobredita competencia.

CAPITULO X.

Da jun'sdicção cive! dos JlIi.cs de DiTeito ..as
Correições.

Art. 36. Os Juizes de Direito, na mes
ma occasião em que fizerem as Correições
criminaes procederáõ á revisão das contas
do Tutores, Curadores,Testamenteiros, Ad
ministradores judiciae', Depositarios Publi
cos e Tbesoureiro dos Orphãos e Ausente ;
tomarão a que não e tiverem tomadas, na
fórma da Ord. liv. 1.0 til. 62; ou proverão
sobre a sua tomada, exercitando a este res
peito toda ajurisdiccão que competia aos
Provedores de Comaréas a respeito dos 01'
phão , Residuo , Capellas, IIli ericordia ,
ho pitaes e allJergarias na fõrma da Orde
nayão citada(4), e dos Alvarás de i3 de Ja
neiro de i615, de 23 de Maio de i775, e de
i8 de OUlubro de 1.806, § 9.0

CAcPITULO XI.

Do. emolumentos, salarias e custas judiciaes.

. Art. 37. As appellações ciyei e aggra
\0 contInuarão a ser preparados com a im
portancJ:l da" a signaturas braçao-en e mais
contribuições estalJelecic1~s pel:' Leis em

d.(1) Esla alçada foi clcrada a 50.g000 (D. n. 1285e:orie Noveu,bru de 1853, ar!. 7).
.I.{ b' A,. alçada desle~ ~ uizes assim como a dos Juizes
d Ifelto cm Correlç.ao, dos Feitos da Fazenda e
1~:3QoseDtes foi eleya~a á 200.g000 (D. a' 12 5"':'de

;) I nrt. '7, supra citado.
. AI alçada do Juiz ~[unicipal he sempre dc 000$000

nine Q que rlln('cion~ como Juiz COO1U1ercinl por iss~
~1':;.Oud~e 5~.08000 do arl. 19 do D. II. t:;9j--':do 1.0 dc
tio' t ;):J., refere-se tão somente aog.J uizcs e~per.iacs

.\ OI:unerClO (A". n. 270-de 21 de Junho de I 65).
r';e~custas smgelas da Ord. do liv. 3 L 70 ~ 6, não
l'elo C~:lced~r a alçada (Ass. de 2(, de J ane:ro de 16(5),

3 rarlo as cm trcsdobro.
qll(a~l~\ glça~a das Helaçães lambem foi elevada ii
pra ci't~d~{OOOSOOO (D. n. 1285-de 1853 art, 7su·

(4) Vide D. n. Sll-de 2 de Outubro de 1851.

vigor, para serem apresentados ás Relações,
recahindo em prejuizo das Pàrtes o retar
damento que houver por falta deste pre~

paro (i).
Arl. 38. O Juiz de Direito, seus Escri

vãe&, e Officiaes de Justi~a, no que pertence
ao civel, perceberãõ, pelos actos que pra
ticarem, os emolumentos e salario marca
dos no Alvará de iO de Outubro de i754,
para as Provincias de Minas Geraes, Goyaz
e Malto Grosso, percebendo os Juizes de
Direito Criminaes os emolumentos marca
do para os Ouvidores e Provedores de Co
marcas, e os do Civel o que estão designa
dos para os Juizes ele Fóra (2).

Arl. 39. Os Juizes Municipaes e de 01'
phão perceberãõ em dobro os emolumentos
marcados no dito Alvará..para o Juizes de
Orphãos e de Fóra, não sendo porém ex
tensivo este favor aos Escrivães e Officiaes
de Justica que perante elles servirem (3).

ArL 4,0. O Juizes de Direito, l\funici
paes e de Orphãos, seus E crivães e Offi
ciaes de Justica, tem o direito de cobral'
executivamente ([J.) a importanc.iados emolu
mento e salarios que lhes forem devidos e
contados, quer da Parle que requen,rem,
ou a favor de quem e fizerem as diligencia
e praticarem os actos antes da sentença,
quer da que forem condemnadas.

Arl. M. Náo poderão receber quanlia
alauma adiantada, nem a Rretexto de falta
de pagamento poderão os Escrivãe e OIfi
ciaes de Justica retardar o andamento dos
processos e a "extracção e en trega dos tra
lados precisos para a instrucção dos recur
sos (5), ou quaesquer outros actos e diligen-

(I) Vide arl. 88 nola (4) ao D. n. 1- de 3 de Ja
neiro de 1833. á pago 285 desla ~bra.

(2) Revogado pelo IIOVO Regulamcnlo dc Cuslas, o
D. n. 1569-dc 3 de ~[arço de 1855.

(3) Vide nota prccedcute. Consulle-sc sobr~ os an
tigos salarios c modo de cobra·los o Av. n. 21-de 20
de Abril de 1843, e a. 86 -de 30 de Setcmbro de
1 (14.

Nesle ullimo Aviso se declaron, ql!c as cuslas dos
·Juizes Muoicipaes, quanto ii. medlçôes Ou demarca.ções
de terrenos, em aclo de "il:itoria 011 execução do
sentença, ou con\'cnção das partes, c1evião SCI' de con
formidadc com o arl. 21 da L. n. 26\-de 3 de De·
zembro de 18-\.1, e aão as do AI. du 25 de J anciro
de 1809, por is!o que não havcndo actualmcnte coo
cessões de sesmarias, não podiiio ler lugar as medições
e dcmarcaçGes de que Irala o mesmo AI vará.•

(I,) Em causas crimes aão tcm lugar a prisão por
falta de pagamcnlo de cuslas (Av. n. R29-dc 23 de
Novembro de 1835). E ncm se podem cobrol' logo
apóz a susteatação da pronuncia, mas depois que ha
sealcoça fiual e irrevogavel (Av. n. tl5-de 15 de
Março de 1856).

Os senhores pagão as cnslas pelos escravos,e de"cm
ser ciladas pora os defender (Nova Ga.cua dos r,·iú,,·
..a.s, de t850 art. lll).
, (5) Coasullc·se """ata precedeate.

Em processos flonos não se conlão as cuslas s(!rn
previa pagamento do sello dos autos (AI. de 17 de Ju·
uho de 1 09 ar!. 7).

Nos aulas de lotação de omcios de Justiça, FllZenda,
e Beneficio Eeclesiasticos1 na forma dos Jm. de 20 de
Janeiro dc 1832, c dc 10 ue Ahril de 1834, e Ord. do
li". I 1.24 § 28 e 30, não ,'encem cuslas os Escrh'ães
(Av, D. 235-de I, de Selembro de (835).



PRIMEIRO LIVRO 'nÂS ORDENAÇÕES

dicção, deixará a vara ao Supplente á quem
toci1r ('1).

Art. i?~ Em qu~nto os Juizes ~Iunici
paes reSIdIrem, e estiverem em exercicio em
qualquer dos '~ermos,o~1\f~nicipio reunidos
sob sua autOridade, a.Jul'lsdicção dos up.
plentes, quanto ao Cl'lme não comprehen.
derá as sent~nças finaes, nos crime emque
compete o Julgamento aos Juizes ~lunici
p~es, e nem as pronuncias. Procedendo os
ditos Supplentes á todas as diligencias pre.
paratarJas, remetterào aos Juizes Municipaes
em qualquer 'das VIllas de sua juri rliccão
em que se a~barem, os processos crinie '
que tiverem de ser julgado á final, e aquel~
les em g:~e se tiver ue proferir sentença de
pronunCIa. Do mesmo modo erão reniel
tidos aos Juizes Municipaes as pronuncils
do Delegados, e' Subdelegado, por lhes
competir a ~onfirrnação ou revogação.

Art. 7.° as causa ci eis e de ürphãos
em quanto o Juiz Municipal exi til' eo;
qualquer dos Municipio (le ua jurisdiccão,
os Supplentes não poderão proferir seníeo
cas finae , e nem interlocutorias com forca
de definitiva, nem de pachos, de que caina
aggravo de petição, ou instrumento, e del'e
rão remetter os feitos, quando e tiíerem no
ca o de se ,proferi~·. taes sentença e despa·
chos, ao J Ul z l\1 umcIpaI em qualquer Muni·
cipio, em que estiver, para os aespachar.

Despachado os autos, o dito Juiz ore·
meHerá ao Supplente para os publicar na
audiencia que fizer, procedendo este em
tudo o mais como praticavão os Juizes pela
Lei nas Villas, em que se acbavão promi 
cuamente sujeitas á jurisdic~.ão de hum Ó
JUIZ de Fóra, segundo o disposto no AII'ará
de 28 de Janeiro de 1785 (2).

ArL. 8. ~ Quando os. Juizes Municipaes,
c~J~ ~utortdade alJranger dous ou Ire Mu
lllClplOS, faltarem ou e tiverem ausentes fõra
dos ditos Municipio , ou impedielos, os
S.uj)plent~s ~x~rcerão nos respectivos Muni
ClplO.? a Jur~sdicção plena (3), qu compele
aos dltos JUlzes, db mesmo modo por que o
fazem os Supplenles nos Termos e Munici
pios não reunidos. - Com a rubrica de .
l\1. o IMPERADOR. - Donoria Derme/o Car
neiro Leão.

DECRETO n. 276- DE 24, DE MARÇO
DE 1-843.

Em additamento e'declaração do Regulamento n. 120
c t43 de 31 de Janeiro, e 15 de Março de 18'.2.

cias, sob pena de se lhes fazer eifctiva a
re$ponsabilidade pelo delicto do artigo 129
§ 6.° do Cow"o Criminal.

Com a rubrica de S. IV!. o IMPERADOR.
Paulino José Soares de S01J..Za.

Hei por bem, usando da aHribuicão de
clarada no art. il02 § "-2 da Constitu1cão do
Imperio, de~retar o eguiuLe: •

Art. 1.0 os Municipios, e Termo, que
s~ acharem, ~u forem reunido á outros por
Yll'tude do disposto no art. 31 da Lei de 3
de Dezembro de 1841, continuar-se-ha a
observar as dispC?siçàes dos Regulamentos
n. 120 e n. 1.4,3, formando os ditos Termos
~um só Conselh~ de Jurad.os com alfuelJes
a que forem reullldos, e deIxando de ter em
si fOro. Civel, que passará .para o lugar, que
fOr deSignado para a reulllão do Con elho,
e da Junta Revisora.

Art. 2.° Os l\1unicipio porém, que fo
rem, ou se acharem reunido debaixo da
a~toriaacle de hum só JLtiz Municipal, por
Virtude do disposto no art. 20, e tiverem
apurado maior numero de Juize de Facto,
que o declarado no art. 31 da referida Lei
continuarão a ter fOro Civel, e cada Lun~
terá seu Conselho de Jurados separado
dos outros Municipios, á que forem anne
xat1os, devendo a reuuião do dito Conselho
verilicm'-se na res pectiva. Villa para o jul
gamento de touas a causas, que lhe perten
cerem, como se o Município reunido não
fõra.

Art. 3.° Para cada hL1m dos l\1unicipios
de que trata o artigo antecedente, serã~
nomeados os Juizes SLIPIJlentes, de que tra
tão os arts. 18 e 19 da referida Lei de 3 de
Dezembro de 18B, e poderá ser nomeado
hum Delegado. '

Art. 4,.0 Os Juizes l\funicipaes, cuja
autonda(le abranger dous, ou tres Muni-
cipios, crue estiverem nas circumstancias
do art. 2ó, residirão successivamente em
cada bum deDes, segundo o exigirem as
nece idades do serviço publico, e as ordens (I) Vide AI. de 28 de Janeiro de !i85, arl. I.I!.lh (2) E,s oque dispõe o referido Alvara arl. 13.
que es forem tTan mittidas pelo Presi- • Çlne nas Villa , que promiscuamente se achãosn·
dente da. Provincia (1). hordmadas a inspecção de um sÓ .Juiz de Fóra, eUl
'" A t .,' Q d J quanto ~ste exisLir, em qualqner dos lugares, ou ViIJll3
r-'" r. <./.0 . Lmn o o .uiz l\1'tmicipal sabir d!,'sun Jurisdicção não po.são os .lu.zes pala Orfienn·
de bum dos ditos MlllllClptOS para se passar çao despachar, nem manda,' despachar os feitos p~r As'
á outro promiscuamente sUJo eito á sua J'uris- .e~sor."s alguns, mOJi s!m os remelterii~ ~os JUlIes de, Fora li qualquer das V,lIas cm que eXIStirem pnrno!
__________...:.._______ despac~arem,os quaes depois de despachados os re-

I
melter,,? aos ditos Juizes pela Ordeaação, parn estes

. . _ os publicarem na audiencia que fizerem.•
(I) _Esta d,spoSlcao aeha-se corroborada com o Av. (3) Vide nota (2) no arl. 20 da 1. n. 261-de 3de

n. 311-de 28 de Julho de 1860. Dezembro de 1841, a pago 301 desla obra.
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DECRETO n. 559 - DE 28 JUNHO
DE :1.850.

• Arl. 2.0 A revisão lem por fim :
> t. A inclusão dos .\[agislrados uovamenLe nomea

dos.
• 2.0 A exclusão dos promovidos, aposentados! de-

milli los, ou faJlecidos. .
, 3.0 A deducção do tempo que, conforme a Lei n.

557-dc 26 de Julho de IHbO, c Decretos respecllyos,
não he coutado para antiguida e. .

• Arl. 3. 0 .\ relação que se fizer, em consequencla
da reY'isão, .erli publicada até o dia 1.0 de Abril, e te~li

vigor em quanto nii." filr substitui da pelo que se orgam
sal' na scg:u!Tllc l'e"lsao.

, Ar!. 4. Publica a a relação, podem contra ella re·
clamar os Magistrados prejndicado , fazendo-o dentro
dc dez mezes os da }'rul'iucia de ~lato-Grosso, e den
lro de sei mezes Os de louas (IS oulras.

lt Arl. 5. 0 Eslas reclrllnnçües nüo lerão eITeito SUSa
pcnsivo) c a rcinçJ.o prcndcccl'a lJté ser allerodn.

, Art. 6.0 Se a r 'clamação fór allendida, o Supremo
Tributlal remcllcra ao Governo, c publicara n 3lteração
que fór feita na relação.

, Art. 7.U Se m razão do tempo ficar prejudiead~ o
julgamento do Tribunal para o anno corrente, sera lido
em consideração na revisão do anno futuro .•

Onv, 52

Hei por bem sanccionar, . :.i~l1dar quP. se
exewte a Hesolucão se!!uill~~ da Assembléa
Geral LegislatiYa~ v •••

ArL 1.. 0 As Comarcas serão dIVIdIdas
em trez classes, a saber; da primeira, se
gunda e terceira entrancia; sem que por
isso se con iderem de maior ou mellor gra
du·acão. leJ\hum cidadão habilitado será
peli primeira vez nomeado Juiz de Direito,
enão para Comarca de primeira entrancla,

nem passará desta pal'aoutradesegunda, sem
que tenha quatro l1nnos de seJ'\'iço efl'ectivo.

Da segunda para a terceIra poderão ter
luaar as remocoe , havendo trez annos de
effectivo seríico na classe anterior. E ta
classificação sei-á feila pelo Governo, mas

1tarca os casos em que ficão cJ.j"illidas as Comarcas do
Imperio, os casos cm que podem SCI' removidos 08

Juizes de Direito, e os ajudas de cuslo, qne a este.
devem ser abonadas, quando forem mndados de umas
para outras Comarcas.

suspensão por crime de
de que forem absolvi-

DECRETO n. 557-DE 26 DE JUNHO
DE 1850.

(I) Vide mais adiante os arls. I " 3 do D. n. 687-de
26 de Julho de 1850.

(2) OAT. n. 5~8-de 12 de ~,.\ c.bro de 1862 de
clarou, que os Presidentes de Provinoia podem conce
der nos Juizes de Dire;lo trez mezes de licença com or
nenndo, iadependente dos seis por parte do Goveruo
Imperial.

Da mesma sorLe declaron-se por Av. n. 129-de 30
de Março de 1863 que as liccnças dos Magistrados re
gem-se pelo art. 9a da lei de 1,. de Outubro de 18a2, e
não pelos DD. n. 231,·3 c 2350-de 29 de Janeiro art. 3ti,
cde.deFevcrcirode1859, art. 19, e Av. n.333
de 10 de Agoslo de 1860; por isso que e,tas disposições
rer"em·se especial e unicamente ao. Empregados de
Fazenda, e ~os da Secretaria d'Estado dos Negocios da
Jostiça.
.As ferias que .os Magistrados não passarem fóra do

d~sl"clo de.sua Jurisdicção por permissão do Governo,
nan .se co_nslderão licenças, mas o Magistrado perde a
gratificaçao, se não comparecer nos Tribuoaes, fazendo
se necessarl3 a sua presença em vista do art. 5 do D.
n.1285-de 30 de ovemb,'o de IH53 como declarou o
AI'. a. 42;i-de 18 de Selcmbro de 1860. Vide o A,'. n.
l15-de8.de ;\Iarço de I 60.
..As cerlldões de exercicio dos ~[agistrados estão su
Je.tasao sello fixo (A". n. 362-de 22 de Novembro de1859).

(3) A~uspensão por aclo adminislrativo subsiste em
quanlo nua lia seotença de absol vição passada em julgado
(AI'. n. 2H-de I, de Junbo de 1862 e n. 2i7-de 23 do
mesmo mez de IH6.). '
b Consulte-se tambem os Avs. n. 41,S-de 29 de Setem

ro de 1863, e n: 119-de IOde ~Iaio de t864.
t (") Na aprec.a~ão da antiguidade dos )[agistrados,
em oSupremo 'Irlbunal de guiar-se pelo O. n. 1"96
(de 20 de Dezembro dc Ib51, cujas disposições uboixo
ran!CreI'emos, alem dos uD. de 20 de Dezembro de
::~~ .. pago 265 desta obra, e n. 61·9-dn 29 de Julho de

Eis as disposições do D. O. 1496-de 1854.
d • Art. l.o O Supremo Tribunal de Justiça proce.
ira.iodos os annos ~ revisão da relação nominal dos
. agJtstrados, orgamsada em consequeneia do Regula
men o n. 624-de 29 de Jnlho de 1849.

apresentada pelo Supremo Tribunal de Jus
tiça, sempre que houver ~e ter luga!'.. '.

Ex.islindo, porém, Jwzes de DlI'elto, Ja
Marca o modo de se contar aos Juizes de DireiLo o L~m- I apresen tados c.inco vezes, a relação dos
. po dc ell'ec~ivo exer~cio nos seus lugares, deduzIdas I que foi'em propo. tos á n.omeaçã.o comprequaesquer IIllerrupçoes.

. I henderá até os qUlDze maIs antIgos, nunca
Bei por bem san~clOnar,.e mandar que excedendo este numero, !3 nellJ, em caso

se ex.ecute a Resoluçao segu1l1te da Assem-I algum, podendo conter maIs ?e dez daqueJ
blba Geral Leglslatnra. . . les Juizes que nào lenhão sIdo apresenta-

Art.:l..° Por anttgwdaue dos J uI~es. de dos cinco I'ezes.
Direito só se cntenderà o tempo de l'fiecllvo Art. 11. 0 Ficão revogadas a disposições
exercicio hos lilgarcs, deduzIdas quaesquer em contrario. - Com a rubrica de :::l. M, o
interrupções (1). Exceptua-se: bIPERADon. _ Eusebio de Ql~eiro;; Coili'Tl!lU

1. O tempo em que estIverem com par~e J1faltoso Ca.mara.
ou licenca de doente, com tanto que nao
exceda de seis mezes em cada periodo de
trez annos (2). '.

2. O tempo aprazado ao Juiz removido
de se tran portar para outro lugar, se não
for excedido.

3, O tempo de
responsabilidade,
dos (3). .

Art. 2.0 Estas disposicões serão apph
cadas hum anno depois aa publicaçào da
presente lei; e, quanto aos membros da
Assembléa Geral, só depois de concluida a
presente legislatura. '

Arl. 3.0 A nomeação cle DezeP.'hargarlor
será feita d'entre os dez J uize de Direi to
mais antigos (ft,), cuja relação de erá ser
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não [Jorler~ ser allera(~<I senào por acto Le
gl-fall\O (I) .

..\5 LOluurcaq noval11t'nle crt'adas scrflo en
corporada, pelu (JO\ erllO á via 'se que pare-
cer IlIalS pl'opna. .

A1'1. 2. 0 v" Juize não poderão ser re
movidos, em requerimento seu, para Co-

(I) As C.omarcas esWo hojo classificadas relos o
trou ,ias dn l)cguinlc JÓI'I1U\ :

.4mfl~ollas- s LOUrRI'l,:llS de Manáos, Parínli!l8 e de
So lUÜ "i ..uo da prim, ira.

G,\JO Pa,ã. -~iio de terceira as duas nIras rl'imes da
Com:lI'ta LU Capil.. l, dl' ~cgtlTldn as Comurca!' de (tlme·
lâ c llt'c\'cS; e de primeira às de Bragança, MarUJO,
Milcapa, Gurt pa, e de fintarem.

Jlal'a,tlio.o - ::'ao de llt'ccil'u clltrnncia as duas HIIOS
Crillll!b c a cOllll1h:rcial da ClJlual' a tia ,"'api1al j lle :se·
gUtlill ll~ l m.. lta:- ue AlLunltlra, 'Ial.a, GUlIual'àu3,
Alto :'llear'm, JuejlJJ llnpucul'u c axi;j ; e.Ul: pr lUt.:ila,
as de Tur)'-n SU, HosarlU, ChlilHula, PnlSLús LO',b , e La·
flJlj u.

Piau'ly-São de primeira as Cc m.lff'aS de Theresioa,
Pal'lla ~UJ, P,l'aCUrUC8, Princ J~e hUI' rial, t nmpll
~I.JIUI', Uctra , Ja.Ll.oS, b. HuiUlUlll.O hUI.ato, S, Gunça
Jo u Pa'a .a~ua.

Cea.'a-llc de lel'cei,'a entroocia, a da rop'lal: de
legu.lda as do Ar.lcaly c tlú [CUj e úc 1'1' oLil'U, :Is do
~rn.tu, Sobl'ul, Uu.x~rall1obiln, lul uniU s, tnLul',Le,
lmpel'ull'jz, Granja, lpu, ~ahot.:iro, Jardim, Aquil'az,
C ..\cul'acu, ' ,

llio G,·wldc da Nortc,- ão de segunrla as ComnrcaJo'
do .,alll, As. u, c do l\tu~soro j e de iJriUlCirn, as taU
J\llllO'llladc, ,H ip hu, e Scr.do.

Pa,'a'ty/,a do Norte-UUla \. omllrca de terctira cn
trtJllclu, u l,./u Cal',l.li, c nlra d~ 5f'gun"u, fi ue :\I'~u ;
c no\'e de prI1Jlt~.la, ali tio lJJ1é.Lr, l,u. aui' ras, l)oll1bul,
i\lallutlJguo!-'c, . João, Tt:lxeir 1 Souso, P1alll':ó, e Lam·
pdl GI·UhltC.

fJ( fllall&buco -A Com1rca da Capital he a unicn de
tel'~ell'a ~lIll'dllcia, COUl 4U.111'U \firi.l5 de Dircltu, duas
do crlU1~, 1I11l0'CUIUUh'l'clal, c outra 00 l:'cilos da J a·
zCI,da; ~de <.i~ segulIJa elllrauciu, Olinua , Pau do Alho,
Cub , HIU FOI UJu~O, ,azul'clll, Gúiunu, c S. I nlão; C
DO\'..; ut: lJrhut:'l'u, Limoeiro, GUl'allhuns, Brejo da Matlre
de lJeu~, Flores, lionttu J 'ltlcuruluJl'<.thnares, Labl'úbó,
c Lou\'It,ta, .

iiI" /OlU- Uma COlUllrcn de terceira enlraucia a da
~al"luJ; duas llC 5 g~liIlid LUl'ltl'geirus e t.SlillICIU; c
CII.h..O d~ 1l1'.IlH~Il'aJ 'iliu uva, M.ll"J.lD, Lapcllu, Lugar~
to, c j LaoulUuu .

.Baltia.-::)el::i Comarcas de terceira IItrnncin con-
tClldo a da l.apitaJ q..tcilro "aras, duas do CI'IIUC' uma
cJn1mcrcial, e Ulllra dus Feitos da Fozeuuu; Uh;I~ des
la exj~lcw as \..lJIJHU'CnS _tia CacQ:oeira, S. AmJ.I'o,
Abra:lles, Vd.lel,ç~t e f\alareLli j selt:: de scgunda
lUlI8.Ul'l)lIp~, Ilapucul'u, lllJeuli, CamÕ:lUlJ, COI.de, Cara~
,'eh",s, ~ l'odo ~cbul'U j e alise de l,r:ul Ira, J clru de 5.
J 1I1i.J, J..tcobl d, ICO l1d .... Oll.las, ""acul"', Joulelro, S.
Fla/h"lscU, .\Lo .le :)t.t'Jtu, LhHIUt:-t..Ill4.U~, LL'UiJU, MOli
tes 1,llos, l: ,\1 ul'Ueu:..

E..p ",to SUllto - ~ ma COIUJl'ca Je scgnllCln Cl ll'anl'i<l
o utl ";apJtJI J e,lrez da priUl~ll'd, S, ~[aLheos, Bc)'s 1\1a
glJ', c lWIJc·IlJlI'llll.

•11IUliclpi,(j Ncutro.-Umo unica. Comarca de terceira
entru.uem ~UIJl Odll varas j duus do criUle, duns COffi
mJI'CIUCS, um l de Orpllão!:l, ouLra dos Peitos da };'azell
da, e dull.s uuJltoriU5 da Guerra c :\Ii.ll'inha.

!lio de JaHeil'o.-(.!uall'o (omal'cllS de lerceira eo
truuclU, a lia ....apitaI, t.UlIlpOS, .\ gra IaS hera, c 1la
borah~' ; quulro de SI'gUIIUO, tabu l rio, VII~ 'ourus, Rc
Zt:tld~J c. ~J.lgl; ltuJlru 110 prlln~ ra, l>t;tr0J.l0lts, Hiú lio
mto, l.n Il. glitlu o;::,. Joãu 0.0 1 rd1cipe.

S. Paulo - wa LQm rcu dt,; lCl'l:eirn. cnlrancinJ a
da \...U1HLiJl; O1Lu de sl"l:)unda, JacarcllIJ lLnlH:tinillctl J
SUlltU!I, ll~, Ll1mr;llla~J l..ur hU, 1sal.allal, Ij GlIurullll
gueLa j c UCl dto !Jl'lluell-..... ,'laLbal., l/:IIaI e, . .Ioãtl tlu
110 .... 1,,1'0, ... r;&Iw.jullra, LuLucúlU, 11uhJ-m.rllll, Franca,
PôJrõ.l ~LUIIUl L.ul.~lllUlç..tl), C. LIlJg•..II.çu.

p(J,a ..a.-~..Jo loe pr,ll,Clra lIlLI.iIlCUI as qunll'o Co~

m~_.I'l:.. ti, "'l'slu .Pt'U\'illI"IU, l.alJ11nl, 1at'llUagu3
J

l.USll'U, e
buUl 8t'UtL"il.

~a/lta Calilarilla.-Urili Comarca de terceirll entran-

llJarca~ de classe anterior (1J-.; e na mesma
clas:e, sellilu Uvs \.a ,us segulllles:

I. be ti \ er ap]J<l1'L:tido I'ebtlhào, guerra
civd ou e 'lran' dra, Oll l11e 'UIU Setli~ao ou
insnrreiçào deutro da. I rOV1lJ(;la, Oll tOU
pir,tçãO lJelltro da Cunlar\.a..

2. Se o t-l'esldenle da lJro\r:incia repre
sen lar sobre a Ul::ve 'sldade de sua l'emutao,
com e 'lJl::L:Jlicaua~ ra,oes de ultiJdade ·pu.
bhea.

Nesle caso será ollvido o Con elllo d'E·
tado, prtJtedenllu a UILU 'Ia úu ltaglslrado,
Selllpl'tJ ljue della nau ru~u Ilar IlICt.III'C1UCule;
danlJo-~tJ CIU JUliu u ta 'u, au J IllZ l'ell,UllúO
cOlllWlllllll:lIlU lia" rabues lia rLllluçáo.

.rL. 3.0 Ao' JUIzes de Ulreltu, uwda
dos de LUlllas Jlal'a uuu'as LUluar a., 'e
abunara a aJuua lIe vU 'IV, nUllta 1111::1101' de
'l\)U/,UI.IU, IIdU llJalUI' de :':Uuu uUU.

tosta, ajuuas de cu lo :erao 11Iarcadas pdo
Guvernu, ~cgÚllUU a, di taUL:la" I:: as UIU;
c... luaucs da I'lagullJ (:i!). ~

Nau lerá lugar purém a ajuda de cu I',
quandu a rell'V~'lU 101' ClIll'U \..UllJarv<l', GUJa
UJSUlIlCla ful' IIICuor de CJlIL:uellla. II::guu3 (dI.

ArL. q,. o vs j lIlzes de l.J rei lu l'~mul 1

(!os nao su'üo obr,gado~ a jJreslur uu\U JU
raUlelllo, nelU a llrar I,u\a l.arla\,j, Sel'llll
Uo-Illf'; ue illUlu a I:Opta du. Levlelo' de
reuJU1' , vor vuja cXl,~L1IÇ"o nao IJubal'ao
(.1lrt'Jlu., lIellJ ellluluulLlltu, alguns \"j.

A rl. ~.o Ficào reI ugada, as diSpo içôes
cm cuntrario. - LOllJ a ruLJ'll:a \.e;,. >. o
hIPEI1.ADOR. - Huscuw de !,!ttetl OZ lJOHtldlO

Ai U<lUSO L ali, m·a.

ia, a da Capital, e qualro da primeira, S. Miguel, ~.
•. da G,aç... ,l..ügcs, U Ul,lO ."'lllu.,IO uus nIJu.;.

S. Ped,u-liu&'S L.uLiltlI'CaS ue ttlrCCll'U lulra..cla, n da
"':ap.lül, COIll ..nas' ai ali ClllU naes J e Llua aUluLlIJ18 ue
Gu " rJ. U~ IH.ll e rd l.J1trallCld, c {] OUlOI ca uU lho (,r~'
de ",.0 :"01; ou~ ue St..- 'Ullua, hlO 1>aJ'l1o c j)lraUL)·,e=rtcIS
de prlU1eIra, S. jj. lJa, dlegrctc, Laçú)Ju\3, hagé, S.
ADluu u ti:} PJ.trul1.u, " LrUl ..llta, ,

A1atlO G,'USSO- 'l1't,.S CUIlIi.d Clib lÍ~ lJrimcira l!ntrancla,
81JllUJ, M.il'ondn c Multu 61'0&::.0. _ "
Goya. -Iiez Comarcas de \JrJlneJru enlUDC13, Cap':

ta.J, 1\10 J\larllnltão, L.Ol'uOlbu, .L'al't1llaiJ~'baJ GU\'lllcanl1,
1Jol'10 lmpcl'ial, lJalnJU, localJllus, l:'ara.nau, e Doa..
VI lu do 'lUl.•UI.lIlJS, .

Minas G'·c,'acs -L ma Comarca de terceirB cntrancl3,
a oa vUIJJlfll j seis ue /:lugulldu, l-iJ aCll.h a, Stol.Htra , ~cr'
1'0, ::"alJucuh~' H o uao .üol'ICI:i, t::.l"t1rali~·1JulJlLj li (/use
de (lI'JUIClrfi

J
~ 'qultllillUllLu, IdO de::, . .I. J'bUC.l)CU, PlIra·

tulU, l/dl'uIIUI.you, PlIrallá,J aguul')', .uucpcuuy, 111Iil·18,
;\lurluli\., lhu l'arl.o, Hio .PuUlUU, HIO lrI'UIJU~, GLqUI·
lal,)', lUla e IdO lIus \dhas. '" 4

lJ Hum .. IO ul.lual loas \"(JUlurcus do lmperio be de.1 I
CuIU ~ ... :! IUbllrC5i dt::o JUlt. ue J..oU'C1tO j' UShtUl UI:.lr.1buJ'"
uJ.l): IJI ue pl'lllIClra CUl1UIIC-JU, Jj uI; ::.t:buut.lu, ~ '" e

ll.l'ccll'a.
(,) \ ide lJ. n. GS, cilado 01'1. Ii e ~§.

l..!) ,.UC IJ. n. tibi Cltuuu, ai t. lU.
(il; 'IUC u. II. übJ LÍla(J(J, UI t. g.
('I") Ja se Clecultlyu esLa O~.lJ sH;ão como se va do Ali

n. 133-0e 4 lIc !\uv(;Ulbl'O ue tb~u,

(5) Viue lJ. o. 68, Citado, art. 15 not«.



AI'lDl'l'A~tENrOS

DECRETO n. 560 -DE ~8 DE JUNl:IO
DE 1850,

~inl'oo os venoimcDtos dos Juizes de Direito,

Hci p~r bem ~ancc;iomtr, e mandar qne ;e
execnte a Re~oJllçào segulllte ela Assemblea
Geral Lel!islati\ a,

Art. Lo Pelo~ Cofres geraes ~e pagarã
ao Juizes de Dil'eito, em rli<tinc;çào de
Comal'ca<, o orrllmarlo de 1:f\00 :000, o lima
gratincaç~o ele ~OO~()OO, doprndrndo e<t::t do
eO'ectivo exprCoICID ,lo JIJIZ rle Dn'eJlo (I), e
p1<~an'10 p1ra q 10m o ~Ilb,li tni ~',rle 0.rlo Q'10,
em nen"\ m ca,o, PO;"1io o~ lmpedldo~ 011

lir.enoiailo, pelo Govemo vencer a graLJfi
caç~n ('2).

4rt. 2.° 0, Jllize~ de Direito rrlllfwi
dn<, rpw, rllmtrn ele hnm IllCZ, cont'lrlo do
con~e ,ifllPllto 'lfl1cial rla 1'1'111') (;:'j '1, rlpo.lal'a- '
rem qlle acceit~o o novo l'l"a,,, terito di
reitn ne,de lolto ao ol'(\1'na rlo rle'te, e á
aj'lrla ne r,nsto, q'le lhes coubpr UI).

11,,1. ~.o Os qne o nito rlol~lill'al'pm, 011

l'ejeital'pfll II novo lll!!ar, recl'bHrão, llllranto
os primpil'O< sei, meze" mr t1ne do ol'de
nado. O qne, tpnrlrl acr.eil,do, nAo entra
rem no rxercieio rffpctil'o do, novo, him
re~ drntl'O 1'10 p 'azo p1ra j"o 111'lrCar]o,
re:tihir~n Q'111)[1) hOLlI'Pl'em I'ocrbirlo om
vil't l1 rlp 1'\1 rléc1ar1CIi.I), salvo o r,a<o de im
pl1<1ihi1irJa'1r. provarla ppl'ante o Governo, o
q"a1 (lnr\el';i prOl'l)lT'U' aq' plle pl'azo ra'l,oa
'vel'nrntr, cl)m t11ltO q'lP nno pxr,rrla á
met:lrle rio prirneirn: rlnrante a pl'Ornp"~.r,lio

do p"17.'l, o Jlliz rle Direito nà.o perceberá
vencimento algum ('l),

(t) Vi,I" D. n. "'7 cilodo, m·'. 26.
E,I., 'Ingi,tr",l"o pngiio pOr eoln g-rat'ftr.nc"o Iriota

p"r cento 'ln tlil'l1i'os (A \'. n. :n;; - do' 12 de N \'Cimbl'o
d'lI~56). nutr'ora pn~avii.o"cinco por cento A". n. 59
de Ii de Pr""reiro r!f1 1':;1)

Segnndo n 'abella al0exa ~ o elo L. n. 24~-rle ~o de
Noven'hro fIe 1°/..11 l'Rga l'lmb"m pelo ~pn orfb'llnrII)· e
cmolum 'nto~ de um nnno J lri.,la por cento na fÓI'lUU do
Av. n. 6 - de:)5 rle .1aneil'O (Ie t~t,.::t.

No cn~o !lc rpOloçin rJl"'xa rle pal!nr Il!ltc imposto, snho
~?ln m1l. ":13 de ,'pnC:!llf'nlnl'l. R Itnuycr (I' ". n I,.(i _ de
-, de Ahl'll 'k! 1~::;:, O 't"O tnmhem .uccede sendo de;
P~""do. ",el\lbOr"ador Av. D. 3i5-de 11 de Fevereiro
d1l1~5\). o

1\: m~smil sorte não [HI'::'fio 1\cllo proporcional dos seus
"CnCIQlC'ltos qUllndo rl"lmm>i,los (.\ v. n. (13 - de ~ lt~
~IRrço d~ 1'l1·9); "".im comn niío paga,',o o. apo.tillns
§e9í~moç"0 (D. n. 6SI-de 10 de ,Iulho de I~;;O, a,·t. 27

Para cobrançA de seus ,'cncimpnLos 11e indispcnsavcl
at\cstl'ldo dn freql1encia, que conJ;isle na cerlidão 1)>>5
SlI.fllsclo. Escrivii.o cio seu Juizo. mostrando que esteve
~m r "."'-0 tx rciein durante o me.: (A vs. n. 22 - de 13
e'lan!~.II'O, e 10 de Fcvp,reiJ'o de l;~""').

del-p) Vl1le. n. n. 6~j citado, art, :JS, e Av. n. 75-ue 20
lCVp:I'clro rIl' t 'qG6.
hlld~ D. n. Ugj eitnrlo. Ol'l. " ..

~Ia'i'il~erdenlcsde l.lr~vi~ lia port<\lTI fa-.; r entrar esles
de Ulul tl(os.em e~;l'Cl 10, IOllcpench!'1l 'le apI'esenlnção

A L o <~. n. I ,2-do 10 'lo Nn,.rmbl'o rio I ~!,.~).
este fa' n. 360-tle .11; de Setemhro rl~ I ~',.rj j'i 1)('rl11il,lia
bal' (vor aos ~raglslrnrll)~t Jni7.c~ rle )il'cito ou Oescm
(41°{~d'" (A,.. ~.-':J9-«(e 17 de Maio le j 1;:l).

i1tJunl:Oed~'1~6;~' Citado, arl. 25, C>h, n. 275-de·14

Art. [~,o Os prazns rle CJll~ trata o ártigo
lpl'teil'o, ~Pl'iio marcarl0~ pm Re!tlllamrnto rio
Governo (I), e qllanrlo forpm altp!'arlo< para
meno~, taes ai teracop, ó rlevel'iio ,pr appli
carla~ blll11 annn r1rpois rla Slla applicaçiio ;
o,te~ j1r:'tzo, rlecol'l'em do conbecimento of
ficial da remntbo~.

Art. 5. 0 O~ Jnizes de Direito removi
elo , que rejeitarom o, novo~ 1Ilgare~, o~ g'lo
não r1eclarareql, e O~ qne, tpnrlo atrei tarlo,
n~() entrarem em pxrl' ,irio no prazo~ 11111'
carIo" ~el':i.o con ,i(lrrarlo~ nr1/ 1gn· (2), e nlio
~e lhe; contar:i anli!! 'ifla,lp 1'10 tenlpo em
qut' al'im e,tivt'l't'm fora 1'10 PXP1Tir,io.

Al'l. 6.° Ficào]' VOI1'1 r1'1: a rli']1I)'icões
em conll'ario.- r.om a rl1brica ele S. M. o
hLPEI\AllOR, - E11·~eb·io de Queiroz Coitinho
Mattozo Camcwa,

DECRETO n, 687'-DF. 26 DE JULHO
DE i850,

Estnbeler.e regras RolHe ns nomen~i)p~l remoções, e
veocimentoo rio. Juizes de Dircilo (3),

Se1l'lo convt'nienlo e~t~bplecer re!!r:l, r1a
ras O preci~a.s sobro as nomeaçàe" remoçoes

\

(I) V'rle D. n. 0,17 ciLn<1o, Arl. 20 e seguinle, e Av,
n. 1)2\'-na ~ de ~['lio ne I(Hr:.

(2) V"de n. n. 68- ii '1'1 o, nrl. 21;'
(') Vide nota ('1 ao arl. 15~, e DoIa (I) no 01'1. 1;;.4

da r.onstiluiçuo de Tm"el'io á png. 25;; flCOl como
a. nola. ti) e (1,) ans artigos 2!, e 25 da L. n. 261
-ri .. , dc 1JeZl'mhrn de 1"41, a paf:. 30~ rl,'ola obra.

Os .lnil~:'; ne nil'eifo, !olC '1lOrlo o 3rt. ~ 10 (la ToJo rle
~ de 011ln)JI'O ele 1°31,., p"l"stão jur.'1m ntn (la ....ôrle nn~

mjo~ rln 'finislf'O (ln .Jusl'çn. e nng Pro\,;nrh.c< pC'rn"lc
os Prpsirlenles. Rrn'ln "j'movi/los n:'jn !';-o ohr: ~a(Jol: f\

pre.slar no1'O juramcnto (D. n. 55:-de :l~ de Juuho de
1,50, arl. !').

As rnOlnl'a~ Mnnicipnrs em viI'1nc!r- r10 Av. n. (\!1
de H· (le .lunho rle IQ 1·3, rle\'cm annnne:at' pOl' crJilac3
a p.ntrnl1n f'11l p..,=ercil'io r1f\fl,le~ '1 a!!iRlr'1rl0~.

Perdem nR IIJf?fll'f'~, dn(!'l:-\ a.\; ~c~l1intes cirrllmslnn·
"ias' -ttl Rctl1oçin. C) _l\lo nençjo rle DezI'mb'1l'tn
rlnr. 30-Dcmis~i.o l:01'c:'a ln e concef!i,la. I.. - Pri
ynç1Q por srul nça cnnrlemnl1tnrin pn !oum.r1a fim 1111gnrfo.

Vi(le DD. n. 559-de "H de Jnnho de IPoli Ol'l. ~ e 3,
e 1"O-<1e 31 11e Jone;I'o dr 1~4. ort. I,IU'~ 3 r. I,.

new'm entrar cle posse dos !;eus cargn~ rleotrn rio
prooo de oeis mczes (Av, circ.-de "6 de Novembro de
iS!'.'..).

No er:ma~ inrliviciuutlo,!:l gOR1.0 de privile "io rll) fôro
(Acr'O\'dãu do Supremo Trihunal de22 de Junho de 1867
á raf!", ,-o ,10,la ohra).

Vide n.vis!" ./.. i,!ica rte jQr,6, t. ~ ra~, J I~, .
A~!'im COlllO o Govf"l'no não póclr m,prigl1al' c Julgar

cIa pl'ctençln e srrierh(le rh co.nr}irla'ura d ~'ÜOS ~Ingis

tl'ndos, taml)f'm 1110 r!pvP. remov!'-Io,", aio 'a qne o rC
queh'üo. ú prpLexlo (Ie qn. sio ~n.'lr1i(l1l()fl, pelQfl rliRLri
nto' onde exel'cel\l jurisdi ção (U. de· 19 de Setcmbro de
1~r,O).

O. ennniolo de i"ris~icçlo entre os .Tuizos ~e nireito
e n~ l\lllo"irlac1es ncim'nislrtlt:vRs SLO jnlg'RCIns 'pelo on
oe'ho (rEsla'ln rL. n. 2:1~-,Ir. 2' ~e 'o,·e.mbro ,le IR41
a:'l, 7 ~ I.. , D. n. 1'1.-rte 'j rlI" Pevrrciro rle ISIt.2 J art.
~"'1, c A,'. n "03- '111 I ~ rIr Ago lo de I ~5·;).

Perante estes 'M1(!;~lr'\(lnq~ !'lnrvcn. os Escrh'le~ rio
.lnq', la'llo 111"1 ~r:rviçl) rio Tl'ih'~n1.1, cnmn n'iR r:nrrf'j
ÇÚH", C ~m lo 10; os procr.s~o,!:l eniO lulgn.mr.'110 fi lal l1)e8
compete ( l. n. -o -,Ie n de Outubro de I ;50, a,·!. 21);
mns nas n nella"'iil~!\ f1 r~t:Urso.; Crillli'l"lnR !\cr"pm os 'P.s
cri\"ãps do .i uii.o 'MunHpol (.t \". aO}d.-de ~ de Setem
bro de 1~50; e n, 555-de 25 de Novembro de Ig61).



3iS PRIMEIRO LIVRO DAS ORDENAÇÕES.

e vencimentos dos Juizes de Direito (:1),
hei por bem decretar o seguinte:

Os Officiaes de Justiça do Juizo filunicipal são Iam
hem do de Direito (O. n. 120-de 31 de Jaueiro de
~842 t at'l. 52).

Os Juizes de Direito tem jús ti rasa, cama, escr~va
niulla, louça e mobilia neccssnrias para o seu sen1lço,
prestadas pelas respectiras Camaras ~lunicilla~sl mas'
tlci:tarão tudo no mesmo eslado (Iuando sO retirarem,
repondo o que I'ó,' coasumido (Colligo do Proee.so arL
~). .
~o c:tcrcicio de suas, funcções e nM solcmnidades

uoão do "eoluario marcado no D. n. 1326-de 10 de Fe·
vereiro de iS!.)!",

(I) A. jurisdicção destes "[agistrados pode-se redu,ir
nos seguintes pontos, a saber: .

L-A que se acha consignada no art. 119 da L. n.
261-de 3 de De,emhro de 18!.I, e arts. 3 e 36 do D. n.
143-de 15 de Março de 184·2.

2.-0 julgamento dos agg""vos de petição ou instruo
menta, iUlerpo!o!los elos despachos ou scntrmçus intcl'lo
cutorias prof"ridos pelos J ui,eo i\htnicipaes e de O"ehãos
dos Termos que distarem moi de 15 leguas das Rela
çiies, segnndo o disposto nos arts. 8 .. 2 e 13 á 28 do D.
n. 143-supra citado.

3.-0 julgamento das appellações interpostas das seno'
tença.' dos Jui,es de Pa" proferidas nas acções prove
nientes oe contractos de locação de scniços, de que lI'ala
o a"L 1;; da L. n. 108-de II de Outubro de ·183i.

4·.-Serve de adjunto do Jni, dos Orpbãos, no caso
de snspciçiío J quando sc achar no Termo, mantida fi
disposicão da O,·d. do Iiv. !,1. !)6 § 25.

5.-lie compctente para processar justificaçõcs de
força ma'or (Av. n. 119 - de 25 de Outubro de 18!,5,
§§ " e 10).

G.-Da mesma sorte tem compclcncia para rubricar
os li\'l'os do registro das bl'Pothecas (Av. cire.-de30 de
Novembro de t81o·6-Ga:etta 0fii,ial L -I n. i3).

i .-E bem assim para processar justificações afim se
instrumentar queixas, rcc}nmuções, denuncias c reCUl'·
sos em materia eleitoral (D. n: 500 -de 16 de Feverei
ro det81o-i arL 2),

S.-Defere juramento e dá posse ao Jui,es Muni
cipues c seus Escrivãcs (A,'. n. f6:! - ele 20 ele Dezem
bro de 18!,8j confirmado e ampliado aos Jui,es Munici
paes (Av. n. 8i-de 11 de Abril de 18/,3).

U.-.lulga as suspeições dos Juizes de Paz na cOllfor
midade do D. n. 26 - de 15 de Janeiro ele lk3!1, • m
materia civil (Av. n. 246-de 16 de Novemb,'o de IS09).

10.-Instrue a Jui,es 'i\tnnicipaes, de Orphãns, e de
l)az, afim de melhor oumprirclll suas obrigações, bem
que n:l0 sejão obrigatonos o. seus conselhos (Avs. de 10
de Uaio de 1836, cn. 2i-(le 10 deJunho de 1843).

Sene de Auditnr 11a Marinha nos julgamentns de
questões de Policia Nara! (1L n. 35 -de 14 de Agosto
de 18.~·;, al'I. 4).

Além dns nttribnições já definidas nesta nota, com
pete ainda aos Jui'es de Direito exclush'e a sua alçada
criminal:

1.0-Remetter Remestralmente ao Presidente da }'ro
"ineia informação HGcrCa do procedimento dos .1uií'es
}[unicipaes e de Orphãos, sendo Bachareis Formados
(D. n. 120-de 31 de Janeiro de 18·1·2 art 38).
~.o-Idem certidão da publicação dos actos of6ciaes,

em ob,ervanria do D. D. 1 - do 1.0 de Janeiro de
1838, art. 2!" e I,. de 25 de Janeiro de 1749).

3.o-CQmmun:olu· nos diITcrcnlcs funccionnrios tias
Comarcas, havendo possibilidade, as ordens que forem
e,pedidas pelo Governo (Av. add. - de 30 de Abril de
Abril de 1851).

·1.0 - Dor audiencias regulares no seu Jui,o (Av.
de I I de Abril de 1844).

'i.o-Pa,-ticipar por meio de representação ao 1're
sirlente da Provincia, sem pre,lni,o do disposto nü orl.
53 do Codigo do Processo Criminal, e arl. 180 §;; e
181 do D. n. 120-de 31 de Janeiro de 18.,·2, todos os
o~sLnculo~JI4cunus ~ uuviuas, quo encontral'l.;m na exccu
cao da lei n. 261-de 3 de De,embro de 184 I e o ,lito
lJegulamento; bem entendido não se tratando' de ques
~õe~ pendent~s 9"e devem ser julgadas conforme alei e
JUrlSprndenclO (Av. n. iO-de i de Fevereiro de 1 56).

A doutrina deste Av. foi ainda consàgroda eUl ou
tros sob. n. 46i e Io69-de 12 Outnbro de 1865, c ns.
85, 90 e 559-de 18 e 21 de Fevereiro, e de H de lJe-

.4ft. L o Os Juizes ele Direito serão no
meados pelo Imperadol' d'entre os Bachareis
Formados, que tiYel'em servido com dislinc
ção os cal'g-os de Juizes Municipae , de Or
phãos, e Pl'omotor PuLlico ao menos pOI'
quatro annos completos.

1. He necessario, que esse servico tenha
realmente consistido no exercício dos caroos
acima referidos, ou ua sub ti tuicão dos Jui

zes de Direito (1), e não no desenlpenho de
ouLros empr~go , ou. commissões. O tempo
de Jl1terrupça~ por IJcen({a ou mole tia, que
exceder de seIS mezes durante o quatl'icn
nio, não será tambem contado (2).

,embro de 1.866. Com'em Dotar que se o ]lader E.e
cutivo he incompetente para resolver du,'idas que eslão
nu orbita rlos Tribunaes, da mesma sorte estes não po
dem exorbitar da sua esphel'a. intervindo no que bc
prL\'ativo do conteneioso admillislratil'o (A,-. n.256
de i de Junho de I~G2).

G. o-Exercer fi jurisdicçüo pri\'aUvn e improrogn\'cl
do Jui,o dos Feitos da Fa,endo, naquellas Pravineias

lU quc não houvcr Juiz dos Feitos espeoial L n. 2'.2
de 29 de Novembro de 184·1 ar\. 4, e Av. n. ô - de B
de Janeiro de 1642, art. ;;); substituindo-se ande os
hOllver na conformidade do D. n. 2839-de 30 do On·
tubro de 1861.

Vide nota (lo.) ao arL lo· da L. n. 24·2-de 18.1 eilado,
a pago 2 8 desta obl a.

7. -Deferir jurnmento e d:lI' posse aos Jni,es Mu
nieipaes e de Orpbãos, na confnrmidade das Ars. n.
162-de 20 de Dezembro de 1848, e n. i-de 11 do
Abril de 18.·9, quando IlS Cam"rns Uunicipaes não se
possão reunir em lempo opporlllno.

8.0-DIlI' atlestados de I'relJuencia ans mesOlos Juizes,
na hJ'Jlotbese do Av. D. 232-de 2'1 de Agasto de
1855.

Com as fllncções desta M.agistratura exislem as se
guintes incompatibilidades:

l.o-Não pode o .lui, rle Direito se"\'ir em slla CD·
111U1·ta com pal'entes seus dentro do:; gl'ÚOS prohi"ido~
(Av. n. 266-de 3 de De,embro de 1853, e n. 51:-00
i de Novembro de 1861).

2.o-Não pode Lambem SOI: advogado (Ord. do lir.:':
t. 28 § 2). .

a.o-Nem nccumulal' o cargo de Vereador, cumprID'
do-Ibe pedir escusa (Av. dü l.0 de Junho de 185il·

4.0-Nem o corgo de Deputado Provincial, podendo,
se róI' eleito, deixar de comparecer, e contitlunr no
e,ercicio do sell emprego (Av. n. 59-de 22 de Março
de 184i).

5.0-Não póde ser eleito Deputado Geral ~u Pr~ri~'
ciol nos ireulos Eleitoraes, onde exercer JUI'ISdlCçao
(D. n. 8!,2-de 1~ de 5etemb,'0 de 1840 arl. 1 ~ 20)..

6.o-Não lhe he licito comOlereiar, excepto dor d,
nllei,'o "premio. e ser accionista de alguma Companh.a
(Codigo Crimiual a,'L 148).
. 'i.,,--Não póde sorvir com :Hh'0,Kndog, parentcs} em
gl'áo proximo (A,'. n. 512-de i de Novembro de 186U'

8.o-Não póde se,· ao mesmo tempo Jui, e Eserl'-uo
(Av. n. %3-de 11 de Junho de lRG2). .

9.0-E o substilnto deste Jui, uão jlóde eUOlaloll'o,
mente ser o Juiz ~Iunieipal (dV. de 12 de ~lnrço ds
18!,7-na Ga:ctta OfJiciat'" I. n. 162). . _

Nas incompatibilidades provenientes de snspClçao cn·
tre estes ~(ngistrados e seus empregos eansIllte·s~ JS
A.,'s. n. 49-de "6 de Julho <le 1843, n. ~66-deJ o
Dezembro de 18;;3, n. 263 -de 30 de Setembro de 1859,
n. '~OI-de 20 de Setembro de 1~60, n. 50-de 12 de 1'0'
vereirn de 1862, n. 509-dc 1 I de Novemb,'o de 1863, °
260-d 1.. de Junho de i G5).

(I) R.tes Jl[agi'trado não siio competenleR pa," ~t
cederem à lotação dos Oflieios de J u.tiça (A ,'. n. 
de 14· de Outubro du 184';), . e

(~) A snbstitnjção dos J ui,es de ]lirelto "egul'4~
pelo 01'1. n § i da L. n. 261-de 3 (le De,emb,-o de 18 ..
e art. 211 • 10 do D. n. 120-de 31 de Janeiro de 18\.,
da seguinte fórma : . .

Nas faltas e impedimentos dos Jui,es de Dire.ta s~:
vem os ;\1 nnicipaes designados annualmente pela



DDITAMENtos

2. OOllicialllfaior da ecre.taria d'~ lado
!to egoeio~ ria JIl~tiça, em'vlsta d.a~ mfor
macões dos Pre~id(\nte~ .de PrOVlI1Cla, e clo
cuniento~, que pelos lI1tere'"ados forem
apresentado', fará org-anlsal' hu!na matricula
do Rachareis actualmente habJlllados para
ocarao de Juiz de Direito.

O Ddocumentos em vi~la do ([uaes ~ssa
matricula for fei ta deveráõ ficar no Arcluvo,
ao meno em publica forma,

Ao Bacharei~, que o reqnerel'em, se êx
pedil'á hum d.iploma de habilit~ç.ão, 011 cer
tidão da matl'lcula (1), com que mrlependen
lemente de ouh'os quae quer documento'> se
possão mostrar habilitados para O" lugal'e
de Juizes de Direito, Nenhum Bar,harel será
de pachado antes de m~triculado (~}.

Art, 2,° Nenhum CIdadão habilltarlo se
rá pela primei ra vez nomeado J!liz de Di
reito senão para Comarca de pl'Jmell'a en
trancia (3), ma apenas ti el' preenchido as
condições do artiao seguillte poderá o Go
verno removel-o para Comarca de egunda
entrancia, e desta para de tel'ceira (4,).

"crno na Côrte, c pelos l)rcsi.lculcs lias llroyincius j e
llo caso de omissão desla providenc;a, repora-se o r.llo
em qu.lquer epocha, segundo o que declara o.~L n.
554-de 25 de Novembro de 18Cl.

Em dous Termos que tem upp\entes do Juiz I,íllni
cipal, 10"0 que se esgotar a lisla dos do I.U subsLituto
do Juiz ~"Direito, deve passar-se aos do J lIiz ~[unici
paI 20 substituto, na ordem <ln designação, c eSJ?'olan
dO'5e as dilas Lurmos de suppleoles p.s a-se aos Verea
dores da Camara Uunicipal, que se seguem aos sup
pleote. de Juiz ~[unicipal 1.0 SubsLituto (Av. n. 55~
de 1861 supra cilado n. 2).

Sempre que o Juiz de Direito estiver impedido, salvo
nos casos de suspeiçiioJ devera 1'\(1$5:11' a yar'a aos Juizes
Muniei.paes, designndos parn o substituirem pel~ orrlem
da de.lgoação (D. n. 8:!!'-de 20 de SeLembro de IH51,
artigo ullieo).

Asubstiluiçfio dos,fuizes de DireiLo na CôrLe, ouLr'ora
regolada pelos DD. n. I33-rle 26 de Fevereiro de t842,
e o, t909-de 28 tle 1mrço de 18:;;, he actualmenLe da
.egoinle rórmo, segundo o D. n. 28i2-de 31 de De
lembro de I 61 :

DJuiz ~[unicipal do primeira >'ara substiLue ao Juiz
de Drpbãos ;' o da segunda aos Juizes de Direito elas
duas Wlras criminacs, c da terceira aos Juizes especincs
do Commereio.
Havendo impedimento de all)'um dos ,fuizes Muni

11Ipacs, ou accumulnçao de sub!;Llluiçócs, obscrvão-sc as
refas do D. n. 133-de 26 de Fevereiru de 1842.
C .Ie n. de I /,2 roi mandadu ôbservar na Cnmarca da
a~llal da Provincia da Rahia pelos DD. n. 29t-de 6 de

Mala de. 1845, e n. 403 - ele 1~ de Fevereiro de 1845
• qna~to a cstas substituições. J

}'de Av. de 30 de Novembro de 1811 dirigido ao Pre
S! enLe da Provincia da Parahyba, e A IS. n. 125 _ de
24 de ~Iarço dr. 1856, n. 3S5 - de 15 de Setembro ele
1860, n. 5{j'.-e1e 25 de No"embro de 1861 e n. 317-de
ISdeJulhoelel865. '
se~) Cum~re notar que para que se raÇ1 o des"onlo do
enh~e, le mlSler que o matriculando lenha rlesem

P d. o por quatro annos completos os cargo ele Juiz
oa 'I~ ~romolor. De oUlra f rma não se faz a dedueçfio
nO.1 IDlsteria da Juslico.

(2) Esle diploma pa'ga de emolumenlos 1$000 (tabella
n. ~ do D. n..23'9-e1e 5 de Fevereiro de 1859).
fi ( ) D Av. clre. add-de 8 de Fevereiro de t 851 con.

rma esta doutrina
C0111r~ora esta matricula se falia no Supremo Tribunal
d~sao o em ~' de Dezembro de 1841, por deliberação

mesmo Tribunal.
d ('). Nenbuma Comarcn se considera installada senão
eef;~adue o Juiz de. Direito houver prestado juramenlo

Ono exerclclO de suas funcções, e fôr marcado

Art. 3.° Os Juizes de Direito não pode
rá.õ ser removidos de Comarca ne primeira
entrancia para olltra~ de segnnda, ~em que
tenhão qnatro annos (le serviço effectivo(1).
N~o po(leráõ igualmente ser removidos

de Com:trca~ de segunda entrancia para
olltra de terceira em haverem naguellas
pre'>tado elfecti vo serviço por trez annos.

Art. 4,,0 Os Juiz') de Direito não pode
ráõ ser removido' de Comarca de terceira
entrancia para outras de prim ira ou segull
da, nem os destas para as de primeira, se
não a requerimento seu.

Art. 5.° ão poderáõ igualmente ser
removidos de hnmas para outra~ ,Comarcas
da mesma en/rancia senão á reqllErimento
seu; e sem elle só nos ca os seg-uinte :

I. Se ti ver apparecido rebellião, guena
civil, ou estrangeira, ou mesmo sedição ou
insurreieão dentro da Provincia,

2. e" apparecer conspiração dentro da
Comarca.

3. Se o Presidente da Provincia repre
sentar sobre a necessidade de sna remoção,

Neste caso porém será. de mister:
l. Qne o Pre,idente especifique as razões

de pnblica utilidade, que aconselhão a re
mocão.2: Que sobre e sas razões seja ouvido o
Juiz de Direito, empre que Jisso não re
sultar inconvenien te.

3. Que sobl'e a representação 1'10 Presi
dente seja ouvido o Con elho d'E tado.

4. Que no caso de elfectuar-se a remoção
sem audiencia do Juiz, .lhe sejão communi
cadas a~ razões que a motivarão.

5. Ta Côrte huma expo~icão de moth-os
organisarla na Secretaria d'Estado dos Ne
gocio da Justiça slIpprirá a representação
do Pre,idente de Pro"incia,

Art, '6,0 Para o lugares e peciue' de
Chefe de Policia póde o Governo escolher
Juizes rle Direito €le qualqner das trez en
trancias; mas por essa escolha não adquirem
direito a considerar-se da segunda entrancia

por Decreto O urdeuoelo do Promotor Publico (A". n.
199-de 10 de ~[arço de 1~62) .

O A". n. 466-de 6 de OuLubro de 1863 deelarou,
que as Assemhléas Proyinciacs tinhüo compctcllcia J cm
"isLa do ar!. 2 da L. n. lOs-de 12 de :\faio de 1840,
para supprilllir lugares de Juiz de Direito nas Comar
cas, quando hOIl\·CSSr. mais de urn.

Os Juizes de Direilo logo que se apresentarem para
enLrar em cxercirio dos seus lugares, devem oxhibir na
Thesoururia da Fazenda os ,eus titulos de nomenção ou
remoç'ío (A v. n. /,6°-de II de Outubro de lR62).

Parn que o Juiz fie Direilo possa entrar no exercício
do seu cargo, depois de absolvido, não necessita "el'
decorridos os oito dias (A\'. u. 240-de 3 de Junho de
1862).

(I) O serviço nas nelações considera·se exercicio
e[ectivo do cargo de Juiz de Direito (Av. n. 117-de 9
de ~[arço de 1860 e n. 142 de 9 de Abril de 1~62).

Cumpre notar que se o Juiz de Direito acceila cargos
csl:-anhos ii sua profis fio, aindn que imposlo l)ela5 1s
sembléas Provinciaes, não se lhe leva em conta o tempo
que despenderem no exercicio, por isso que pode delis.
escusar-se (A\', n, 4i5-de lo\, de Outubro de 1862),
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senão depois de quatro annos de serviço, e
da tercei ra só depois de sete,

.J\rs, 7,0 As Comaroa, existentes per
tencem á entrancias, ou cla 'ses, que se
aclião de~ignarla, (1) na Tabella n, 1.. Esta
clas ificaçào não poderá ser alterada senão
por Acto Legislativo. As Comal'cas nova
mente creadas se annexarào á classe, que
par~cer mais proprla.

Ar!. 8,0 Aos Juizes de Direito'remo
vidos abonar-se-ha ajuda de custo, sempre
que a di lancia das ComarcM excedE'r de 50
leguas, A ajuda de cnsto em caiO algum po
derá exceder de 2:0008000 réi"

Arl. 9.° As di'tancias por terra contar
se-hão entre as cabeca das duas Comal'cas.

Repntar-se-ha para: esse fim cabeça de Co
marca a Cidade ou Villa mais importante,
ou a em que o.. Jnizes rle Direito co-tumão
estabelecer sua residencia (2).

Arl. iD, Os Presidentes de Provincia
ol'!!'anisarào sobre o modelo, que pela Se
cretaria (l'Estado do~ le!!,ocios da Justir"a
lhes del'erá ser enviado, h11l11 Mappa de
monstI'ativo das distancia~ pelo caminho
mais cnrto entre a~ cabeca, de Comarca de
suas PI'olrincias, e entre'ella<, e as de snas
confinantes na, ol1tra; Provinr,ias, Lf\j!'o
qne seja possi·vel na mesma Secl'etaria d'Es
tado se onlanisará hum mappa Iteml.

Em quanto porém por elle, ou pelos map
pn.s provinciaes não fOI' posgivel conhecer a
dista,nllia, será ella 3,rbitrada,.precerlendo as
up-ce,saria~ :lVeril!'uaçoe~ pelo Pl'esidrnte rla
Pl'ovincia d'onde tiver de sahir o Juiz de
Direito.

Arl. H. Conhecirla ou arbitraria a dis
tancia, o Pre;ir1onte da Prf\vincia, tendo
attenção ás r1ifficnlrlaill}s na viagem, e espr
cialmente á c,ircllm<tanr,ia rle haver on não
familia a tran'pnrtar, marcará co'm a.ndien
eia 110 Pl'Ocnra.dOl' Fi~cal a ajuda de custo
denlr'o rlos limites da Tabr.lla o, 2. Sempre
q"P o PrRsirlente ma,rcar mais qlle o minilllo
da. Tabrlla (3), deverfi participar á Secreta,ria
d'Estado dog Nf\an(\io~ rla.l ustir.a os moti
vos, que à iSSO o' determinarão. '

(1) Em vez ria TabeJla á que se refere esle arliro, e
que se nchll mui alteraria, depois da cpncha rm qlle foi
feita, julgamos preferivel organisRr as Comarcas nctuaC!:
da forma que se I,' na nola (I) ao art. 1 do n, u, 559
de 28 de Junho del~50, á pago 316 desla obra.

(2) Vide nola ( ) ao ~ 1,. do arl. 2fj da L, n. 261 -de 3
de 'Dezembro de 1>41 a pago :10" (Ie ta obra.

(:l) Eis o que diz a mesma TabeJla, fixanrlo as ajudas
de custo das viagens de terra:

Na dislaneia de 50 atélno leguas, para os Juizes que
não tem familia a transporlar-I,OOSOOO, e pam os ou
Iros de 400$ até i008000.

De 100 a 150leguas para os primeiros 50°8000, e
para os segundos de 5008 até RO~8000.

De 150 á 200 legu.s para os primeiros 6000000, e para
os segunrlos de 600$ até !lOOHOOO, '

De 200 a '50 legua, para os p"imeiro. iOO$OOO, e
para o. segundos de iOO alé 1:000$000,

De 50 á 300 leguas p.ra o. p"imeiros 8008000, e
para o. segundos de 800S á 1:100S 00.

De 300 leguas pal'a mais, para os I"'imeiros aoo$OOO á
t;OQOOOOO, e para os segundos de !lOOS até 1:300§000,

,
Por familia entender-se-hão a~ pessoaof

qne rel;wionarla~ com o Jlliz rle Dlreitopol'
parente~co vivão em sua companhia, eeste
Jão ii <en cargo.

Art. '12, E~llre Comarca, do litnral a
aj Ilda rle r.usto será re~ lJada com allençàn (i)
iI Tnbella, n, 3, nevendo a !'e'peito do mais
ob,ervar-'e o di~posto no arti!!,o anteoeden
te. I~avendo meiO, e co ;tume de fazer a
vial!em f.ambem por terra, a ajuda de custo
menor será a preferida.

A I't, I:1. Qnall'lo honvel' neces,idade de
Iluma viagem por terra, e ontra por mar, ea
'ili"tanr~ia de carla hum'l separarhmel1te for
111,'nor de cincornta lpl!l1as, entretanto tllle
a iÍ() 3l11ba, rrl1nirla~ seja mairll', a njlJ(larlc
cn',l.o <era dada como se fo ;~e lJunl1 só via
gem (le tel'ra, ou de n~1l', conforme ÚH' mai
exten '3, esta, ou afJuella.

1. QUHnrlo carla hum1 dellas s pal'arla
mente eXlledcr de ('.incoenta legna', a aj'itla
de custo sera cakulaJa. :llé o porto, ([lIe
mais encurte a viagem de terra, segnf1do a
Tabella n. il, accnmnlandl)-se dE'pni, pelo
restante fia viag-el11 a que lhe compelir, se
gundo a Tabella n, 2,

2. O calcnJo para p~tc nccI'e'c,imo po-
-'erá rle (',rI' abaixo de '!,oosaoo e~tabelecidos

como o mil1imo.
A rL. llL Na or,casi~o ile onlenara I'cmo

ç~o porlerá o (ioverno e'tabelecer a ajnda" '
ClI'tO, f;tllanlarla, a" re!!,ra, acima rieclal'ada,.

Qlla.nclo a ajuda decmto fOr marcada pelo
Prpsirlrnle ('i:!), o Jlliz de Dirpito, e o Pro
CIIra.rl01' Vi"cal poderão I'PCOITrr ao Govprlln,
se rntenderem, qne a." rrj!'l~as acima e,tabe·
leciclas n~o fnr}LO gllardarla<,

Arl. H>, O" JnizA" rir Tlirritn rrmovidns
não ,prào obrii!ado a tirar nova Carla, ,ef
vindo-lhes lle Titulo a copia dos Decretos de

(I) As ajuelas de custo das viagens por mor for;,( ",
guiada, desln fÓl'ma:
Sen~o a "iage.1l1 enfre porlos cm que loquem as Pa·

quetes a,'afiOI' sjlu'1rlo~: •
De.de o Hio de Janeiro aLr S. Pedro. p"r. os que oaO

tem fomilia a transporlar 400$000, e para os oulros400$
aLé hlll'SOOO.

nesde o Uio de Janeiro até o rabo dr. S. llaque, ou
desle aL~ o Par'á, po"a os primeiro. I,.OOSOOO, e para o'
segundos 450S aLé POMooo,

llr.s~e n Rio de Joneiro olé o Pará II'allspondo o Cabo
rle S. Roque, ou desLe ai' S. 1'elll'o. ll'ollspoudo 01\10
de Janp.iro; paro os primeiro.; 1,00$ á J008:1I!0, e para
os se~unrlos I,.:;OS " !l (·SOOO. , '. .
. De,de S. Pedl'o até O Pod Il'nnspondo O RIO. du.!'·

ne:ro e LlImbem o I .bo rle S. lloqlle; para .dS pl"nel;~'
500$ á 600,)'000, e pura o, segllnrlos !'OOS a 1:~oMO I'

Sendo a vin"'cm de POI'IOR, em qne nãD fnçuo,cscn (I

Os Paquetes á\inpor até chegar ::lO rlesse!o\ o ma!!; pro
ximo ou vice~"ersa, J,l1U'a os primeiros 1..00$000, Cpara
os ,egundos de J,.()II$ a OOOSIIIIO. I '

$e estn ultima ajnda de custo th1cr de ser accumu n
da á outra lerá o abolilllento de 30llS000,

(2) Vide muis adiante nola ao I1rt. ~3. Ia,
O Av. cirr., de 23 de Oulubro (Ie lH5G declarou,que' lo

queIJa (lata cm (liunt.e não se r.onccdcss:c ilJud:1s de roa~o
a Juizes de Direil"o scnão nos seguintes cosos:]O reroo~6
por DcocssirIade ou utilidade publica. 2o_mudnnça de
uma para oul"ra cntrancia. 30 - demissão do cn~go Ira
Chefe de Polieia para volLar á sua Gomal'ca, ou a 01\

que fór designada,
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remoção, que lhe será e~pediela isentade di
reilos, e eUlo]umenlos (1).

Arl. 16. Os J UIL.C· de Direi to removi
do, develll enlrar no exerclcio ellectivo dos
novos lugares deu tI'O de trez UJezes, e a
di 'lancia a percorrer fuI' de 50 uu ulenos le
gua' por lerra, dentro de quatro ulezes sen
do de 50 alt: 10U.
P3s~andu a distancia de 100 leguas até

20U o l'ra'o gera auglUentado CODJ nUI Illez,
com dous até 300, e aSSlllJ !Jur diante.

O 1II0UU de cunhecer" e albitrar as distan
cia .era o UlewlO Illal'cadu para as aj uuas
de custo.

Art. 17. Sendo a viagem por mar, e en
tre portos eUI llue tuquem os l:'alJ.uetes de
vapor, o prazo sera ue Ires Iueze~ vara os
que licão eutre S. I edru e o nlU de JallelrO;
e enlre esle e o Cabo de l::l. hoquei ou entre
e te LaLo e o 1ara.

Opl'azo sera dequatro mezes para os por
to~, li lIe ficão elllre o 1"\10 de ,J<Ulell'O e o
Pará,lrau jJouuo ua viageul oLabu de~, Ho
que,!- para u 'llue llcau au Sul e au Norte do
!IlUde Janeiro, de surle que seja necessaJ'1O
lJ'alhlJol-o ua vlagclfl.

Art. iS. 'e para chegar aos porlos, elu
que tocão os hlyueles de vapor, 1 I' III1s1er
alglillla vlagelll lItJ ruar, 111 4 éxceda de 5U le
guas, auglllel1l'lr-se-lla llUIU lliez au prazo
do arl'Hu autecedenle.

l. Uutru IIICZ scm addicionado, se para
che~ar á Lomarca outra viagelu 'eUlell,autc
se llzer lIe';essar.a.

2. ::le essas vla!(ens addicionaes forem de
terra, acr,rescenlar- 'e-hão aos do artigo an te
cedeule o. prazos manados no artl"O lli
com oahalillleulo de dous mezes."

Art. UI, O prazo sera de trez mezes
sendo a viagem por mal' elll tma por ne
nhum do. l'orto., elll que toquem os I:-a
qU~le .. de Va!Jur.

::;e ae'sa vIagem liver de addicionar-se
algulIl~ outm por lena, accrescentar-se-ltào
os fJrllw' IlIar~ados no artigo 16 COIII o aba
tUllelltu de dUlIs nlezes.

Al'l. 20. Us prazos marcados nos al'li
gos alllecedentes poderào ser aI terat.los por
Decreto; 110 caso porelll de duuinulcào só
começarão a ter viaOl' bum anuo depoi~ de
sua publtcacào. "

.I:>le 'prazos serão contados do conheci
~~e.1to. Ollicial, o qual se deve con"iderar

qUlIldo de'de o dia, em qllP o JllIZ de DI
reito houvl;\r recebidu a communi 'acão por
qualquer do meios IlIarcaliv.• UI)., dUllS ar ti
gO,n' ',e$UIUlcs, ou por qualquer outro meio
o ('Ial.

Art. 21. Decretada a remoção ele qual-

de(v' Segundo n labello n. 9 annexa ao 11 n 23'.9 de 5
meDt~\'elelro de L 59, de\'c~gc· c brar iO$"'UÓ de e~olll
não rOr ~~;oe!J as IOpta~, cm quanto o lU_smo lJecreto
Cn 41" d gado (A\', n. 2i5-du J!. de Junho de 1~6~" Q--: e i9 de Selembro de 1866). . '

quer Juiz de Direito, o Official da Secretaria
d'Estado dos NegocJOs da Justica dirigirá
dentro de qito dias a copia do lJecreto ao
Juiz removlllo, dec!arançlo no sob cn pto,
que esse olllcio deve ser eguro na forllla do
l.egulamento n. 3!J9-de 21 de DezelUbro de
1.8l.JA, arligo 1ll9, e oflkiara ao Aduunistra
dor do l.ol'l'eio para communicar a • ata,
em que fór pelo Juiz de Lhrelto ·recebido.

A rI. 22. Na mesma occaslào expedlr
se-lIa hum Aviso de comlllUlllcacão au Pre
siuente da Provinllla, elll que o Juiz de Di
reito se achar, para que lhe seja Jogo com
municadaclJrectameule, e por IlIteJ'l1ledlO do
Juiz i\1unicipalque devera certJticar ao !'re
sidente o dia, enl que o Juiz de Direito ti
ver recebido a conlluunicacao.

.1\1'1. 23. '0 ado de co"mmunirar a re-
moção, o Presidente da Ll'OVinCla especifi
cara qllal o praLD 11Jarcado pelos arllgos an
tecedentes (i), para o JUIZ entrar em exer
cicio na sua nova Comarca.

Se o J UlZ entellder, yue nessa especifica
ção hou"e erro, deverà Iugo lJO 1Jl'lIIIelrO
mez I'Ccl:ullar ante o l\ll1l1slerio da Justiça, e
o PreSidente da PruviacJa. Este da recla
llIaçilO, e decisão, que jJroferir, dara couta
Clrl'UlIlSlallcwda ao l\lIlIlsttrJo da Justiça
para se re 'olver definill\ allJente.

A1'1. 2/~. Recebida a comruullicacâo os
Juizes de Direitu deverão dentro de bum
Illez ueclal'ar enl ollicio dirigido ao Offieial
~jalOr da becrelana d'btado rio egocios
da Justiça, e ao t:>ecretario do Go crno da
I rovincia, em que estiverem a esse tempo,
e acreitão, ou não o lugar. Hum, e outro

deverão imllJecliatam nte accusar o recebi
mento de sa declaracão.

Art. 25. Declara"ndo os Juize de Direi
to, que acceitão, perceberão logo a ajuda de
cu to, e sem interrupção o ordenado do no
vo lugar.

I. e porém nâo entrarem no exercicio
durantE: o prazo marcado, ou sua prorogação,
serão obr,gados a re [ituir o ordenado, e
ajllcla de custo, que tiverem recebido, e pas
sarão a con. Iderar-se avul os (2),

2. Declarando que nào acceilào, ou nâl!l
fazendo dentro do mez declaração alguma,
receberâo apenas por seis mezes metade do
ordenado du lugar, que deixarem, e passa
rào a consillerar-se avulso.s (3). . .

3. Desde que hum JUIZ deDltéltõ fór
considerado avulso, sua Comarca l' putar~

(I) Estando com licença um Juiz de Direito em oulra
Provincia, ou erc.rcendo qualquer cargo de Cumtni~são,
qu ndo for removido, cLmpde ao Presidenlc da Pro
\ 11IC13 onde se achar, tnlll cal'-Ih!, o prüzo de que trala
esle arligo (Av. n. 223-de 2ü de Ma o de Ib6óJ.

(i) li serviço da. Relações que I'or c'lUmado a preso
tar o JUIZ de lJircito, nutf:S de eJllr:lr eXCJ'CICIO !lU sua
LólUllrcn, não sujeita o !\lagislr du tis penas deste nrl,
( '·.n. Ili-de9deMal'çodelb40).

(3) O Juiz de 1Jireilo que servir nas Relações perderA
o direilo â gratificação de seu lugar, para usufruir a de
Desembargador (A. n. 142-de Wde Abril de 18(2)• .-J
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se-ha vaga, e ainda quando seja novamente
nomeado para a me ma Comarca, nem por
isso adquire dil'eito á ajuda de custo, orde
nado, e antiguidadf.', que tiver deixado de
vencer.

Art. 26. Os Juizes de Direito receberão
dos Cofres Gemes (L) e sem distinccâo de
Comarca o onlenado de i :6008000, ea gra
tificação de 8008000 annualmenle.

A gratiIic.ação depende de elTectivo exer
cicio (2), nâo podendo fõra delle receber-se,
qualquer que eja o motivo do impedi
mento.

Ál'l. 27. Os Chefes de Policia que não
forem Desembargadores, receberão além do
OTdenado dos demais Juizes de Direito, as
respectivas gratificações de exercicio com o
accrescimo seguinte:

I. De 800 000 na Côrte.
2. De 600:"000 nas Provincias de Per

nambuco, Bahia, Rio de Janeiro, e Mato
Grosso.

3. De I!OOSOOO nas do Maranhão, S. Pe
dro e Goyaz.

4. De 3008000 na do Pará, Ceará, Para
hiba, Alagoa", l\i[inas e S. Paulo.

5. De 200UOOO nas do Piauhy, Rio Gran
de do Norte, Sergipe, Espirita Santo e San
ta Catharina.

Art. 28. Os Juizes Municipae5, quando
substi tui rem os Juizes de Direito, ou os
Chefes de_Policia, perceberão os ordena·
dos, que como Juizes Municipaes perce
biâo,e as gratificações de exen:icio dos Juizes
de Direito, ou Chefes de Policia substitui
dos, mas nunca o ordenado, ainda quando
estes o nào percebão.- Com a rubrica de S.
M. o I)IPERADol\.-Euzcbio de Queú'oz Coi
tinha il1al·loso Call1lom.

DECRETO n. 83q,-DE 2 DE OUTUBRO
DE 1851.

Dá l\egulamento l'ara as Correições (3).

CAPITULO I.

Do tempo c {órma das Correiçães.

Ar!. Lo Os Juizes ele Direito devem
huma ,rez por anno abril' Coneição e.m cada
hum dos Termos que ltverem fôro cnrel es
pecial, e COl1Selho de Jurado (Decreto de

,
(I) Pelo Av. n. 296-de 26 de Junho de 1862 se de

elarou, que a proeuração do funccionario publico para a
cobrança de seus "Cllcimenlos, manifestando ter lun'ido
sobre os mesmos transacção, oli\) bc admissivel no The
souro.

(~) Os ..hs. n. 142-de S de Abril de 1862, e n. 563-de
9 de Outubro de 1865 declarão qua s as groLilicllçues o
que tem jus estes magistrado~ quando ~er\'cm na:-j Re
lações ou subsl.tucrn os JUIzes dos Felt6s du Fazenda.

(3) l;onsulte·se sobre esta materia alegaria - Pr'Li,a
das Correipões, que he um importante e largo commen
tario llO presente Decreto.

2q, de Março de i81~3 n. 276). Os Juizes Mu.
niei paes ainda ql1ando e tejâo subslituindo
os Juizes de Direito não poderão fazer Cor
reição, alvo se a Comarca estiver mai8 de
dois annos sem Juiz de Direito (I).

Art. 2. 0 Na -Comarcas em qne houver
mai de hum Juiz de Direito será feita a
Correição alternadamente por cada hum
delles, mas de modo que não haja mais de
h'Uma Correição annualmente (2).

Art. 3. 0 A Coneicào durará ordinaria
mente !1U~ mezlmas ·poderá ser pro~ogada
por mais h'Jll ta dias (3) se ii. afiuencJa dos
negocios o exigir, devendo ne e caso oJuiz
de Direi to dar ao Governo parte circums
tanciada e immediata dos motivos, que exi
girão a prorogação.

Ar!. 4.° A Correição poderá ser aberta
ou immedialamente depois da essào do
J ury, ou em outro qualquer tempo dentro
do anno, como for mais conveniente ao ser
viço publico (q,).

Art. 5. 0 O Juiz de Direito quando tiver
de abrir Correição, mandará publicar por
editaes com a conveniente antecedencia o
dia em que e ha de adiar na Cidade ou
Villa, o dia em que devem comparecer ante
eIle na ca a da sua apo en tadoria os em
pregados sujeitos ii Correição, levando os
seus titulo, e os lino ,auto e papeis, que
conforme este Regulamento lhe devem ser
apresentado, sujeitando- e,no caso deral
tal'em, á responsabilidade ou ás penas dJ CI
plinares cOlUminadas (5).

Ar!. 6. o lO dia designado, aberta a au-

(1) o Ar. n. 1,78 - de 15 de Outubro de 1862 decla·
rou, que sempre que o Juiz de Direito não csli~er em
clcrcicio na Comarca, por mais de dons annos, seja qual
fór o motivo dessa fulta, deve o Juiz Municipal que °
substiluir, faz r Correição.

Do mesmo sorLe declarou o Ar. n, 327 - de21 de
Jolho de I 63, que sendo o Juiz de Direito oporeot~do
no luga> com pessoas do fôro, e não podendo ,por 1!~O
lomar conhecimento dos seus actos. deve o JUIZ ~[uUJ'
eipal, scu primeiro snbstiLuto, abrir Correição cspecial.

lla\'endo impedimento do Juiz de. Direito, como mo·
leslia e oulros, no acto da COI'I'ciçã0 1 dcm esta ~r

odiada puru se continuar no dia que o mesmo MOgu)·
trado designar (Av. n. It9 - de I ~ de ~larço de 1 66.

(2) Vide O, n. I.O-de 31 de Janeiro de J8H, or1.203.
(3) Esle prazo he o ma.,imo da prorogaçã~, de modo

que a I..:orreição póde ter Jugor, oUenlo o scn'lçO o fazer,
por menos tempo.

O Av. de 1 I de Julho de 1859 exige, .que 6emp~e
lJuc ae ,'crifiear o hypolhese desLe urligo, ~~m os l,OI'

zes de Direito ao Governo' parl.e cil'cumstanc,l3da ,e lm
mediala dos motivos que rcclnmem esLa provldcnClo,

(4) O orl. 2u2 do D. n. 120-de I 42 supra cilada de:
terminava, que as Corrciçõcs sc 6sesscm na mesma oe
casião cm que o Juiz de Direito fór presidir.o}ury,

apre eute arligo revogou oquell" iJisposlçuo. e1bB
Olegario na sua Pratica deu Corre.çães neoos

!er mais con"eniente a aberlura da Correição antes das
sessões do Jur)'. . d

(5) Vide arl. 204 do D. n. J20-de 18~2 supro.ella:;
A prolica na publicação dos Editaes nao lem IldO~Bs'

rÓl'ma regular. l~m nlgnns lugnl'es hc o pr~prl.o ed'lêõ te
signndo pelo Jniz de JJil'ciLO,c eni outros, llluxyne n u;
acl instar do que se pratica com a éonvoCnçao doJ d~
l1C o edilal publicado pejo J,ui, ~I unicip:u, .prece eu
communieação paro esse fim do Juiz de J)lreJlo...,

Vide alegaria _ Pratica das CorrClfõcs pago -- '
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diencia geral da Correição .pe~o toque da I
cam~ainjla, e 'p,regão do p'Ol'!elro, a~se.n ta
dos ádlreita do Jpiz'de p~reitg (Ilh,oJuiz M\1
nicipal., de Qrpbàos, ])elega~os." ::;u.bd~leg'f':
dos, Jt'fiz de Paz,Promo lor Pübhco, Promot6r
dos l1Asiduo,,' The~~ureiro' e, JCu-r,adpr,Geral
dos Orphaos e Advogados; á e q-aer'da os,
Solicitadores, Tabelliães" Escrivães e"demais
pes'soas indistinctamente, ê na'mesa em fren
te'da sMe do Juiz o'EScrivâo"dii"GoI'i'eiçãó;
collocarlds II porta os' Omciae j·tle Justiça;
co\fJeclll'il a llÍJdiencia pcl, 'chamada das pes
sO'as(qull llevom compareceI;.

O,Es'eri vào do Jury'(2) ervirá de Escrivão
da Correição tanlo no civel como no;'crirrie,
cumprindo além das obrigaçãe geraes com
mnns a todos os Escrivães as especiaes im
poslas por este Regulamento, e as diligen
cias de que pelosl Juizes de Direito'iforem
encarregados.

Art. 7.° Ao Juiz Municipal, e onde
houver mais de· hum ao das Bxecucães Cri
minaes, compete a publicayão. do edital, ci
tação ilas pessoas, que devem comparecer á
andi'encia geral (3), e a preparação da lista
pela 'qual se deve fazer a chamada. • '

Art. 8.° A 'referida relação, 'além dos
nomes das pe soa mencionadas: no art. ~5,
conterá os nomes dos AdministrauJres dás
Capellas (fio), Juizes, Syndicos, The"oureiros
ali, p,roGnrador.e. das Ordens Terceiras, Ir
mau9ade~ e Confrarias, ou quaes,quer om
ci es dellas competentes para representa-las.
. 1\.rt." 9.0 ,Fal,tando a1gurn \ pessoa men

C!On.aa~ no art. 25, o Juiz l!JlJ i liporá. a pe:na
dIS~lp~nar, qll;e li,ver. sido comm,inada (5), e

(I) O .~v, n. ~8 .-de 6 de ~[~rço de lS;;~ (Jeclarou,
que os J!I~es de Direito podellud'8penser 'de comparec'cr
od~n~c.IO~~~'P~ qu,e' oo,~ m~tivo legililllo falterçm 11
audlenrQla j,,~s$lrn como permlttir que os Escrivãcs que
morare~ lónge, ba.eado moti",) j,uslificado, apresentem
01 seus.. lInos 'e autos.lior Ííllermedib de pessoas por eUe,
aolbonsadas, e dQ~ello de·sua responsabilidade.
(21Uaven~0 um Escrivão do Jur)' em cada Termo,

he Visto que a este comp.ele scn'ir nas Correições, Cnão
O do Termo em que reSIde o J UiI de Direito como pa
rece d~du~ir'se do AV;. de 11 de Setemhro de 1856 que
Olmer!o (ren,scre\-e d!J!- ~he Prati.a a'pa~. 220'é 2'21.

a fa)ta ~es.lo E,scmao compete ao Juiz' de Direito
sa~ nomeaÇa~ IOlerlDe (D. n. 814 - de 30 l de Kgosio de
:~~~.~l. 10 § I, QAv. n. 400 - de 20 d,o SeI moro de

~) Vid~ note (5) eo ort. 5 deste Regulamento.
t ,áPrall tambem não tem heviddb.niformidade quan
.~d· dli~t~ arlig?i sendo duvidoso, d]i O1egario,, i, a, r ed'!~I'àsSlgnedo pólo ;l'uiz de' Jji'rei'i~ e
~idP esme~te pub1lc.db." pclfi ~ ui~ Municipal, ôü' expe~
re~lem n~")e de?to .obre communicoção dà[!JeUe. A

P ce ma" segm.de he e do primeiro modo. I.

re!'} Estendo os 1Ivros ~o~ ~ahriqueiros sujeitos 11 Cor-
ça~ segu~~a os arls. 21 §. 9 e·n deste HegtiJamento

:ls5e~es~as conta~ lome~~s'';o Juizo Temporal (11.'1'5. n~
d ) _1 de AJtr,I de 1800, e n. 318-de 5 de No.embro
a~~~:: 'fus~e~teO!egário .~o:comine~ lario 11 este ertigo,
~ OA~ un"'~lpnarl0S pevl.ao ser aqm contemplarias! I
osll,U" a. 201- de 6 le Junho de IS6\! deolarou' que
e' Co v~g~dRS, pelaletta deste atligo, não esl:i,:üo sulcito.
pres:~t~ÇIi";- Ore, i-é não no espirito, mas na lelra do
cluir os A r !gp se, unde o Governo Imperial pera d'
qnêiros pe~Jogados 1a Coneição, paréce que os Febri-
(5)' mesmo lundamento eslão eIcluidos.. ,ó'

SeleJ'dede no~ precedente, 1) ô Av. n. fOO~de ~O de
~o e 1~~,O'supn 1:itgdo n.n nota (!l). .

. . lu I \ I ' ..

", I~ -,.

contra as pessoas do artigo antece.dente
proce4erf!. a~élT)',d-isto GQm,gJpr d ir~~~o,~

Á1. .' :LP..:', F!li~a a, c'wníl[l:).1 é IIwn,c}Qn,a
dos nf;l"acta" q)1e (teve.'se~ lançíl,da. em I~v;rp.
prQprlo ~1), os nome.s dos que cO~'p,~rç,cerão,
fallárãp, e for~o cç)lldj~nados, ou ap$ol,
viqos, seguir-se~IVl, a ap,resentação! dos tf
tulos com que servem os Empregados, e
log() suç,ce~sivawente s,erãp apreseJ~~~dgs os
au.to_s,liv,ros e pap~is, que 4~v~1l1 VII' á, Gqr-;
relça:o. '-'{ ,.t"

Ar,t. i~. Os au.tps, livro~ e 'p~p'eis, q!le,
dev_e~ Vil'_ á Gqrre,lçãp sera:o entregue ';Qm
runa relação em duplicata da qual huma spr!l
devolvida á.Be.s;;oa",wja, for assignada pelo
E~criv\tó:. d~~C;o'Í':re}Cã,Ç>l~ ~~pois' clrr COpf~ri?!\
f:Otll os'ltyr6s~ {aút~s:e. »a~êls ·aIfi'es\ld.rp.pp,~,

.Art. :1..2'." 'Fei ti' a apr~ len tacão' 'do p'l'U~
cesso-s', ciue sefá;;suécintãn1eh tê' "tneficidhá~:
dá na aêta

j
' des'ii'na:n'dó'-se o 'numero e"cfli'à:":'

lidade,' o uit tl~ i1ileít!l"a]hl.z~r~;'(rs dl.~s e'
horas das ua,S' aUd18nc'ías o tlin'arras,'~' en~
cerra-rá.:a a dienem ghal~ ,J 'I L'.. '. Ili'

Art. 1.3. Finda.a'alidiencia. geral, o Juiz
de 'Dil'eHo se dirigi'rá as'rpri oes, e· ahi pro-
cederá' épnf6rm'é o 'àl tigo'.31'·§"6<>. 1 'Cio.!

.Ar1:' 'ill,'." .O 'Juiz <'00 'DiJ'el lá Ilerá ti sua
dispÓs'icâo todos 6S OJliciaé de Ju,'liéh de'
qnaesqiÍer dl:is'Juii'Os,'é reqUisitará \íg'aiítd:.i
rid-ades' looaes, ou a'o gdve'qy' lia' C<'>'rfe, 'é'
Pre'sldeptes nás Provlnéiás," a 'força rt'çêes':
sal:iá' ptira as":dlHgenéias;:' 11llC 'f(jtem C!e
mister. ' .. ' , ;: ""1 !.." ·,r-} r.

Art. Hí. Tas audiencias seguintes pro-
cederá o Juiz de llirllito cóilforme O' Regi-
mento do J,uizo'commurrr. -" -.

1\.rt. 16, . As cotas; dêspachos, e senten
ças e provimentos seráo esorlptos pel~ pro
pria le,lra do Jttiz de Direí'to; sendo as cotas
lecdespachos somen te -rubricados. 'e as sen
tenças eprovimentos assignados' com o no-
me p,or il).t~,iro, (~). _

Art. {7,. A,s totas, despachos., e senten
çl\~ s'er~Çl, escrjp ~o~ 110S a.ú~()s· e ~~y~O~, ~ lan
çac\os e!Jó resumo n~ a~ta: os pr.o \m,~~tos
por~m se~âo nella i,t·a.n ,l::ripto~ ,poX lll~e.lro.

r. As' cotas escriplas ~ margem serVlr~o

como simples advcrtencia para as emendas
ou·..remis ões: ·os despachos para ordenar

(I) E~te !!y.r0 he I~rnecido pelo Es~rh'ã?, e não es~6.
SUJOItO' eo ,mpos!? do :'sçllo' (D:' ~.'2113 -"de 26 ~~ De"
zemhro de jgllO art!'!lof§~b).J'· l. 1 U. ~

'Vidé'uotu'(I) \id' 'arl!! 'õ deste Regulemento, e o Àv,
n. 08-de 6 de Mar~o de 1854. .' ,.

(2) O 'D. 'Yl. IS. ~ 2 'de 1 de. Fevereiro de 1831 pro"!"
denciando o resperlo dos pro"men!os dados em Corre,.
ção pelos Juizes d~ Direito ~Ul' maleria administrativa.
dclc'rminou o segUinte: J 1"

I.o-Os hizes 'ije'1)ireilo em Correição não podem
suspendor '1;' 'Eu~prê'g( a~. que senir~m .éom li~ulo ~egi
limo'; dd qunl nilO rM'hilo "a1(o os dlre,tos respecllyos.
s'enão dejloisC dê ussigllar-lliés 'preso para 'o págamenlo,
- ~.o_ Os J provimentos que "crsn'1'eÓl -sobre mbterin

admini trnli1'fi, comb suspensão de Ertipre'g':tdos, e afl~
ced~ção de impostos l podem ser cessados pelo Governo
rolperial, e provisUrta'in~nle 8uspenso. pelos Presidentes
de Proyincin. t \ ~ - •

Vide ~vs, n, 3~1 e 349-de ~O de Iulho, e 1 de Agosto
de \S05:' ,ó - ~. "

~",' ,Q\Y1. ~~
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qualquer diligencia, as sentenças para os
julgamento, e para as emendas de nulltda
des com comminação ou imposição de penas
disciplinare, ou responsabilidade; os pro
vimentos para a instrucção dos empregados,
e emenda dos aba os com ou sem comml
nação.

1rt. 18. Os Juizes de Direito, apenas
fechada a Correicão, remetteráõ copias dos
provimentos á Secretaria d'Estado dos Ne
gocios da Justiça (i), e aos Emp.regados a
quem for necessario o seu eOIJheClmento ou
execução.

Art. i9. Das cotas, despachos, senten
ças e provimentos, contendo somente adver
tencia ou emenda de abusos ou despachos
dos quaes não couhesse no Juizo inferior
appelJação ou aggravo, não haverá recurso
algum, mesmo quanclo a emenda nesses ca
sos seja acompanhada de comminação ou
imposição de penas di ciplinares ou respon
sabilidade (arts. 52 e 59).

Art. 20. A Coneição será encerrada por
huma audiencia geral, para a qual serão cha
madas por edital as pessoas mencionadas
nos arts. ee 25, e sen~lo aberta a audien
cia, puJ)licadas as cotas, despachos, senten
ças e provimentos, ouvidos e deferidos os
requerimentos elas partes, lerá lugar a res
tituição dos processos, entregando ás pes
soas, que o receberão a relação assignada
pelo Escrivão da Correição.

Art. 21.. Os Escrivães dos diversos Jui
zos, recebendo os autos e livros, os apre
sentaráo ao respectivos Juizes para pôrem
o c'Umpra-se, executarem os despachos e
sentencas que neUes se contiverem, não
lhes sendo licito ajuntar ao C'!.IJ111p1'a-se
qualquer palavra ou observação (2).

Art. 22. Os TabeJliães apreselltaráõ tam
bem aos Juizes perante quem servirem os
Jinos, para ficarem inteirados e cumprirem
e fazerem cumllrlr.o que lhes competir.

Art. 23. O Juiz de Direito não poderá
levar comsigo os processos da Correição, e

(1) Por Av. cir. de 26 de Março de 1859 exigia o
illini Leria da JusLiça informação dos Presidentes de
]'rovincia acerca da execução desLe Regulamento, afim
d que o Governo ficasse haJlililado para premiar
aquelles i\lall'istrados que 50 distinguissem por sou zelo
o intolligenoJR.

Pelo 11. n. 2350-de 5 de Forereiro de 1859 50 docla
rou qno ossos prolimenlos remeLtidos á Secretaria da
J,1SLiça serião ali oxaminados para seaprociar o trabalho
da l\ragisLl'atura no Imperio, O uLiUsar-so alguma cousa
nos melhoramenLos dc 'Juo tanLo carece nossa legislação,
tania ch'iI como crimma\. Infelizmente esto tralmlho
não sa Lom podido fazar, tornando-se leLra' morLa, o
que so dispile o 'aquelle Decreto; enchendo as copias (los
provimentos tios Juizes de Direito, as estantes do nr
chivo dcssa ropartição, e sem o fruclo que se devera
esperar.

~2) Segundo O A.v. ~clcl-de 21 do Janeiro de 1853 os
Jmzes ~lunicipaes não só podem COUlo devem fazor as
suas oudicllcins durante o lem})o dos COl'reiçõcs, to
mando os Escrivãcs as notas em separado, para as lan
çarem depois M~ protocollos, quando estes ~~hirem das
mesmas Correlçoos.

nem mesmo aquelJes que inslaurar com ex
cepção dos de responsabilidade (i).

Os processos instaurados pelo Juiz de
Direito em Correicão serão remettid.os ao
Juizo ordinario para continuar a proseguir
neHes.

Art. 24, O Juiz de Direito, findas as
Correições em toda a Comarca, dará ao Go
verno na Côrte, e Presidentes nas Provin
cias conta circumstanciada dos processos
de respon 'ahilidade que instaurou, penas
disciplinares, que impôz, dala da abertura
e encerramento das Correições (2).

CAPITULO II.

Dos Emp"egados sujeitos <I COffeição.

Art. 25. São sujeitos á Correição os
Juizes iVIllnicipaes e de Orphãos, Delega
dos, Suhdelegados, Juizes de Paz, Promo[o
res Publicos, Promotores dos l1.eslduo,
Curadores geraes, e Thesour.eiro dos 01'
phãos, Solicitadores dos Reslduos, Tabel
liães, Escrivães, Distrihuidores, Co!ltatlo
res, Partidores, AvalJadores, Depositarlos
r,ublicos, OfTiciaes de Jllstiça, CarCerCl1'08 e
I arteiros (J).

Art. 26. A respeito destes emp'regados
compef" 'lO Juiz de Direito na COl'relção:

1. 'I: .. :'tear os ti tulos com que senem
seus eUlpi'egos e o!Jicias, e se delles pagãrão
os respectivos direi tos (q,); representar a.ne
cessidade de serem suspensos os JUIzes
iVIunicipaes e de Orphãos, Delegados l Sub
deleg-ados e J llizes ele Paz, que estlv~rem
servmdo sem apresentarem titulo legitimo;
suspender desde logo, participando-o ao Go
verno e á autoridade eompetente os outros
Empr~gados mencionados no artigo anlece
dente, que se acharem no mesmo caso: no-

(I) O Av. do MinisLerio da Justiça de 11 de Novem·
bro de ·1803 que Olegario Lranscreveu em sua Pra,"'
CO"'rei~ões Á pag.l08, exprimo-se desla sorlesobreu
jurisdicção dada ao Juiz do DireiLo, neste arL." t

, que á vista do art. 3t § /, dast~. nagu ~me'3;
pala,...as - mandar p,·ocede,., não he h.elto d~\Idur
quo o Juiz do Diroito em Correição não pode I~stuura~
procassos crimes que não sejão do respo~sabilifl~d~;
sendo quo O art. 23 sa refere euidel\lCmente aJtlr~,d"ç
civil, e não podia o Reg. sem derogaçã~ das LOIS, cII:;ferir ao Juiz de Dircito lima aLtribUlçuO que ellns .
não conferirão, c que seria incompaLivel com fi orgao1

"

saçüo criminal estabelecida. 11 \v
Ologario enlendo que a limitação de 9.ue .lraLa.~; d;

não so acha nesle ar!., accrcscondo quo o~~o ~\I:851
mesmo IIUnis!l'o n.209-dc 10 de NoyclDJJro (e \ .. ;
consagra douLrina oppo.La. Eis as ]lalavras do i 11S

em questão: . d P cc·,u
, a disposição do arl. 151 do Co<hg.o o rO ;;_

Criminal se deve considerar applic~vul a ~f·dos ~ff: sÓ
mes, cm que cabe n acção da Jusltço. Pub Ica, IQS ra
par so da"am á respoiLo do taes crimes as mesa SCO",

. zões de ordem publica e interesse da soclOdade'L 31 §
porqlle o mesmo principio ostá consagrado nO ar .
4· do Reg. das Correições.•

1
2~ Vide noLa II) ao ar!. 18 deste Rogul,mento.

I 3 Vide n'ota /,) ao ar!. 8 desto Regalameato•.
4· Vide nota (2) no ~I'l. 16 de~te J\egul~lllentO'
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mear (I) ou fazer nomear pela autoridade
competente quem sirv.a int~rinamente pel~s
Empregados 'lI pen os; asslgnar ~o .que nao
ti,rerem pago torlos os devido dlreJtos pra
zo para os satisfa7rr.

2, Syncl icar e i 11 !"1T'mar-se sohre o proce
dinlCnto delles afim lIe saJJer se ohservão os
respectivos Regimenlo~, se exigem ou re.
cebem emolumentos c'i:cessivos ou gratifi
cações indevida, e esp cialmente e os JlÜ
zes Municipaes, de Ol'phãos, de Paz, De
legaclos e ubdelegado~ fazem audiencia (2),
e são a siduos em deferi I' e admiillstrar justi
caás partes, se são diligentes e exactos em
proceder aos corpo; de delicto, prender e
processar os criminosos, e interpor os re
CUJ'sos legaes; s os Tabelliães, Escrivães,
e demai Officiaes referidos servem com
promplidão às partes, ou se retardão 1Jor
falta de pagamento os proce sos, recursos,
ar·tos e dilirrencia , afim de proceder contra
os dito Empregado como for de direito.

9. Advertir, impor penas, ou respon a
bili ar os que achar em culpa, 'procedendo
ex-a{fieia contra os culpados (3).

C~PITULO UI.

Dos autos, lún'os, c mais papeis, que devem. ser apre ..
sentados em Con-eição.

Art. 27. Devem ser apresentados à Cor
reicão e são sujei tos II ella :

í. Todos os processo findos e pendentes,
guardadas as ex:cepções dos arts. 57 e 58.

2. Os livros de termos de flancas e os róes
dos (llllpados (Cod. do Proce" ô art,. I02,
103, :1:6,6 e 229. Regulamento n. 120-de 3I
de Janeiro de I86,2 art . 293 e 302. Ord.
li". 1.0 til. 29 pr. § 6.° e liv. 5.° til. ~125
§6.°).

9. Os Livros de notas (4),inclu iveos do
Escrivãe' de Paz (Lei de 30 de Outubro de
1830); protestos de letras (5) e registro das
hypothecas (Ord. liv. 1.0 tit. 78 § 4.° Cod.

(I) oAv. h. 1,06 - de 29 de' Dezembro de 1 55,
C~pl~cando e~ta p,,'le do art. declara, que os Juizes de
DH'CltO !l-lO podem nomear Escrivães interinos dos Sub
uelegados de Policia, e dos Juizes de Paz, em lugar dos
quero.rem su pensos, por quanlo deste § se uão deduz o

- arbltrlO de fazer o Juiz a nomeaÇlio quaudo lhe aprou
"er, ma.s a nttribuição de nomear quando (or competente,
c_de fazer nomear, quando lhe não compelir a nomca
3:10 pe~a Lei cm vigor; sendo cerlo que as e~pr.essões
este § -:-pcla autoridade campctente-resolvem ql1al-

quer dU,"lda que a tal respeito podesse bal'er.

1
2j Vide nola (2l ao art. 2t deste Regulamento.
3 Virle uota (2 ao arlo 16 deste Regula.mento .
• O arl. 16 da L. n. ii9-de 6 <\e Selembro de

1851 ~eterminou, que os Juizes de Direilo em Correição
examm.~&scm se ~s Escrivücs de Execuções c Tabelliã~
rem~t~l8o no deVIdo tempo tis Eslações de Fazenda as
certid~es das Escripluras de compra e venda de beus
de .rrnz, celebradas DOS seus Carlarias, impondo nos
reo~lsso~ a pena de suspensão até o cumprimento desta
ob"gaçao.
t (5) A rub,rica dos livros de prolestos de letras he fei·t 'pelos J.ulzes i\{uuieipaes nos lugares onde não ba
d~'~8e:~).Clal do Commereio (A,v. n, 12i-de 25 de Maio

Commercial al'ls. 408 e MO. Regulamento
n. 482-de il~ de Novembro de 1.84,6) (i).

4.. Os protocollos e o livros de t8l'mos
em geral, e especialmente os de couc.iliacâo
(Ord. Ii\'\ :1.0 til. 79 § 6.°, til. 26, § 3." e
48. AI. de 4, de Junho de i823, § L° Cod,
do Processo arls. 1.21, 1.29 e I30).

5. Os livros de tutelas e curatela , conta
dos Tutores, Curadores e quae quer Admi
nistradores, as escriptura, contractos, e
quaesquer livro e papeis ex:istentes no cofre
elos Orphãos (Ord. liv. L° tit. 88 §~ 3.°,
32,33, til. 89 §§ 3.° e 5.0

, AI. de -lO de Ju
nho de 1751:, § dos Es(;rivães de -Orphãos).

6. Os livros e .inventarios do Juizo de
Ausentes.

7. O livro elo regi tI'O da Capellas e
Tombos respectivo, a sim como as conlas
dos Administradores, Instituições avul as,
e quaesquer autos, papeis e livro respecti
vos aos vinculos e Capellas (Ord. liv, L°
til. 50 § 2.° e 3.°).

8. Os livros do evento (2),- os do registro
do test~mentos e codic.illo , os inventarios
e contas dos Testamenteiros; os testamen
tos e c0aesquer livro e papeis relativos
aos Resliluos (Regulamenlo n. i60-de 9 de
Maio de 1842 arts. 5.°,9.° e 45. Regimento
de 7 de Janeiro de I692. Ord. liv. L° til. 62
§ 1.8 e til. 63 § 6.0). J

9. Os li VTOS das fabrica (C. R. de 20 de
Junbo de 1.598 § L° e AI. de 31. de Agosto
de '1781).

10. O livros de receita, de peza, contas,
tombos, inventarios, compromis os, con
tractos, termo, c accordãos, e quae quer
outro cLlS Ordens Terceira, Confraria, Ir
mandades, Hospilaes, Alher"aria.' a. siT:n
como as e cr)pturas, testamento e 111 tltul
cões, que estiverem avulsa, e os titulo por
Crue possuem' bens de raiz, a im como a
dispensas da amortisação ..

11. Os livros da dish'wuição (Ord .. liv.
i.o til. 85).

12. Os livros do depo ito geral.
13. Os do registro dos na cimentos e

obitos (Regulamento n. 798-de I8 de Ju
nho de 1.851. art. 22) (3).

Art. ~8. Deve o Jillz de Direito exami
nar: Ld se os livros estão aberto, nume
raelo ruhricad09 e encerrados por aulori
elades' competentes; 2. 0 se estão e cl'ipto~
por pessoa legitiú1a e pela fórma que ale!

(1) Os livros deste registro, e que conslão dos artigos
22 e 23 do iReg. n. ',82.-~e 18.6,. são aberlos, numera
do e rubricados pelo 1111z de DIretto (Áv. n. 146-de
30 do Novembro de 181,6); e ha,-endo mais de um Juiz
preferirá aqnellc á. quem pertencer n .Corrcisão, na .?c
casião em que se LI,-"r de fazer a rubrica (Áv. n. 1/>1
de 3 de Oe,;embro do mesmo auno).

(2) Vide roais adianto o D. n. 2433-de i5 de Junho
dei 59,lIrls.86e81. .

(3) Os livros do nascimenlos e ebilos das IgreJ8s
... Pólrochincs] não são sujeitos a Corrciçuo, mas os que

forão creaao pelo D. n. i98-de 18 de Juuho de 1851,
hoje suspenso (Av. n. 12i-de 4 de Junbo de 1854).

.<'
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CAPITULO Vil.

Das attrib"jções do Jui. do Direito em Correição
qllanto ao criminal.

(1) O .A.j'. add. -de ~ d~ lIlarço de 1~51 decl,,?",
que he Irregular o procedunenlo 'do JRIZ ~6 DIreJlo,
que por provimenlo em Correição, pronu~cla ou des'
pronuncia qualquer indivi,duo, porque a lll! sÓ lhe per:
mitlc conllcc:cr das proT1nncin.s C mcrcc~mcDto db
proyas, ord-iJinriamcntc

J
por meio d~ rcçurso (D: n.I~D

-de 31 do Jau.ciro de '18/.~. arl. 200 § 15)' e m?nosro
pode fundamCTitar a qoulriná opposta nâ 'L. n. 2Gl-de
3 de Dezembro de 18/.1, arl. 25 ~ 3, por qn~nlo a ali"
buição quo esse art. e os 20U c 35.1· do mesmo D. n: ~jO
conferem aos Juizes de DireilO··não s'ó' elD CorrelÇ'lo.
mas quando por qualquer maneira lhes. he presen!.e °
processo, 'não nulorisn senão os diligenuíls Dcc~"snrlasl
ou para se sanarem nullidudes, ou pura l})fils amp~n ~o'
nh~cimc!llo dn \'crdad~J C circumsl~~cj~s que p05sao li:
flUIr no Julgamenlo j O que hc coilsa diversa ue onnu

tlar processos, c re,"oga,' de.pachos independentemen e
de reC)lr~os. "

(2) A.iuda que o PI'OlUOlul' leuha in[entndo um p~;
cesso lWnlra o oJTen~or de )less~u. n~lS~r,al'el, e di
perdoa, nos casos racultados nas leIS, tessn o prece
mento.araeial (Av. de 19 do Agos,to !le 1:$Ji3). •

Vi!!l\;olegarlO-PrallCa daf Correifões. I.'"g. 3_1. 33e
(3). "ide Olegario-P"alica d~~ Corretfoes, l,ug.3

seguJntes. . _ . li
(4-) Vide Olegario-Pralíta da§ Correrçoes pags.

e 3~3.

Art.· 31. Ao Juiz de Direito em Corre.i
ção compete:

.. "I. E:aminar as nullidades, errps, e irre-
·gulal'idades ha idas nos processos findos ou
·Fendentes, que ,.vierem ~ Correição (art. 26
~ .1.. o d3c L~l de 3 de Dezembro de i841)

_p~(l. pro.ceder na fõrma dos seguintes para-
grapho!,(i~. i.

• ~Ii Pro.ceder ou mandar prÇlcedel:' fJ.');-or~
cio nos processos pendo!1t\ls, ,que lhe forem
apresentados, á touas as dilig!3ncias necçssa
fias ou para sanar· qualquer nullidade. ou
para mais amplo cOnheCl111ento da verdade
e circumstanCl3s,. que possão influir no jul
gamento. Nos crimes em que nào tiver lu
gar a accusação por par.te da Justiça (2), 6o
poderá fazer a requerimento da parte (art.
25 § 3. 0 da Lei de 3 de Dezembro de:l.8M).

. 3. Providenciar a requerimento do Pro
motor Publico (3), partes ou pessoa do

· povo, sobre o andamento dos pl'oce~so pen-
· dentes; q'ue se achar~rtl'demorados; t]:ualquer

qUE\ seja o ter!I!0 en> que;estiverem, eaJU'
risdicc~o á que' pertencerem nos caso em
'([Ue liõmpete a acção dã Jusliça.. _

.4. l\landa( proceder a. novos p~oce: os
pára conbeClmento do delwlo e de)mquen
les, em q].lanto o crime não prescrever (arts.
1.4,~ o '3~9 do CO,digo âo Processo) J~OS ~aso
em egle'cabe a aCGâo dã'Justica (4),i quando
lh~ ·.co,ús~~rem -ndv-as. provas;ou q'uabdo_à
visla do process'o findo com despaclio d'e n30

~ 1. ta.: a,; í'"! .• l 1:>1 ,

P' (I) Os'livrçYosujeitos ao'Sello nã.o-podem.fter ~ul>rlc~
'~ºs·pe!o'Jui..,an!eS -<!o sello (D. .n,,2H3-ode ~6,<\ç Do

- zémbro dê 1SGO,-art.'lüa; tlI Av. n,15.o-de.jG.de ~u'nho

de 1855), de"endo ser completo o pagamento' do im-
po.to em todo o livro. '

prdscreve{3.o' se a escrÍpturação está se-I Pata este fim os Secretarios ou Escrivães
.~llida sem;iÍJte,JT~ ção e e p<\ço em'branc.0' ~as. ~esas l'eméttel:áõ ao Escrivão da Pro
'que (ffaç~ notavef; [bo se tem rasuras, ~lS- ve~Ol'Ja huma relaçao das ~I~sas'novamen[c

I çadpra~ e: bOlTões, ~ se as~emendfl., e en- eleJlas, r~cao~o na fâlta sUJelt?S á multa de
trelinhas e tão resal' adas; :>,0 se estão 801- 50S a iDOS Imposta pelo Jwz de Direito

· lados; 6. 0 se os termds, autos e escrlpturas r,lrls. ii e 33). '
li 1ão lancado e lavrados com todas as for
iU'aliõãÇl{, e der.lar<\çôes exigidas pela' lei,

·e ássiinados pelas pessoas, (lUe devem a si-
gÍÍaFos. .

Deve' o Juiz' de Direito emendar ou fazer
'emeNdaI' \> erro'~,. que achar nos mesmo li-

•"r05,(i), e determinar em conformidade com
a lei' a f6rn'la e lllodelo de escripturação.
..M~. ,29. ~ào. virào fi Correição os pro
essos' findo Já Vistos nella, salvo havendo
exp6~ssa di:élém: do r'tiiz llé Dil'eí'to; e com
eXCel).cftO· do . process'os 'em que 'elle; tiver
determifiàào ou"apl'azado alg'um aéto ou di-o
ligenci'a,' e'comminado alguma pena' mi res
ponsabilidade.

· '! ;i~~'~'L30.,' .o,il.Ê,scri~rIio,' de O!,pllãb~ he
· pbcig..1do) sQ)fpena q,Q, f\1~llta,p,e 50~. f!<,100fl,
·ou ç'~ Q.l.Ltra:.pe,na di ('iIplin~r" ,que c.o'n,forme

, as Glrcums'tanCjas merecer, a apresentar 110
.l.uiz.dé·Dj,rêitó'~nl COl'~éic1j.o dda~ ~'~làçõ,es

• ew' ç(upli!lala.: ,a. i:. h do,S ií\ve~tario~'~ldos
ou pendentes, corri declar,ação do termo em
(lue se acharem ~,.dos no,mes dOI' inventa-

•,riadq, e iri,vl;niari~úte, Ju'ler e,0rphãos res
peclivos; a 2:à dos Tutores obrigados a con

::,tas, s~us nomes e.residencia , Ol'pllãos res
,.pectivos,:cS)J~\~eclaráQão do te~po da~ coÍl

/PS, e de ~llaes o.s que. as flp,re' entª-,tão qu,\es
nãq, .~f~e ·91l.tiverão proro'gaçâo de prazo, e
PÇlr CIHl\nto lempo. .

, 6, E,scrivãçll da Pr'Qvedoria sob a me'sma
: 'comm:ínacão deverá ap(esenlar:! l...."duas

teJacÕes elll 'd.up·'JiCata, a nriÍ11elra dos {esta-.. , F I f 4 '4ll"

mentos apresentadQs. pá(i'- Sllrel)l l'E)gJsll'ados
até.a sua data"cOlU ~éclatáção dos nomes dos
testadores e testarri~nhliros, e s,uas res'idoh
cia , nome dQTabe~li~9, clflta em que fbl'âe
Jej tos e' a.J)erlo.s, e tehlpo designado para

.' eori'tás ;', "a"seguncla'à;o' ~tést~ll1eIiteil'Os obri

.. giíCJ.o àscon'lâs,.dohlenüo··os.:úomes ~ l'esi
,d.en~j!l~" yoS,j\t~stadores '~ te'stamenteiros,

" data' ati?' te~ta!l!eplos e: su~ aberl!1ra, tempô
..bis cÓ1Has,.'quaes'os testamenlell'os quo de

:i~9J:ÓJll~S" Y~qüafl's'não: 2.~, huma relação
I ~m"d~pl!éala \1as eapellas eXistentes com os
, n'ó'nies';tl'ó~~ Instituidores, e Administraqo
...re.s, ge,illagçào dos encargos pios, titulo da

inslituição, nõta ou aocumento d'onde ella
"Xqps~e.. : .3.~'h.1:!,ma relação :em duplicata das
_drden_T~I;!l'elras, -confr~l'1as e Irmand?,óies

oxist~Mes 'sem .elÇcepção alguma, com cle
,,-,chi ~~ãO'a~s plissoas que compoem as l\1osas

regedoras.
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pra~o'~'ehtro' do 'qua,l 'devem .ser êllas·foma-
das·(Ord.li". L° tit.' 62'§ 29). ' i

3. Dar Tutores-€; CÍlradol'es aoS Oí'pbãos
epesso!\s seme~bant...es (i) que os não tiverem
(Ord. Irv. L° tIt:62 §§ ~2 e 37). .

~. Remover os Tutores ~ Curac10rbs us
peitos; os iIlegal men te nOl'neadd -; os ne
gligentes e prevaricáLlol'e , e aquelfcs que
não houverem J:lre tado fiança, nos casos
em que a lei eXIge '(0 j·d. IiI'. 1.° ti 1. 62 §§
28 e 33).

5. Providenciar sobre os inventarios não
começados ou retardados, ~mendando, re
formando ou supprimindo os eeros, nulli
dades ou irregularidàdes, se atnd,a não li
'verem dado lugar a partilhas, que ten'hão
pa sado' em julgado, caso em q,ue deveráõ
línlitar-se ~ responsabilisar os que de taes
erros, nullldades ou irregularidades' forem
culpados (2).

6. Sequestrar os bens; dos Orphãos e
pessqas semelbantes, comprados, ainda que
sejà em hasta pUblica, ou havidos directa ou
indirectan:ren1e pelos Juizes, Escrivães, Tn
tm'es, CUT\ldores, Administradores, e guaes
quer Officiaes' do Juizo 'proclldendo contra
elles criminalmente (art: iq7 Cod. Criminal.
Ord. li". 1..° til. 62 §§ 7.° e 38 e tit. 88
§ 30).

7. Prender os Tutores e Curadores, e Ad
ministradores, que houyerem dissipado e
extraviado os bens e 'rendimento dos 01'
phãos e pessoas semelhantes, e delles não
fizerem entrega no prazo legal, se não tive
rem bens por onae paguem (Ord. liv. q.o
til. i02 § 9.°), devendo immediatamente
ordenar que se proceda á formação da
culpa. . .

8.' Providenciar sobre os inventarias não
comecados ou retard'ados' s01)re a eJIectiva
arredádação, e legál aproveitamento, -appli
caçã.o é déstino dos'dinheiros e b~ns dos
;o-rph:~os: sob're a educação:, ensino1 ·so.Jda
~as; le'cásamen1os d'e)]es; cbl1ferme su-a qua
1Jdade e fazenda; sobre a a!lnullação dos

. cqntractos, e àlbeações nullas e lesivas,
1 quanqo não for 'ella de 'sua co:mpefencia, e
depeirdeI' de' aéçõe~ l'egulares; sobre' a co-

. brfll1çá dos alcances-dos Tutores, Curadores
ê' Administrado~e , ou'provenientes -de cuJ
'pa dos Juize (Ord. liv. L° 1it.-88, liv.
3.o'tit. M ,§'3,0 e Hv. q.o-iti1. i02.~ 8.°)

CAPITULO v.

D., atlrib"ições dô. JuiIes de Direito cm Correição
quanto ao tivot.

, Ar~. _32.' Compete ao Juiz de,pireito em
Correlçao, além do disposto no artigo ante
cedente: _

I. Rever as coptas dos Tutores; Cur.ado
re:~ ~ 'J,'~tpres dos Orpl1ãos, e quaesquer Ad
mlll~ lIadores, emendando e refOl'mando as
nulhdades, erros e iriJegularidade I 'que
nel}as acharem (Ord. 'liv. L° ti1. 62' § 29
eht.88§§qOeq2). '
, ~; Tomar ~s ~ontas, 'não tomada }?elos
JUizes d~ Orpbãos, ou pl'ovidlmciar sobre
ellas,.as~Ig~ando com a. comU1inà~ão' de pe
nas dISCIplinares ou de responsabilidade o

SECÇÃO I.

D. que h. relali"o .. odmini~tração das ~es'O(l$, e bens
dOI Orphãos, B outras pessoas miserallcis.

(I) Como os rndios (L. de' 27 d~ Ontubro de t83t
art lo.) e os EIpostos·(AI. dé 31' de Janeih; de 1175).
• (2) O Av. n. 168-de .i de Julbo do 186<\- deelnrou,
que o Juiz do DireiLo)J em "i,rtude deste § 11ão, poqe em
C9rreição habilitar urplJãos e julgar' pa "tObas, visto
como -aqui só tem a aLLribuição .de emendar, reformar
ou supprimir erros, nnllidades, ou irregu)$ridades nas
inventarias, definindo no ar!. 56 o que se deTe entender
poressa suppressão de nullidades, que he unicamente
nota·las, comminando ou impondo penas e decretando a.

, '(1) V' .•,.. , , . responsabilidade; declarando o § tO deste artigo que
.eçui t,de OlegarIo-ptot,co'd(l$ Corre;çõ.. pago 3~4 e a ju.risdJcção correccional do Juiz de Direito em materia

(~) "VOS. ....- I \ ",.. de inventarias, niio he eIelusila da qu.e éompete.tambem
tes. ,de Olegar'O-"'Pralll:a, 'eLc,a pag.·362 o seguin· e ordiDaiiam~nl~ ao Juizo de Orpbãos, não PQ~lllldo ex

cçdOf dess~ hm'tc,

pronuncia ou .de corpo de delicto i~~i'oce
ilente reconheceI: que. houve pr~t~l'lç~O .de
huma fôrma substanciaI, o~ de dll1~enclas
necessarias para o descobrllDento aa ver
dade.

5. TomaI' conheciJ)1ento dos despachos,
que obrigão a lermo de bem viver, e de se
gurança (i), que declarão improce~e~te o
corpo de delicto, lJU:e c03-cedem. e arbl trao o.u
denegão fiançal..ouJulg.ao perdlua a quantIa
afiançada, que Julgão Improce~~.!lle a pre_s
cripção ~lIegada, q~'l pronUllC1a~ ou nao
pronunclão, sustelltãá ~u revogao !\ pro
nuncia ou não pronuncIa; e ou1roslO1 das
sentenças definitivas dos Juizes Wlunicipaes,
Delegados e Subdelegados (2) para o eJIeito
somente de corrigirem ou responsabilisarem
aos Juizes que os proferirão contra a lei
por prevaricação, peita e suborno, ou outro
motivo contrario á lei, sem que po são re
voglr os ditos despachos e sentenças ou
inlrometter-se no merecimento do facto e
provas concernentes buma vez que tenhão
pas ado em jull{ado (art. 26 da lei de 3 de
Dezembro de i8~i, arl. 200 S§ 'L5, q391 e
4~'do Regulamento n. i20-de i8q2, Ord.
liv. L° til. 58 §§ 25 c 27).

6. Vi itar as prisões somente para se in
formar do estado, economia e in pecção
dellas, a fim de dirigir ao Governo 'na Côrte
ePresidentes nas Provincias as representa
çõe convenientes, e outrosim para darem
aUlliencia aos presos, afim de providenciar
sobre oseu,livramento, e conceder húbea.s
corpus aos 'jllégitimamente detentos (art.
344 Codigo do Processo Criminal, Cap. 5.°
Secçã~ 7.' Re~ulamento n. i20-de i8q2,
Ord. !Iv. L° tIl. 58 § iq).
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9. Averiguar se o dinheiro do cofres doS
Orphãos tem sido eiIectivamente remettido
ao Thesouro ou Thesouraria por empre ti
mo na fórma da lei, e se depois (lo Decreto
de i3 de Novembro de i8M e Provisão de
i2 de Maio de i8lt,2 se tem emprestado a
pai·ticulare alguma somma do mesmo cofre,
promovendo aeiIectiva respon abilidade dos
que forem culpados por falta do cumpri
mento de lei ou prevaricação.

10. Fica entendido que o Juiz de Direito
em Correição não póde tomar conhecimento
dos inventarias senão para o exercicio da
jurisdicção (i), que neste artigo se lhe reco
nhece, as~im como que essa jurisdicção não
he exclusn'a da que compete tamhem e ordi
nariamente ao Juizo dos Orpbãos.

Art. 33. Os Subdelegados, exigindo as
necessarias informações do Inspectores de
Quarteirão e dos Escrivãe de Paz (Decreto
n. i60-de 9 de Maio de i8lt,2 arL. i3. De
creto n. 798-de i8 de Junho de 1.85i arts.
9°, 10°, HO), apresentarão em Correicão a
rel.ação annual das pessoas fallecidas,· que
dOlx~relll Orphãos, com declaração da resi
dencla dellas, ficando J;ia falta- sujeitos á
multa de 50 a iOO$ imposta pelo Juiz de
Direito (2).

SJl:CçÃO 1[.

Do que he ~e1a,ivo á execução dos testamentos.

ArL. 3lt,. Ao Juiz de Direito em COlTei
ção compete, além do disposto nos arts.
31 e 32 :

-L ~evogar as prorofl'ações concedidas pe
los JUlzes da Provedona aos tes tamenteiL'os,
quando não houver litigio sobre os bens
dos te tadore.s, ou ouh'o qualquer impedi
~ento qu~ eVidentemente tenba impossibi
h.tado a execução dos testamentos, não pro
vmdo elle da culpa. mora, ou nea li17encia
dos testamenteiros (Ord. liv. (o tiL. "62 §§
2.° e i7).

2. Providenciar sobre os testamentos não
regi trados, suspendendo e responsabilisan
do o Escrivão que sonegar algum testamen
to, ou deixar de registraI-o, e impondo as
pena da lei ao testamenteiro, que dentro
do prazo legal o não registrou, ou sendo cic.
~do para. exhibil-o não compareceu (Ord.
hv. L° tIL. 62 ~§ 8°,9°, e tio da Lei de 7
de Janeiro de 1.692).

3. Remover os testamenteiros suspeitos
ainda a~tes de ser chegado o tempo das con
tas;. o~ l\l!galmente nomeados; os que mal
a~mlmstrao ou forem negligente ou preva
flcadores, encarregando das testamentarias
os outros testaLUellleiros nomeado pelos

(I) Vide Av. n. lG8-de 1,- de Junho de 186~ na nota
precedente. '

(2) Vide mais adiante o art. 23 do D. n. 2433-de 15
de J'unho de 1859.

testadore , OU na sua falta nomeando pes
soa idonea que os substitua.

.4. _ Providencial' so~re a conservação, ad
Immsh'ação e aproveitamento dos ben do
~estador, sobre a eiIecliva arrecadacão das
mdemnlsações e penas pecuniaria llevidas
ao Residuo pelo testamenteiro; sobre aao
~ulla~ão de conlractos e albeações nullas e
illdevulas, quando não for ella da sua com
petencia e depender de acções regulares; so
bre a entrega dos bens julgados para o Re i
duo na fórma do artigo 35, e 501)re ado
legados pios não cumprido aos hospilall.l
do c1ish'iclo ou a admini tração dos Expos
los, aonde não bouver ho pitae (Ord. iiI'.
i.° tiL. 62, Lei ele 6 de Novembro de i827 e
Regulamen to de 9 de Maio do iS1&,2 art. 3.').

5. São exten iya e applicavei aos tes
lamento as di po ições r lalivas ao Dr
pbãos (arL. 3:1 §§ 1.0, 2.°,5.°,6.° e iO).

Art. 35. Constitue Ue idl10 (i) para ser
entregue ii. Fazenda Nacional (Lei de} de
Dezembro de i 775 e AI ,-ará d'e 26 de A~o lo
de 26 de ARosto ele '180 l): 1.0 o produclo
da venda dos bens de raiz do lestadores,
que até quarenta anno forem achado em
~odel' dos teslamentei 1'0 (Ord. IiI'. L' til.
62 § 22): 2.° o dobro da nlia de cousa
pertencentes ii. .fazenda do< teiladores(2),
que os te tamenteiros comprassem para si
ou para outrem (Ord. ciL. ti 7.'): 3.' tluas
partes do trosdobro em que forem con~em
nados o te tamenleiros no cas de rerJUflO

- (Ord. cit. §21): lt,. ° a perda do prenuo quan
do os teslamenteiro não acudirem ácitação
para a pres lação das con tas, ou acudindo
forem ellas glo'ada por algum dos trez fi.lG
tivos enunciac!os no n. 1.° § 1 de le arh"o
(Ord. cit. §§ 9°, iO, H, i2, 1lt, 023). .

1. Constitue Resíduo para ser apphcado
ao cumprimento dos te tamenlos: l' as.re
posições e indemnisações ii. que são obrm
dos os leslamenteiros, quando a de pez~\
forem glosadas ou por il1egaes, ou por lIao
conformes ao testamento, ou por terCl~ Sido
feitas depoi da citação para apre Laçao das
contas (Ord. Iiv. iO tit. 62 §§ i2, 14 e231;
20 buma parte elo tresdobro em que r~rem
condemnados os testamenteiros se pClJura
rem (Ord. ciL. § 21). . . _. .

2. Serão dadas com dtllgenCla ~execuçao
as sentenças pertencentes aos Re Iduo , en
do vendido os bens dos condemnarl0 em
hasta publica no tempo, e maneira e labele
cida n:J,s Leis para a venda dos bens dos d~l
vedores da Fazenda acional (Ord. CI.
§ i7).

3. A arrecadacão do Resíduo será eff~
cluada na Provedoria onde hal'erá hUIllIi
vro aberto e numerado, rubricado e encer-

-------
(I) A. penas do Residuo pertencem á renda geri!

(Av. n. 128-de li de Maio de 1852). . C,,,..
_(2) Vide Codigo Criminal art. l~i c Fre'IOn,'-gariO_

hdação d Leis Civis art. 1118 nota (2), 8 e
Prali"" d Correiçães pago 420.
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rado pelo respectivo Provedor, para neBe
e lançarem os nomes dos testament~iros, e

os das localidades, em que estes residem, o
valor das quantias arrecadadas, remettidas
e applicadas ao cumpnroento dos testamen
tos com as da tas da arrecadação e sahida das
ditas quantias.

4. As quantias a que tiver direito a Fa
zenda Nacional serão remettidas ás reparti
cões fiscaes competentes, das quaes se co
~rará conhecimento de entrega, que será
jwlto aos autos.

Art. 36. Considerão-se legados pios per
tencenles aos hospitaes quando não cumpri
dos (i), até ser o testamenleiro cilado para
dar contas, Iodas as esmolas de missas e
omcios;' todas as disposições deixadas pelo
le tador em peito e arbib'io do testamenteiro
por sua alma; todas aquelJas destinadas
para objectos pios, e obras meritorias, não
endo para pessoas determinada, ainda que

seu nome não seja declarado, como viuvas
pobre, Orphãos, ou para alguma obra cerla
e designada como Capella, etc. (Ord. liv.
i' lil. 62 §§ 14, i5 e i6 ua Lei de 15 de
Marco de 16:L4, 5 de Setembro de i786, 3
de Novembro de i803).

11.1'1. 37. O premio que ao testamenteiro
compete (2) quando o testador não lhe dej
xar, ou elIe não for herdeiro ou legatario he
de ClOCO por cenlo da importancia da terça,
depOIS de apuradas e deduzidas as despezas
do funeral, e hem d'alma, e sera impulauo
na terça do mesmo lestador (A.!v. de 23 de
Janeiro de i 798).

Art.. 38. Aporcentagem que aos Juizes
e Officlaes de Provedoria compete só tem
lugar e he devida nos casos em que o tes la
mentelro perde o premio que lhe pertence,
do qual a mesma porcenlagem he deduzida
(Ord. li". L° til. 62 §§ 12 e 23).

Ar. 39. O J:uiz de Direito punirá com
su pen~ão ou pnsão por 5 dias aos Officiaes
d~ .JustI~a que preterirem ou demorarem as
dl!Jge~clas da Provedoria que devem ser
prefel'ldas á todas as ouITa~.
. Art. 40. O elIo dos autos da Provedo

!'Ia será averbado para. ser pago a final pelo
testamenten'o, a quem se não dara quitacão
em a prova de pagamento do dito impo "to,_.._------------

dn(;) t,L. de Gde Noyembro de 1821 arls. 2 e 3, man-
o ~p len,r aos EIJlO~tos dns llro,'incias que não lh'c-

rC':'dlospllacs, esta legislação. '
rico~d? sobre os IONados deixados á Sanla Casa da Mize.
Setcmba, cIcartns e consciencia os Avs. n. !15-de 19 de

19) Oro I e 18~G,~ n. 251-de 21 de Setembro de 18ii9.
di'-osi iiD. n. l"On.-de 3 de ,Iulho de I ii'. altel'ou esta
l.iro c~mO' delCI~llJlHl1Hlo no ar~l. 10, que ao leslamen
IIlio pelel naa .sendo herdeIro ou Icgnlario o pre
gar' q;l~e :.er'd aíbilrado em allenção ao r.O"llIn;o rio lu
Jni; dos Il~~id a ICrnnça e lrabalho da liquidação, pelo

No ,(' DOS e Cupcllas com os recursos Icg:nes.
cedcr 'dle '~O 20 se declara, 'lue o premio não poderá eI
asccnd t", por cento, deduzindo-se da lerça, havendo
da nos ~~~:oou descendenles, e de toda a fazenda liqni-

Os premio: ~~sos. , . .
niio pagiio de/o e(Inedentes a vJllI~na leslamenlarla,
'IO-de 1 de J~m~ d' dtO lo de Julho de t817l e D. n'

n o e 84~ arl. 1 § 2).

e de quaesquer OUITOS, que forem devi
dos (i).

Art. 41. Os testamentos originaes de
pois de registrados serão guardados no Car
torio da Provedoria, e emmassados com os
do mesmo anuo, com o rotulo respectivo
(Ord. liv. 1..0 til. 62 § 80 e Lei de 7 de Ja
neiro de i692).

Se forem requisitados para alguma acção
crime ou civel de falsidade, o E crivão, pre
cedendo despacho do Juiz, o remetterá,
deixando h'aslado em seu ·lugar. .

Art. 42. São somente sujeitos á conta
os testamenteiros até passarem 25 annos
(Ord. liv. 1.0 til. 62 § 80 ) (2).

Art. 43. O Juiz de Direito emCorreicão
requisitará ás repartições fiscaes competen
tes huma relação dos testamentos nenas re
gistrados, ou averbados (3), a fim de melhor
proceder á verificação do registro dos tes
tamentos (Art. 34 § 20 )

Se da conferenl:ia da sobredita relação
com o livro de registras e testamentos apre
sentados, conhecer o Juiz que algum tesla
menlo nào está averbado na repartição liscal
competente, providenciará para que se ve
rifique o registro ou averbação, fazendo a
competente participação.

SECÇÃO JI!.

Do que he relatiuo á administração das CapeUas, Hospi
taes, Ordens Te·rceiras, Irmandade! e Confrarias.

Arl. 44. Compete ao Juiz de Direito em
Correição, além do disposto nos arts. 31.,
32 e 34:

1. Verificar se as CapeJlas existentes es
tão registradas nos livros competentes (4),
e providenciar para que sejão eJlectivamente
registradas, suspendendo os Admini. trado
res, que não mostTarem as instituições (Ord.
liv.1° til. 62§ 50).

2. .eroceder. á inquirição e informação
de pes oas antl~as do lugar, ou que tenhão
razão de sciencla, e á quaesquer cLiligencias
necessarias para verificar a exis leneia de Ca
pelIas usurpadas, ou cujos titulos se hajão
sonegado, procedendo a este respeito como
determina a Ord. liv. 1. 0 til. 62 § 5'1, e AI-

(I) o Av. n. 19-de 16 de Janeiro de 1855 decio.
rou, que esta disposição se 1eve eulender eom refe
reneia ao Av. de 12 de Fevereiro de 18"9, qne
mandnn que se observasse a respeilo de toes aulas
a disposição do arl. 15 § 12 da L. de 21 de Olllubro
de 1813 i comprohendendo pnr lanto a isenção do
arl. 40 somenle os aclos praticados e os documenlos
orrereeidos pdos empregados do Juizo, não pelo les
lanlenleiro, qne a fionl lIe obrigado a pagar o imposto
dos ~ilos artigos e doeumentns, como o ha na fórma
do arl. 5~ § I do D. n. G81-de 10 de Julho de 1850,
e Av. n. ISI-dc 8 de Agosto de 1853, o parlicular
qne figllra nos processos em que he parte a JUstiça ou
a Fazenda Nacional.

(2) Esla l'rescripção eslá snjeita á todas as clausulas
da prescripção em geral, toes como a nolificação do
TestaUJenteiro para prestar contas, nccusada em au
dieneia (Av. n. 1M-de 22 je Junho de 1852).

(3) Vide art. 3" § 2 desle Decrelo.
(4) Olegario-Pr"licq d", Corr,içõu pago ~2S. -.



(I) Vide L. n. deU-de 18 de Setembro de 1845 art. 44,
e b. n. 655-de"28 de Novemb.ro'de 184U, l'egulando
II execuçãu da L. de 9 de Dezembro de 1830.

(2) O D. a, 2-de 29 de ~raio de 1837. declarou co
mo não escriptas tudas ns di~pogições testamentarias ou
doações de "iuculos li Morgndos, que se não veriGca
rão, passaodo os bens aos herdci, os" dos Inslilui'
dores. - Ir

(3) O Âv. cir. de 20 de Março de 1854 Iranscriplo
por Olegario em sua Pratica das Corrciçõcs a pago 436,
recommenda a esecução desle paragrapho, mandando
se crear nas l'rovcdorias os livros necessorios para o
tegislrn dos Capellas c seus lombos, de conformidade
com a Ord: do Iiv. I. t. 50 §~ 2 e 3.· (I) OS Âvs. n. 262-de 25 c de 29 de Novembro de

Os gadós o[erecitlos pelos1icis 'para com o seu ren- 1853, e~igelI) com a remessa deslas relações os res·
dimenlo man'ler-se o culLb em algum templo ou Capellu peclivos tllulos cm oopio aulhenlica, para ser.em remeI·
admiQislrndã por alguma Confraria, sujeila a pres!a- .. lidos ao Thcsouro Naciopal, afim de se acaulelaromoS

ção de contas, não se repu la bens eocapellados (A", n. intere..es da Fazçnda Publioa. " . d
142-d.e 26 de Abril de 1858). O Aviso de 2p de Novembro he do Mímste,,? a

(4) Pclo ·Av. n, 2H-de 22 de Selembro de 1855 Justiça, e Olegario lranscreveu~o em sua Pra/'''' e
se declarou, que devem ser inscriplas no liyro dos pago 1,·38.
Tombos as insliluições das Capellas, vineulos o alé dos (2) Vide nola (2) ao § 1 desle arligo.
onus c encargos lisos imposlos aos Morgados, quer (3) O Av. de 3 Janeiro dp IS32 declarou, qo.e 8J
ellas lonhão, quer não lemplos ou casas de o..ação; A..ociaçues Religiosas não lem necessidade de hceo:
quer cxistão, quer não os bens tia instituição; não se ça para organisarem-se e unitormis~rem·se, compe.
conlemplando' nesla di.posição as casas de oraçãe sem lindo ao Dispo regular denlro dos templos tudo qoeo
inslituição e nem bens. to fôr relallvo ao cullo. . o

As queslões relalivas á vacancia dos vinculos por OIegario na sua Pratica à pago 441 diz, que o o\l'~e
commisso, ou falIa de successão regular e legilima es- provimento da Correição da Côrle (1862) ~ecl.raral qa.
Ião á cargo ~e8 Provedores (\e Çlapellas, e não dos a doulrina daquelle Aviso não havia SIdo aocel a
Juises aos Fellos da Fazenda (1\.•• n. Ia-de 12 ae praltca. I Go'
Jnlleir~ d,e.1. ~15), TanJo as AssoeiaçQes ReligiQsqs ap!'.9va~,as pe 0.

Ph1MEIRO LlV o D.JS ORDENACÕES
G l'Y! rr.}'J' r,rlJ ..

vará. dll 23"dlll\{.ai.o d.. q75 ~~, iO e i, e B, Envia! n? fim d,e c~da Correição ao
Alvará de i4, ae Jãneir<:> d~ i861'§§ 2° e 3°. Tlresourb ~llço,cl~!\~ r~!~ções exaétás das

3. Sequesh;ar e reslLtl,Ur ás CapeJIas os CapeIl, s (i:, que eXlsllrem n'o's'Termos res
hens indevidameflte al,!leados ~m. p.Qdér de péctivos, ~om as declar~Q?es e'Xig~das no §ii
pessoas~ <Lua os houverao do AdmlOlstrador do Alvará: de 23 de MaIo de 177<>, deelaran.
por quaHI~~r ,litulo, ouvido previamente. o dã aCTIJellas ã. respeilo das quáes·se tiver
posslÚdor an~e~ da sentença dê sequestro, c pI'oceailio nos termós dos ~~ 201e 3° do AI.
ficando-lile salvo o direito contra o Admi"- vará de i!l: de Janeiro de iB07.
nistrador (Ord,. liv. i!'· til. 62.:§ .5'~) ~ I , , o. Prgvid npiar para que seja. eITectiva a

Esta. dispos~ção he comp'.J;eh,en&iva da&. entrega dos encargos pios não cUlnpridos
alheacões f,eitas p~lq~ Cónva,nlos,(l)' eQ'rcllHis aó,s 'Hlispitaes eCasas dé ~pds·tos'o'liüe não
Regulares se91 licen!):!,. )dp,'~bvimio (Lei: a,e houveren hospihies. I • !,', I" 'u . '

9 de D,e~eq]h,;o' de i$,~,O.):. . . 19~ Es.tas disposições C\ompI:ehelJdem to-
4. Remover os A~mlm.sttadores II1e- dos os 'fllcul'ós (2) com'ex:r-epcão aos Morga.

,galmenle ~ome.ado.s, intrusos, ri,egli&en,les d~~, s.alvo q~anfó. áos'onus e ~ncargos fillos.
ou preraflcadores, nOl11eau~o ou' fázendo 11. São extensIvaS e' ápp!Jcavels ás Ca
nom~ar C{Uem os sUbstitua ven,cep.~b onks,:. pel1ásas'd.isEosi~õesdo art. '32·§§ 10, 2°,5',
mo premIO (Ord. liv. iO tit; 62..§§;50.e5à'). 6°'e 10~ e a\~s. 39, 4,0, e 59. .' '.

5. Su.p.pri.J;,?~r e aunu,llar qsJ~lorgadbs (2) e A'rt! 'lj:5 .. Ql(ãIilo aos 'Tlospitaes compele:
Capellas IJ1slLtuidas deIlois i;l~ Lei' de 7 de 1', Examinar or'egimento e tombo deseus
Outuhro de i835, sequestrando pard a Fa- bens, tomar I OU reVer as contas de sua re
zenda Huhlica os bens respectivos, se fica- ceita e despeza, e no caso M achar culpa
rem WlgOS. . nás 'respectivas' administrações e 0fficia~s

G. Providenciar sobre qs ornamentos e lappUcar-lhes'11.s penas da Instituição, fazer
misteres do, serviço, e enc.argos pios da re~títuir o mal despendido, e o riao arreca.
Capel!a; afoEamento e a.pr~v.eil~~ento dos daclq, e desti~u~~-os1 fazendo eleger outros,
bens delia como for de clJreJto.. se forem de eleição, e 'nou)eando quem no

7. Crear, 'quando o não haja, bum livro' interval!o os subs li tua, (Urd. 'Ii " iO m. 6~
proprio e especial para ~ lançamento dasCa- ~§ 62, 63 e 64, e.Alvará üe i8 de 0utubro
-pellas existentes (3), abrmdo para cada huma de i806'§ 4,0). . , I

bum titulo no ~al se especifiquea sua insti- 2. Examinar se os enfermos são tratados
tuicão, tombo (4,), rel1diinento, e a euumera- como devem sewpI:ocedendo contra'os@ffi·
ção"dosben de qualquel' especie, e deixando ciaes, que nisto faltareqJ. ao séu'dever, na,
margem larga em branco para as occurren- f6rma do art. 50 déste Regul«meJ)to, além
cias, que apparecerem (AJv. de 23 de l\~aio de cOIDmunicatem á Secretari'alg'E·tado do
ele i775), d~clarando aq.uelIas á re peito das . Negocios do Imp~rio para .pro~ide~eiar

i
uaes, se tlver proceclJdo nos lermos dos como melhor convier (Ord. IJv. 1° til. 62
~ 2° e 3° dÇl J\.lvará de if1 de Ja~eiro ~e § 6~, Alvará de i3 de Janeiro 'de i6,15, AI·
B07. - "ará de i8 de ,Outubro de 1806,§111o). ,

, 3~ São applicaveis aos lIospHaes as ilis
posicões do art. 32 §§ -:I. 0, 2°" 5", '6° e 10, 'e

I arts."39, 4,0 e 5~. ' I 1;'

Art: ~6. No que diz re$peito às Ol'dc~s
Terceiras, Irmandades e Co.áfrarias ao JIIIZ
de Direito em Correlcão conipete:"

1. Verificar se as di'dens Tél:eeiras, Con
frarias e Irmandades s tão legalmente ius
tillÚdas ou eréctas com licenca do Poder

'coiJ1petcnte (3), e.se tem Compí'omissos ap-
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provados ou coy.firmados, dissolver aquellas
e sus]?ender estes até que apresentem oCom
promIsso approvado, nomeando interina
mente hum AdminislTador (Provisão de i7
de Novembro de i766 e de i2 de Seteml)ro
de 1767).

2. Providenciar sobre a arrecadação e
aproveitamento dos ben , sobre as despezas
dos ornamento e dos objectos do culto (i):
sobre a cobranca das indemnisacões devidas
pela ! Irsa, rcg dora , ~u Orrlciae delIas
em l'.lZào uas despezas IUegaes, e damno
que fizerem (01'(1. liv. i o tít. 62 §§ 62, 63
e6~).

3. Reformar os accordãos e deliberações
judiciaes, e annullar os contractos lesi vos e
nullos, ou providenciar sobre a annulIação
deJles, caso não seja ena. da sua compe ten
cia, e dependa de acções regulares (Ord.
li\'. io til. 62 §§ 5[~, 63 e 6lj,).

4. Annullar· e fazer renovar as elei
çõ.es feitas conh'a a fórma dos Compro
mIssos.

li. Remover as Metas regedoras, ou OJfi
ciaes della , que forem suspei tos, negligen
tes, prevaricadore , ou admÍJlistrarem mal;
nomeando quem ÍJllerÍJlamenle O' substitua,
emandando proceder a nons eleições para
a substituição da M:ezas, ou que estas
nomeiem novó Omciaes em lugar dos
removidos (Ord. liv. i. o til. 62 §§ 62
e63).

6. Instituir e fiscalisal' v 'irande Livro do
Tombo dos bens de todas a Ordens Tercei
ra , Confl'arias e Irmandades, em o qual
deve constar a relacão de todos os bens com
os re pectivos cara'cteristico , e declaracão
do titulo de aCqWsição, ficaurlo margem
larga em branco para as occurrencias que
hou\'erem.

As despezas do custo, seno, e escriptura
~ão de te Livro erão propriamente distri
Dwdas pelas ditas Ordens, Confraria .e Ir
mandades, decidindo o Jui.z de Di.rei to a
questões que forem de natureza temporal, e
d~ sua competencia, e prestando sua auto
1'1dade e braco secular para execucão das
deci õe~ do Órdinario, no ca os que lhe
competll'em.

Art 6..7. As disposições des ta Secção
comprehendem todos os I-Iospitaes, Fabri-

.erno Inlp~rinl, como pelas Assembléas Provinciaes,
(Ao.lo Addlcc,onal. nrL 10 § 1), eslão sujcitas á taxa de:t08e velhos dIrei los (Ã.". n. 1,\- de 18 de Abril
d: ~842, n. l75-do 10 de Ago to de 11153, circo n. 1,·2
de 'p deOtlluhro.d~ 18;;9), cumprindo que osl'residenles
G íOVlnc,a sUJellnm ao oonhccimouto elu Assembléa
a::a e do Goveroo Imperial a approvnção que derem

_Compronll sos de Irmaodades as respectivas alle·
raçoes!,. como os re8ulamenlOs qu~ expedirem para a
oOse1cubçao das Lois Irovinciaes (A,'. n. 2G6-do lo de

Un ro de 1859) .

2/~) 9Vido nela (4) no art. 8 desle Decreto, e os arls.
Ui ,e 47 com a respcclha noln.

comoasullle ..se Olegario - P·ratica das Cprreições, no
meo arlo a esto disposição.

cas (i), e quaesquer Estabelecimentos pios
e Associacões Religiosas com excepcão so
mente dos Regulares e Claush'aes (~). ,

SECÇÃO IV.

Do que !te ')'elat,ivo á an"ccadação e adminis""açiio (los
bens do Ausentes e herançàs iaGontes,

Art. lj,8. Além do di po to no artigos
3i, 32, 3lj, e M, compete ao Juiz de Direito
em Correição,fiscalisar a execução do Hegu
lamento de 9 de Maio de i8lj,2, e 27 de Ju
nho de i8Mi (3), sem todavia exercer juris
dicção alguma além daqueJJa que se contém
nos paragraphos seguintes:

I. Providenciar sobre o andamento dos
invental'ios, e efl'ecl'iva remessa para o Tbe
souro ou Thesourarias do produclo dos bens
arrecadados, a ignando prazo r<tzoavei e
peremptorio ob a comminação depenas
disciplinare ou de re pon abilidade para
a conclusão dQs ditos inven tario .

.2. Sequestritr os ben de defuntos e au
sentes, que por onlÍ são ou ignorancia do
Juizo de OrphITos nâo tcnhão sido itlTecadit
dos, e os que se ti\'erem sonegado, ou pas
sado direclit ou i.ndirectam nte para os Jui
zes, Escrivães, Curadores, c rruaesquel' Offi
ciaes, procedendo criminalmente contra el
les (Art. ilj,7 e 1.72 do Codigo Criminal), e
providenciando para que sejão etrectiva e
legalmenLe arrecadados e postos em admi
ni tração.

SECÇÃO v.

Da q"e "e relativo aos inreresses da Fa'Cllda- Nacional.

Art. 49. Compete ao Juizo de Direito
em Correição além do disposto no artigos
3i, 32, 3~, ~1, e 6..8 :

1. Fiscalisal' a arrecadação dos impostos

(11 Com quanlo -os Fabriqueiros sejão de nomeação
d,o Bispo ela Diocese, a tomada das eonlas deverá ser
feita no Juizo lemporal (Av. n. 115-de .27 de Abril
de lS55).

Compelindo ao Dispo a admini lração das Fabricas
oas Matrizes, não póde o Pro,'edor impedir que o
Fabriquei ro obedcça ás ordens dos Bispos, pagando as
despezas que o Prelado lil'er ordenado, sendo Ião so
mente sua alf.l'ihllição tomar (IS contas ao Fabriqueiro,
fiscalisando as dcspezas feitns (A•. n. 318-de 5 de
NOl'embro de 185 I·

(2) Pelo AI'. 11. 253-de 30 de Dezembro de 185'. se
declarou, que as l\li'zcricordias não esta"ào isentas de
prestar contas na Pro\cdoria, sah'o se tivessem 'privi"
legio expresso cm lei, deveudo os respectivos Adminis·
lradllres cxhibi·lo cm .J uizo para serelU escusados.

(3) noje vigora o n. n. 21133-de 15 de Junho de
1850.

Os Avs. n. 2"0 c n. 26l--de 29 de Sele'mbro e 10
de Oulubro ,Ie 18;;9 declararão, que era improcedenle
a du\"ida quanto á continuar ou não em vigor as dis
posições deste arl. e s~us paragrapho_s sobre a jurisdic·
çâo de JlI17.0S tie DireIto em Corrclçao, nas arremata..
ções e admioislrnções dos bens de ausentes o heranças
jacentes, por isso que o arl. 101 do D. n. 2,1,33 não
comprohendeo cm sua rc"ognção senão as disposições
que' . erão coulrarias, e nunca o presenle artigo.

OIlD.45
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devidos em autos, livros, e quaesquer pa
peis sujeitos á Correicão (i), verificando e
farão pagos o seBo próporcional ou fixo (2),

(I) Pelo Av. n. 53-de 15 de Fevereiro de 1853 se
declaron, que os Juizes de Direito erão incompetentes
para inspeccionar e conhecer dos actos dos funccioDa
rios ':lue lem a seu cargo a arrecadação e dispendio
dos dinheiros puhlicos, cujas contas na Carmo da le
gislação em vigor compete tomar ao Thesouro e The
~ournrias de Fazenda.

Da mesma sorte, e pelo Av. n. 102-de 16 de Maio
de t854· se declarou, que não lhes era licito eslabele
oer regra em mnteria de arrecadação de impostos, com·
pelindo-Ihes somenle velar sobre a execnção dos Re
gulamentos fiscars, denlro das allribuições que os
mesmos lhes conCerirem; podendo represeutar o que Côr
conveuiente em pró da arrecadação e fiscalisação dos
imposlos, cuja liquidação ou inspecção esliver a cargo
das auloridades judiciarias.

A L. u. 779-de 6 de Setembro de 1854 ar\. 16 ue
terminou, que os Juizos de Direilo em Correição exü·
minassem, ,e os Escrivães de Execuções e Tabelliães
remettião cm de"ido tempo as Estações de Fazenda a,
certidões das Escripturas de compra e veada dos bens
de raiz celebrados pelos seus Cariarias, impondo aos
remissos a pena de suspensão até o cumprimento deste
dever.
a desempenbo deste preceito Coi ainda recommeo

dada no Av. cir. de 30 de Maio de 1860.
a lançamento de impostes 11e materia perlencente ao

Contencioso administrativo, e por tanto Córa da eom
pelencia do Pnder Judiciaria, e da intervenção dos
Juizes de Direito (D. n. 2343-de 29 de Janeiro de
1859 ar\. 3 § I e Av. n. 268-de 3 de Outubro de
1859).

Tambem não tem os mesmos Juizes faculdade para
impôr mnltas, mas fiscalisar a arrecadação do imposto,
examinando se os aclos, contractos, tilulas ou documen
tos pagarão ou não os impostos devido.; Cazel-os pagar
nos casos em que as leis e regulamentos os nulorisão
para assim proceder, como nO seBo; ou, nO caso con
trario, providenciar sobre o pagamento, i. e., preve
nindo as Estatõe, fiscaes, a qnem compete a cobrança
dos impostos, a imposição das respccti,-as penas (Av.
de 18 de OUlltbro de 1859).

Os Avs. n. 166-de 16 de Abril; n. 355-de 28 de
Agosto de 1860 corroborarão com snas decisões a dou
trina supra exposla. Pelo primeiro Av. confirmou
se a decisão da Junta de Fazenda da Thesonraria da
Provincia de S. Pedro, absolvendo a dh1ersos Escri~

viies de Orpbãos da multa qne lhes impôz o respectivo
Jniz de Direito em Correição, por Coitas relativas ao
sello, confirmando ou Ira imposla a um Tabellião por
Ca!la da mesma especie. .

(2) O D. n. 27 13-de 26 de Dezembro de 1860, no arl.
III, dispõe o segninte: .

, lIt. Os Juizes de Direito nas Correições que fisc
rem, como dispõe o art. 207 do Regulameoto n. 120
de 31 de Janeiro de 18/,2, e arts. 28, 1,9 e antros no
Regulamentu de 2 de antnbro de 1851, examinarão
particlllarmente se os livros e nolas e protocolos dos
'l'abelliães e Escrivães e tão del'idamênte sellados, e
.e os Juizes de Paz, Delegados e Snbdelegados lem
feito cllmprir, qnanto ao sello arrecada"o pelos sens
E cri\'ães, as disposições do presenle Regulameuto, qne
lhes dizem respeilu: c bem assim examinarão na re\'i
são que devem fazer, em virlude do' arl. 36 do Regu

·jamento n. 143-de 15 de Marta de 1842, se tombem
eslão deYidamente sellados os livros das Ordens l'er
1oiras, Irmandades e Coofrarias, e das Administrações
~ue os de,'ão ter.

« § Unico. Em caso nenhum será permittido aos
dilas Juizes impôr multas com minadas nesto Regnla
menlo. ,

Os Av. n. 138-de 29 de Maio de 1852, e n. 19
ón 16 de Jaoeiro de 1855 declarão, que ficão sujeitos
08 aulos â revalidação e Os 'RRcrivãcs á mulla 80 pas
sarem certidões de intimação, ou remeHerem'os nulos
ao Contador ou no J niz de Direito na Correição sem o
pagamenlo de sello.

A multa be imposta pelo Collector ou CbeCe da
R~parlição arrecadadora, e mesmo pelo Jni. do Di
reito.

sisa (i) e meia sisa (2), decima de herancas
legado (3), e predios ttrbanos (y,), dous po:
cento da Cbancellaria (5), e quae quer ou
tros (6) ; providenoiar sobre o pagamenlo, se

(I) O Av. de li de Jnlho de 1851 reeommandon
aos Juizes de Direito, de Orphãos e ansentes, a oh'er.
vanêia do arl. 12 do D. de 14 de Juneiro de IS3l
afim de que os Tabelliães de Notas, E'crhãe, de Emu:
ções e de Orphão. remeltessem ao Thesouro rel•.
tão das transacções sujeitas ao pagamento dd ,iSH
meia sisa, tanto de annos auteriores até IS4S ClImo
dos que se Corem segll.indo, iDdicando os Don:es das
parles, quantias pagas, Ingar e tempo do pogameo.
to, etc.

Igual recommendação se Cez para a rcmessa df-"as
relações ás respectix'as 'l'hesourarias de Fazeada (Av.
de 12 de Setembro de 1851).

Pelo A,.. n. 20-de II de Janeiro· de 1836 se de.
clarou, que fical'ãu em vigor os anligos Regimeato.
ou Artigos de Sisas de 2i de Setembro de 1516 em
qunnlo se não oppozcssem ás expressas djsposiçõds do
AI. (le 3 de Junho de 1809.

(2) Vide L. n. 1114-de 27 de Selembro de IS60, arl.
li § 3, e arl. 12 § 7, e D. n. 2699-de 28 de Novembro
do mcsmo anno arts. 13 e 14, que aqui copiomos:

• 13. Os Tabclliães serão obrigados a remeUer ao
Thcsouro Nacional) nos mesmos prasos em que enrião
as relações das transactães obrigadas a meia ,isade
que th1crem lavrado Esr.riptu1'8!'.

§ Unico. O mesmo fariio os Escrh'ães a respeito das
nrremntac' !lo, ndjudicações) e ou tros actos judicincs qlle
se lenhão "alisado cm execução ou peadencios de
seus Carta rios.• I',. OS Juizes de Direito em Correição elaminarão
se os Tabelliães e EscriTães cumprirão as disposições
eslah'.l"cidas no arligo anleeedente, impoado aos re·
miss< , a pena de suspensão olé o cumprimenta delle
dever. a

(3) Vide AI. de 17 de Janeiro de t809 §4, Se 9, e
DJ). n. 156-de 28 de Abril de 184.2, n. 410-de He
Junho de 18/,5,e n. 2708--de 15 de DezembrudelS60.

Como esle imposto lIe renda Prol'inciaJ (11. de Sde
Ontubro de 1833, arl. 35, n. 40 -de 3 do melmo
mez de 1834, art. 39, e n. 99-de 31 do mesmo mo!
de 1835, art. 12), os Decretos supra citados lem ro'
meute exeeução no l\tunicipio Neutro (Av. n. 5-de
t6 de Janeiro de t84/,).

(I.) Esle imposlo acba-se nas mesmas condiçõel qoe
o precedente, he provincial, menos a addicioaal qoe
pagão as Corporações de mão marIo (DD. de 2! de
Outnbro de 1832, e n. 152-de 16 de Abril de 184!,
arl. 19). qne he ainda geral e exteosiva a todas os Pro
vincias do Imperio, e rege·se pela legislação da De~~a
urbana (lh. n. 216- de 10 de Setembro de IS,_\,

A Decimu urbana no Municipio Neutro rege·se pe·
las dISposições seguinles: AI. de 27 de Junbo de IS61,
L. de 27 de Agosto de 1830, DD. n. 1§2-de 16 de
Abril de 184·2, n. 4·IO-de 4 de Jnabo de IS45. e o.
li52-de 20 de Abril de 1856; Avs. n. 202-de II
de Novembro de 1850, 14 de Março de 1853, 5 de Jo·
lho e 30 de Agosto de 1854, e 5 de Fevereiro da IS5S.

(5) Este imposto Coi transformado em multa e reg,o·
la-se actualmenle pelo D. n. 2i43-de 13 dc Fevere"~
de 1861. O imposto era de dous por ceata, e pa!soo.'
muila de I, por cento, cobrada sobre o valor .d~ pedI'
do de tOQa e qualquer causa civel ou CrIme ClVllmeole
intentada, de cuja sentença se inlerposer o recurso de
appellatão.

Vide mais adianle os arts. 15 § 2 e l~. _
(6) E qlloesqllel' OlltI'OS. Nesta expressao estão com·

prehendidos os Novos c velhos direitos.
As tabellas destes Direitos estão onDeIas a L. n. 2~:

-de 30 de Novembro de 1841, e Av. n. 16s-de I
de Outubro de 1850.

P..lo Av. n. 55-de 22 de Abril de 18/,8 sedeclorOo,
que aLo de II do mesmo mez de 1661, creadora ~"se!
impcslos, e os Rogulamenlos o instrucções po'la:'O".'
ainda se achão em viJ(or naqueUes casos, que a~o t
rem contemplarias na L. n. 243-de 1841 supra olla d'
como ja se bavia deci<lido em dilferentes Ordaa, o
'IbesourQ, inclnsive a de 13 de Abril de lHi. .

Vide relr!! arl. 26 § I desle Decrelo, e OlegarIO 
I'rotioa das Correifãe, á pago 248 e 484.
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houve falta absoluta, ou participar ao The
sourO na Côrte, e '[besourarias nas l)rovin
cia se lhe parecer que foi indevidamente
cobrado por não ser o competenle (Regula
menlo de:15 de Marco de 18[12 arl. 36, de :16
do Abril de :18lJ,2 árl. :15, de 9 de :!\faio
de i8@ art. :19, e 10 de Julho de :1850
art. 85).

2. Averiguar e dar conta ao The ouro se
descobrir que existem beus das Igrejas, Re
liaiões e mais Corporações de mão morta (1)
p~s uidos illém do anno e dia sem licença
(Ord. liv. ~.o til. :18), hens nacionaes so
negados (2) e f61'3. dos proprios (Regimento
de 17 de Outubro de :1510 Cap. lJ,.0 §§ 9~ e
i15, Decreto de 2lJ, rle Outubro de 1.796),
Capellas vagas por commis o ou por qual
quer outro principio (11.1 Irará (le 2 de De
zembro do -1791, Loi de 9 de Setembro de
i795 §18, AIITará de 20 ne Maio de 1. 796,
23do J\faio de :1769,:l.fl, de Janeiro de 1807),
ebens vagos (Regulamen to de 9 de Maio de
i8~2 arl.3.0) (3).

3. Rever as contas dos Deposi tarios publi
cas ([1), tomar as que não estiverem tomadas
eproceder ao balan~.o do Deposito geral em
conformidade com o artigo 39 do Regula
mento de 9 de Maio de :l.8lJ,2, ou providen-

, ciar para (lue ene seja feito em termo breve,
que fixará com comminaCião de penas disci
plmares, ou de responsabilidade.

CAPITULO VI.

Do, pe"os disciplinare, o da respon,abilidade.
\

.~L 50. \Conlra aqueDes que o Juiz de
~lrello achaII em culpa ou omissos proc~de
ra conforme o caso, ou advertindo ou res
pon abiJi ~n~o, ou impondo algdma das
pena disclplmares seguintes (5) :

d (I) o~ Avs. de .30 de. NO'vembro de 1853, c de 12
e JaDelrO .de 1804 mUI lo recommendão a eleeução

deste .precCito, mandando examinar quacs os bens
~e ra,z que y?s."uem taes Corporaç~es, seus titulos,
/ln da ncqDlsl,uO, e a licença re,pecth'a remeUen
o·se "0 Governo relações eluelas de latis bens as

~"ae7 podem ser feitas c conlinuadas ainda depu!s de
ermmadns as Correições, por isso qJe estão no rncs

m09c.~~ das que lrnlão Os arts. 18 e 24 desle Dec'reto.
H ao hnven>lo '1"C01 o. possua deverão ser des

""l'l~s o lauçado, nos livros dos tombos' c bovendo
P~~~U1dOt ,deve .cxigir·sc delic m: lil!1los de sua posso,
p d' provldenclnr·.e como fUI' dc Direito (Reg. de
11

3
• Oulubro de 1516, cap..1-).

(J !'lest~ c!asse co'nprehelluc ·,e os Dens do e06ulo
~d a provlDclal c do Municipio Neutro (L. n. 586-d~

e etembro de 1850, al'I. I ~).

DeroDo renda do Municipio Neulro anho-se regulada"':d 'luO'd2~3,3-de 15 de Jl1nho de 185901'1.85, ei c c Novembro de 185:;.
.,,~L~ arl. ~V !Io D. n.160- rle Q de Maio de 1842,

V'd Ôol"IIltll~IO pelo 01'1. 8:l do presenle Decrelo.
(,' ~ Ird. do III'. I 1.

de iI c o A", n. 521-de II de Novembro de 1861 se
de~"::u! que as penas discipliMres deste art. sÓ po
"q {'mpostns pelos J oizes d.· Direito cm Correição
cstn~~oq~~ c~lnccioDari~ <!.as jl1l'i~dícçije8 inferiores:
Jur' . pa ou onllSsllO, ex l~lllo ú$ EscrivãeB do
seg~~lor ISSO (Ino Sel'Vem perante o Juiz de Direito
1850. O o al'I. 2t do D. n. 101-de 9 de Outnbro d~

i,a Advertencia cem commilla~,ão e c·en~

sura.
2. a Multa até 100nOOO. (i).
3.a Su pensão até dou mezes.
A pena de suspensão imIJOrta a cessação

de todos os venCImentos do emprego (2).
Art. 51.. A pena de suspensão imposta

aos Juizes lVIunicipaes e de Orphãos, aos
Delegados, Subdelegados e Juizes de Paz
não terão efIei to em approvação do Govet
no na Côrte, e Presidentes na Provin<;ias.

Art, 52. Da penas disciplinares impos
tus pelo Juiz de Direito não ha recurso
algum.

Art. 53. Não terão lugar a penas dis
ciplinare quando no Regimentos especiaes
houver alguma p'ena para a omis ão de que
se trata.

Arl. 5[..,. OJuiz de Direito lla imposição
das penas di ciplinares de responsabilidade
observará as regras seguintes:

1. ão poderá deixar de (\eterminar a
responsabilidade, e instaurar o processo
respectivo nos crimes de pr~varicação, pei
ta, subol'llÇl, concussão, peculato, excesso
ou abuso'tle autoridade ou influencia do em
prego.

2. Poderá em vez de responsabilidade
impôr somente as penas di ciplillares, COIl
forme a gravidade do caso, nas omissões cri
minosas previstas pelo Codigo Criminal,
quando dessas omissões se não seguir pro
vavelmente prejuizo publico ou particular
(art. 339 do Codigo do Processo).

3. Poderá impôr nos casos não previstos
pelo Codigo Criminal as penas disciplinares
ao artigo 50 §§ 2° e 3°, conforme a gravida
de do ca o e precedendo comminação.

Arl. 55. Sendo o caso de re ponsabili
dade o Juiz de Direilo formará culpa (3), ou
durante a Correicão, ou sendo ena finda; e
quanto aos crimes que não forem da sua
competencia, devolverá os documentos e

(I) Estas multas são recolbidas aos cofres das 1\1uoi
cipalidndes (Av. n. 1S-de 23 de Janeiro de 185<1-).

Os Juizes de Direito em Correição não podem impôr
esla pena por infracção do Regn1amento do Sello, vis·
to como este uegocio he administrativo e não judicia
rio (Av. ele 18 de Outubro de 1859, C n. 321 e 349
de 20 de J nlho ~ 8 de Asosto de IS65).
.(2) O D. n. 1521-de") de Março de 1855 determi

nou, que os Presidenles dos Tribunaes, c Juizes, pelo
que respeita á suspensão correccional dos Escrivãcs e
'l'abelliães qne pernnte elles servirem, d vem regnlar
se quanto ao tempo, fórma e casos deUas, por tste
artigo c seguin leso

(3) Pelo A,·. n. 21!.-de 20 de Dezembro de 1852 se
declarou, qne no. casos dos arts. 23, 26, § 3 e 55,
não be preciso remetter o Juiz de Direito os doeu
mentos comprobatorios do crime ao l'romolor Publico
para apresenlar a denoncio; be sufficiente mandar
autoa-Ios, seguindo ex-of"eio nos O1aJS lermos a for-
mação da culpa. ,

Consulte-se os Avs. n. 248-de 11 de Novembro de
1853, e n. 20Q-de !O do mesmo mez de 1854, na
noln (I) do ar\. 23 á pago 324 desta obra; assim como
o A,'. de 29 de Dezembro de 1855, sobre o modo pOI
que devem proceder os Juizes de Direito quando lhes
forem presenles autos e papeis, de qne conste algum
crime de responsabilidade.
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rol de testemunha, que' fundamentão a
culpa ao Juiz competente ou Promotor Pu
blico.

CAPITULO Vil.

Disposições geraes.

Art. 56. A emenda de nulJidades (-L),
erros e irregularidades consis te somen te em
nolar ou declarar as nullidades, erros e irre
gularidades com simples advertencia, COO1
nünacão ou imposicão de penas cliscipliua
res, óu com decrelá de re ponsabilidade.

Art. 57. A juri dicção do !lÜ~ (~e Di
reito em Correíção e refere· ás JunsdlCções
inferiores, e por consequencia não póde o
Juiz de Direito, salvo a clisposiç~o do arligo
31 § 2.°, avocar e tomar conheCimento do
processos:

1. J lllgado pelo Trihunae llperiores,
ou com recurso pendente e seguido para
elJes.

2. Suhmettídos ao Juiz de Direito (ainda
que seja o mesmo que faz a Coneição) ou
por meio de recurso ou appellação, ou para
Julgar a final ou por elles julgados.

a. Submettidos aos Chefes de Policia, aos
Juizes de Direilo do Cível, ao Juiz dos 01'-
phãos da Côrte. .

Art. 58. Não póde lamhem o Juiz de
Direito impedir o curso das jurisdicç.ões 01'
dinaria ,(2), avocando os proce. sossuhmetti
do aos 1uizes i'lIunicipaes, Delegados e ub
delegados para julg,1l' a final, ou preparados
pal'a serem submetlidos ao Jury, ou forma
dos para serem julgados pelo Juiz de Direi
to, ou conclu os a qualquer Juiz.

Art. 59. Do de pachos e sentenças pro
ferida pelo Juiz de Direito em. Correição
haverá appellação ou aitgravo (3), qual no
caso couher, conforme aLegislação em vigor
(al'ts. 19 e 52). Eusebio de Queiroz GoiL'inho
j\J,~l'loso Gamara.

(I) Vida arl. 32 § 5 e 10 dasle Decralo, bam
como o Av. n. 168-da 4 de Jnlbo da 1864.

(2) Palo Av. n. 253-;-de 30 de Dczembo da 185~
se declarou, que nenhuma necessidade ba"ja de ex ..
plicar e li rmar a inlelJigencin deste artigo, cm razão
da sna clareza; em virlude do qnal. e por bem do
respeito devido á jurisdicção de cada um Juiz, c da
ordem em que essas jurisdicçoes procedem, não pode o
Juiz da Direito cbamar a ,i negocias que eslejão ,,!fa
elos ao Municipal, devendo limitar-se á revisão de-o
puis de decididos, não obslando que o referido urligo
trale de processos e não de lil'l'os, porque na caso
proposlo, esles são a base do pror.esso das conlas.

Havendo nas leis correctivo para a tlemorn cxtraor
dinaria e sem jusla cansa dos Juizes na decisão dos
negocias de sua compelencia, cnmpre responsabilisa-'
los) se as im procedem, sem parisso ficarem privados
de sna allribuições.

(3) Dos provimentos cm razão da sua fórma I?er",l
e regulamentar, a..im como do 6m á que se deshnão,
não ha recurso para o Poder JudiciarlO: n~sim como
não ha da decisão dos Juizes de Direito, conlendo ad
vertencia ou emenda de abusos, ou desparhos dos
quaes não conbesse no Juizo inferior appellação ou
aggravo.

No mesmo caso eslão as penas disciplinares impostas
em Correiçiio.

DECRETO n. 24,33- DE 1~ DE JUNHO
DE 1859.

Manda elecnlar o DaVa Regulamenlo para a arreea.
dação dos bens da Defuntos e Ausenles, vagos e do

evenlo (t).

CAPITULO I.

Do. bens de Dofuntos • ,tllse,,!.s o dos bens .oao,.

Art. L° São ben' de Defuntos eAusen.
tes:

1. Os de fallecidos testado ou inteslados
de quem sabe-se ou preSUl11e- e haver lJer·
deiros ausentes.

2. O de pessoas ausentes, sem se abm'
se são morta, se vivas (2).

Art. 2.° Runs e oull'os se devem arre
cadar, inventariar e administrar até serem
entregue a seu donos, se appareeerem,
ou a seus herdeiro ueces ores, legitima·
mente habililados (3), ou até se haverem
por vagos e devolulos ao Estado. ~

Art. 3.° A disposição do artigo ante·
cedente não terá lugar:

1. A respeito dos bens do defun to testado
ou intestado, que deixar na terra conjuge
ou herdeiros presentes (4), descendente

(I) Consnlle·se além da Ord. do li•. l. t. 6~ § 3 , e
DD. n. 160-de 9 de Março de ! 842, n. H2-de 21 de
Junho de 1845, e Inslrucçõesde 10 de Abril de 1851,
as seguinte. obrus:

Pereira de Carvalho-Li.."as Orp"anologicn, onD~ta.

dDs por Souza Plnlo p. 2 CDp. 25; Perdigão )lalheJros
-Manual do Procurador dos I'oito. til. 3; Bsrros
Co1tslderaçõC$ sobre as heranças jacel/tes .. e Sobreira de
J\tello-ComUlentario â legislação Brasileira sobre 0&

bens d.os Defuntos e Austnttes 1 vagos c do BVeJlto.
(2) Vide Ord. do liv. I l. 62 § 38 e t, oe c nolas

respeclivas.
(3) Em quanto os bens nua são julgados "oo~Dles c

rlevolntos au Estado, as habilitações do. berdClros sa
fasem pe"anle o Juiz dos Orpbãos, por onde ,e rez a
art'ecadação (arl. 29 e 1.6 deste Decrato),mDs nDqllell~,
condições o processo da habililação corre pelo JUI~
dos Feitos da Fazenda (art. 52 do mesmo D~crelú.:
citados na Côrte o Pror.urador da Fazenda NacloDal"
nas eapitaes das Provincias, e",epluada a do RIO de
Janeiro os Procuradores Fiscaes; e nos oulro.s Ter
mos, in~)usire o da capilal da Pro"incia rer~r,da,?S
respecti"os C,)lIeclores, obsermda a Ord. do h\'. I, III.
62 § 3 .

(I.) O Av. n. 333-de 31 de J.ulho, de 1861 decla·
rou, que fallecendo algnrm ab'lI1leslado rór. do >eu
domicilio póde a viuva cabeça do casal .er entregue
de saus bens, ainda qn~ pelo Juizo da _Ausentes se.le:
nba failo a respecti"a arrecadllÇão, provada DIdeDllda
de cle pessoa, e que ('stá procedendo li inventario dco·
1ro do Imperio no dumicilio do darunlo; por quoDlO
dispondo esle § que não hajaJarrecadação se ficar.::
terra conjuge ou berdeiro~ presente:;, _0 OE artsáa m
60, que ainda começada a 3l'rccadaçao, cessar ~e05
dedllr.ção de porcentagem, sO o conjuge ou.herd~lr
justifical'em o seu direito c",rlo c indubitu"ela heroDld'àevia ter.se lugo effecluado a enlreua do, beDs e:
que se lrala sem deducção de porcentagem, umo

d
'de

que se nãp du"ida\'a lia parte reclamante n qtl31~ ~eu
de "iuya c cabeça do casal I c d~~d~ que se reernl~r a
o procurador legalmenle conshlUldo paru rbc aDraue
entrega dos bens elisLentes no lugar do su 110
cimento. do

E bem assim que as palaHae presentes lia i:~a Dão
arto I § L do D. n. 422-de 21 de Juuho de IlSde
carecem de definição c eXplicação; por qUDoto d
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ou ascendentes (i), ou coll.ateraes de~h'o do
20 grão por Dirello Canolllco, nolol'l;'\menle
conhecidos (2).

2. A respeito dos bens de defunto tes
tado, que ~e~xar na terra, presente, ber
deiro, instilUldo nomeadamente no testa
mento (3).

Se esliver ausente observar-se-ba o (li 
posto no paragrapbo seguinte.

9. A re peito do bens do deflhJ.to com
testamento (4), que tiver deixado testamen-

que o conjuge on hcrdeiros estão prescntes ea: dist~n.
cio Lal que possão bem acantelar a arre~3da,no e 10

\'enlario dos bens, ponco Importa qoe sepo moradores
do Termo ou de ouLro visinbo.

Esta dnutrioa se acba conGrmada pelo Av. n. 1,05
do 9 de Dezembro dc 1S6~.

Não basta que estejão presentes avó ou al'o, eslando
aasenLes osimmediaLos ascendentes (Av. n. 34 - de jI,
do Abril de 1846).
. E do proprio berdeiro ab ill",lalo não be sumcieote

a presença, sendo collateral róra do 20 gráo po.· Direito
Caooaico (Al's. de 12 de Janeiro. e n. 3!, - tle j!, de
Abril de 1846 t n. 255-de 23 de Novemhro de 1853, ns.
102 e 134 - ne 16 de Maio e de 15 de J\11ho de 1954, e
n. 6- de 9 de Janeil'o de 1855).

na mCSma sorte he insumciente a p"esença, para obs
tar a arrecadação, ao descendente, ao ascendente, col
lateral, ou conJuge, se dcpendcm de haJJilitação, ou hcr
deiro cscripto não cstando cxprcssamcntc nomeado (Av.
n. 34 - dc 14 dc Abril dc 1846).

(I) Não impede a arrccadação o rcconhecimento
feiLo pelo Pai do filho oatu.'al que falleccu ab-intesla
dOi porquanto esse reconhecimenlo deve ser feito
nos lermos da L. n. 463-dc 2 de Sctembro de 1847',
~rl. 2, islo he. antcs da morte do preten.n filhn, por
IS'" qne os direitos de snccessão se regulão pela épocha
dc sua abcrtura, e esta pela data do faJlecimento do
possuidor dos bens. pouco imporiaado para o caso que
a c_criplara do reconbecimento .0 Gsesse na fôrma do
ar!. 3 da L. supra citada (Av. n.264-de 11 de Se
tewbro de 1864),

(2) Quanto á justificação da habilitação dos parentes
coliaLcraes declarou o Av. n. 301-de t5 de Outubro
de 1859 que neste § e no 40 e 10 deste 01'1. está cla
ramente determinada que se os herdeiros coUateraes
d~alro do .egundo gráo por Direito Canonico, men
Clanado no art, 6 § 2 do li. n. 410-de 4 de Junho de
1845, fo~em. notoriamente conhecidos como laes, não he
precISO J_usllGcação alguma para a posse dos bens j se
porém nao o rorem, são admillidos á justiGcar essa
quahdadebereditaria nos termos do arl. 40, podendo os
Ageate, da Fazenda Nacional eomo já foi declarado
par AI'. n. 251-de 27 de Sétembro deste anno re
~'Orrer.da sentença, se lhes fór favoravel, porque o art.
/', "edando .~ re~urso á parte, deiIa~lhe solvo o di
rCllo de bab.htaç.o na conformidade do al'I. 46.

Pelo Av. n. 3i1-de 11 de Agosto de 1862 tambem
se deolarou, • que se estão na terra os Collateraes
dealr~ do segundo r;-ráo por Direito Canonico, e sãn
noLorlOmenLe conhecIdos, não ha lugn,· u remoção dos
b~ns, e esla de~e cessar se (oi (cila. Se não são nolo
~Ij~enlc '~nhecldos, ainda que eslejão presentes, póde
Ud Ui' admltlll-os em lermo brel'e a justiGcar sna qua
d aI e bercd!ta"." i se a Justificação não fór conclu
ente, devera eXIgIr quo se habilitem. li

(3) Vide Perdigão Malbeiros _ Manila! nota-(595).

('1) Se o testamento fór nuncupalh'o faz-se a
~rrecatlação pro"isoria até a respectiva' reducção e
~~~amenLo no Juizo competente (L. do 3 de Novembro

A,830, e Av. n. 30-de 24 de Fevoreiro de 1848).
ta ~tas de cousciencia nao fazendo parte do teso
dem~~1 ' e nem sendo nelle mencionadas (R. de 26
verbaesbof ~e I

d
8t3)! reputão-se simples declarações I

não eltas, epols da morte do testador e por tanto
dc I~~)~alor J.uridico (Av. n. 251-de 21 de Setembro

teiro ({ue esteja presente na terra (i), e aceite
a testamentaria.

Se ao tempo do fal1ecimento estiver
ausente o testamenteiro, far-se-ha a arre
cadacão judicial: mas e acontecer apre-
entâr-se o testamenteiro antes de feita a

entrega aos berdeiros, ou recolhido' o
producto dos ben ao Thesoul'o The-ou
raria , lhe será tudo entregue para cum
primento do testamento.

4. A respeito do quinhões pertencerles
aos herdeiros ausentes dos defUllto testados
ou intestados, quando estiverem no lugar
procuradores legalmente autori ados para
receber o que lhes pertencer (2),

Art. 4. 0 Se os collateraes dentro do
2° grilo não forem notoriamànte conhecido?,
far-se-hã a arrecada~ão jndicial, que todaVIa
ce ará, sem deducção de porcentagens, se
justificarem em prazo razoavel, assignado
pelo Juiz, a sua qualidade beredi taria (3).

A.rt. 5.° Se os berdeiros a que se refere
o § iodo art. 3° forem filho illegitimos
e hOlll'er fundamento para contestar-se a
qualidade bereditaria (4), tambem terá lugar
a arrecadaçii,o judicial, que cessará,. sei?
deduccão de porcentaaem, se elles ]u ll
ficarern o seu direito certo e induhitavel
á heran~a, proseguindo-.se nos ulteriores
termos delIa para serem os bens entregues
a quem de direito pertencerem, se não
fór concludente aju titicação (5).

Art. 6. 0 A disposição do artigo ante
cedente be extensiva ao caso em que se

(t) Este encargo be pessoal e não póde ser desempe
nhado por Procurador, assim como o de in,'colarianle.

O testamenteiro dativo não impede a arrecadação (D.
n. 41,2-de 27 de Junbo de 1845 ar!. I § 2 arg., e Per
digão ~[alheiros-Manua!, declara na nota (605), que he
esse o estylo.

(2) Esta doutrina'eslá de accordo com a Ord. do li".
I t. 90 pr., não ohstante a arrecadação se realisa, se
róI' o procuraJor negligente,e tão prolongada a ausencia
do herdeiro, que sua morte se possa presumir.

Vide nota (I,) á mesma Ord., e l\lucedo-Dee. 31, e
Almeida e Sousa-CoUeeção de Disserlações [uridi,o
P'raticas Diss. 2 § 2:

Ainda que haja na terra procurador dos herdeiro
ausentes, a arrecadação sempre se IC\ia fi eO'cito, senão
existe iln'entariante legal (DD. n. i60 - de !8~2
art.!t, c n. 442 - de i845 art. 1 § i e 2, ePerdigao
Malheiros - Manua! nota (606).

Fundando-se um Presidente de Provincia na dispo
sição desle § para ordenar a elltrega de dinheiros, de
Orphãos e de ausentes ao procurador de sua herdeIra,
declal'oll-se por Av. n, 54·2-de 5 de De.embro de 1866
que elle' era incompetenLe para expedição de laes
ordens.

(3) Vide Av. n. 30i-de 15 de Outubro de 1859 na
nola (2) ao § I do arl. 3 desle Decreto.

(4) Vide Av. 11. 263-de 11 de SeLembro de 1864 na
nota (I) ao art. 3 § 1 deste Decreto.

Os Glhos naturaes ainda que notoriamente conheci
dos, não sendo reconhecidos na fórma da L. n. 463-de
2 de SeLembro de 181,1, embora sejão declarados her
deiros em lestamento, não passão de herdeiros testa
menta rios, e obrigados ao imposto da decima de heran-
ças e legados. .

l'erdigão Malheiros no seu Manila! nota (606 a) Julga
que por idenlidade de razão, he este ar!. applicavel aos
aseendentes.

(5) Vide Av. n. 333-de 31 de julho de t861 na nota
(4) ao § I do art. 30 deste Decrelo.
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duvidar da legitimidade do casamento pelo
que re peita ao conjuge e filhos legiti
mo (1).

Art. 7.° Das justificaç.ões de que tratão
os artigos precedentes não havera recurso,
ficando salvo o direito de habilita.ç.ão, na
fórma. do presente Regulamento(2).

Arl. 8.0 O conjuge herdeiro aÚ-'inles
talo nos termos de direi to não poderá entrar
na p'osse dos .bens herdados, sem prévia
habiJitacão (3).

Art. 9.° Em qua)cfUer caso, se houver
herdeiros ausente, o Juiz de Orphito
nomeará sempre Curador que a sista ao
proces o do inventario e partilha, arre
cade e administre o bens, se, findo o
tempo da conta ou julgada a partilha, não
tiverem os herdeiros entrado na posse da
herança por qualque~' motivo (4,).

Art. 10. A respeito dos que fállecerem
na circumstancias dos arts. 309 e 31.0 do
Codigo do Commercio, e quanto aos bens
dos fallidos, observar-se-ha o que se acha
di posto no mesmo Codigo e seus Regu
lamentos (5).

(1) Vide as nolas pl'ecedentes. '
A mulher posto que viYa em voz e Cama de ca

sada, ê outrotanlo o marido, se se não pro,'nr a legiti
midade do casamento, não impedem a arrecadação da
herança, á menos que não tenbão sido inslituidos her
deiros pelo conjuge Callecidoj porquanto nesle caso ces
sa a interCerencia do Juizo de Ausenles, por virtude do
ar1. 3 § 2 deste Decret.o. Vide art. 8 seguinle.

(2) Vide A,'. n. 301 - de t5 de Oulubro de 1859 na
nota (2) ao art. 3 § I deste Decreto, e arl. 46 mais
adiante.

(3) Vide nota (5) ao art. 6 deste Decrelo, e Ord. do
liv. 4· 1. 94 e 96 pr. '

Faltando ao marido pa.renles até o decimo grúo, por
Direito Romuno, a mulher ho 'sua herdeira ab-intcstato,
independente de poder colher a me.ma herança, se for
parente do marido em grão que lhe di: JUs a successão.

(4) O Av. n. 11 - de II, de Abril de 1841 declarou,
que sempre que houver herdeiro menor ausento, deve o
J II ir. 1I0mear Curador distincto á berança, afim de que
o habilite com brevidade, na Córma e de accordo com a
Ord. do liv. 4 l. 88. .

O Av. n. 39~ - de 20 de Agoslo de 1862 da meSma
sorte declarou, que sempre que hOllver herdeiros ausen
tes, ainda quando não se tenha feito a arrecadação, por
não scr caso dclla, deve-se nomear Curador, que as is la
ao processo do ln I'entario e partilhas.

liavendo testamento, findo o tempo da conta da testa
montaria, esteja ou não a mesma conta prestada, ou fi
partilba julgada, o Curador passará a a....ecaelar e admi
nistrar os bens, se os herdeiras não Uverem estado na
posso da herança paI' qualqller moth'o.

Ne.ta hypothe e, se tiver lugar algllma'alTemalação
ele bens de raiz, vili"ora a elisposição do arl. 63 deste
Decreto, e nada mD.ls tem qlle ver o Testamenteiro, que
se uão houver prest,ado contas, será á isso cbamado pelo
Juizo compelente. _.)

(5) Eis o que dispoem estes arls. : .1,
• Ar1. 300. Fallecendo sem lestamento algum soeio

que não tenha herdeiros presentes, quer a sociedade
deva dissolver-se pela sua morte, quer haja de conti
nuar, o .luizo a que cnmpetir a arrecadação da Cazenda
do. ausentes não poderá enlrar na arrecadaçJo dos bens
ela herança do Callecido qne existirem na mas~a social,
f!em. i~~erir-se por fórma. alguma na administração,
1Jquldaçao e partrlha da SOCIedade j compelindo sómente
ao mesmo Juizo arrecadar a quota liqllida que ficur per-
tellcendo á dita herança. .

• No caso do sacio {allecido ter si elo o caixa ou ge
rente da sociedade, 011 quando não Casse, sempre que
não houver mais de bum sacio sobreviveute, e mesmo

Art. 1.1.. ão ben agos, que na con-
formidade das Leis vigentes se deyolveru
á Fazenda Nacional:

1. Os moveis e de raiz a que não he
achado enhorio certo (1).

2. Os bens de inte lado que não deixal'em
parentes ou conjuge herdeiro, nos termo
de direi to (2), ou elos fallecidos com testa
mento au sem elle, cujos hercleiros, mesmo
ab-ínteslalo repudiarem a herança (3).

3. Os denominados do evento no M"uni
cipio da Côrte (4,).

4. O producto de todos os pl'edios. o
quaesqeel' bens va.gos ou herancas jacente I

ainda Iititriosas, que por falta ele senhores
ou herdeiros certos c devolvem ao Est<ldo.

5. Toda as embarcações ou navio que
se perclerem Oll derem á cosia nas praias do
Imperio c seus Carrel!alllentos sendo de
inimigo;; ou corsarios (5), salvo accordo ou
convenção cm contrario (6).

fóra dos dous reCeridos casos 50 o oxigir hum numero
tal de credores que represeule melade de lodos os cre
dUas, nomenr-so-ha um novo caixa ou gerente poro a
ultimação das nogoçiaçóes pendenles: procedendo-se á
liquidação e parlilba pela Córma determinada lia sec
ção VIl elesle capitlllo j com a IInica differença, de que
os credores terão pacte na nomeação da pessoa ou pes
soas a quem deva cncn.rregal'·sc a liquidação.

• A nomeação do norQ cniIn ou gt...t'Clltl~ seriÍ rci~a

pela maioria dos '"alos dos socias c uos credor~J reuni
dos em Assembléa presidida pelo Juiz ele Direilu ~u

Commercio, c sÓ poderá recahir sobre socio ou credor
que seja cornmcrcimJlc.

• Ar1. 310. Às (lisposições do artigo preceelenle lem
igualmente lugar, sempre que algum cOD1mcrcian~e
que não tenha sacias, ou mesmo alsucm, ainda que nao
seja commercia.nte, CaBecer sem testamento ncm lier

'deiros presentes, c tiver credores commcrcianlcs:. D.O
meaudo-se pela fórmll acima declarada, dOIl.s ~dullms'
tradores c hulU fiscal, pal'a arl'ccudur, administrar, o
liquidar' a herança, e snlisfuzcl' todas as obrignf;ocs tio
CaBecido.

II Não existindo credores presentes, m:l5 constanl!o
pelos livros do CuBecido ou por oulros titulos.aulhcnli
CDS que 05 ha ausentes, serão os dous admln.lslradores
e fiscal nomenelos pelo Tribunal do (;o."'merclo.' _

Vide arLs. 4 e '56 do mesmo Codigo, e DD. II. 131
de 25 de Novembro de I 50 arts. ~I § I e 23 g 2, CD.
855-<1e 8 do mesmo mer. de 1851 arl. 9.

Tambern não ha lugar a arrecadação f:C O morlo he
subdito estrangeiro e ha Convenção Conslllar ou Tra
tado que obste (D. d. 160 - de 9 de ~laio tle I '2,_~rl.
!,3), sobretudo se he dn Corpo Dil'lomalico (D. II. 8u.-
de 6 de Junbo de1851, art.ll). .•

(1) Pelo Av. n. 191- de ~o de Jlllho de 18b. sede
clarou, de bàrmonia com a OreI. do li\'. 2 IiI. 26.§.ll,
q. ue como bens vagos tambem são contcmpladll> aqolns,
dinbeiro, e oulros quaesquer objectos que se acltao, o
de que se não conhece dono. ..,

Vide Conslituição do AI'cebisJlatlo da llahlll h\'. I l.~1
n.471 e 17Q.

(2) Viele nola (1) ao art. 8 deste Decl·elo. b o
(3) Vide Orei. do liv. I l. 90 § 1, L. de 4 de Dezcm r

de 1115" 1, e ál. de 28 de Janeiro de 1118. , ua
Na Calla de herdeiros devolve-se a herança a Fazeu

Publica.
(4) A L. n. 586-de 6 de Selembro de 1850 .no arl',I:

determinoll, qne o rendimeuto do Evento fiearra perl\lll
cendo ii receita Proyincial. i.

(5) Ne ta expressão tambem se comprehi!Ildcm os P
ratas (Cad. Crrm. Ul'l. 82). . I o-

(6) llefere-se ás Naçõe' que ainda admlttem ese raocurso da f)uarrn, c não ndJICl'irão, como o Brazil,
Tratado de Paris de 1856. b

Vide DU. ele 30 de Agosto de 1180, de 11 de Setem cO
de 1196, 3 de Julho de 1803.
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Ar!. 12. Todos estes bens se de:vem.
arrecadar, inventariar, avaliar e arremata~,
recolllendo- e o prod ucto aos cofres puhh
cos na conformidade deste Regulamento (i).

Todavia, se algum ou alguns destes bens
forem proprios para. ~ ser~iço do Estado,
o Gove1'llo, pelo l\fllllstel'lO da Fazenda,
poderá orclenar que não s.ejão arr~matados,
para destina-los ao refendo serVlço.

CAPITULO II.

Da contabilidade e escrip"'ração.

Ar!. 13. A contabilidade dos bens de
Defuntos e Ausentes e bens vagos se fará em
jogo de quatro livros di 'linclos, que se
ctenominarão livro de registro dos Illven
tarios, livro de termos de leilão, livro de
razão, e livro de receita e de peza.

Estes livros serão fornecidos pelos Es
crivães, e abertos, rubricados e encerrados
gratuiL,1mente pela Directoria Geral de con
tabilidade na Càrt.~ e Provincia do lho
de Janeiro, e 13elos Inspectores das Tbe-.
somaria, nas' demais Provincias, os quaes
poderão delegar esta incumbencia a empre
gados das respectivas Repártições.

Art. i4.. O registro dos inventarias
constará (2) :

I. Do nome, profissão, naturalidade, es
tado e domici1Jo do defunto testado ou
iatestado, ou do ausente; data do falle
cimento, ou época da au encia, com decla
ração se são conhecidos ou desconhecidos
os ausentes a quem pertenção ou devão
pertencer os bens arrecadados, seus nomes
e domicilio e do que mais convier ou
constar no Juizo.

2. I?a descripção dos bens, suas especies
e avaliações, e declaração dos avaliadores
edo lugar onde se fizerão as avaliacões.

3. ~a designação das especies metallicas
ec\asslLicação dos valores fiduciarios.

4. D?s livros do Commercio, que erão
numerado, e não estiverem e em todo
o caso rubricado pelo Juiz, ~ do estado
delles e cfUaesquer outro titulas e docu
mentos de importancia.

fi: Da natureza e especie das obrigações
activas e passivas.

Arl. 15. O livro dos termos de leilão
sel'l'Irá para se lancarem nelle todas as
arrematações que se" fizerem; as entregas
do !len de raiz, moveis e semovente , a
seus donos ou aos herdeiros e interessa-

(I) oAv. n. 16~ - de 12 de Abril de 18b5 declara
~nc para ~o inscro'\'Cl' 1I0S proprios Nncionacs qualque:
6~rrcnf naa se faz preciso processo algum judicial, mas
cad~:. c os documentos que no mesmo aVIso são indi-

D(fl Os livros deslinados Aescripturação dos beas de

(: uato~ e Ausentes são isentos do imposto do se110
. v. n. nOI-de 20 de NO"embro de 18G6).

Idos.t assignando cada hum o ·compet~nte
recÍJJo (1).

Art. 16. O livro de razão lerá conta
aberta a cada inventario, e no titulo della
irão declaradas as circumstancias do § i o

do art. i4,.
r o debito das contas se carregarão ao

Curador os valores especificados dos bens
arrecadados e postos em administracão
por elas es que 'Constarem do registro ·do
inventario: no credito se lancarão os mes
mos objectos e seus valores entregues aos
herdeiros e interessados habilitados (2), com
referencia ás ordens do Juizo; as entregas
feitas pelo Curador dos dinheiros existentes
e do producto dos bens que se forem liqui
dando \3), e a importancia das despezas com
o custeio e custas do processo de cada
heran~á (4.), e com aluguel de armazens de
deposlto para boa guarda e al.'l'ecadacão dos
bens (5j, de modo que cada conta deste livro,
quando saldada e fechada, demonstre, em
resumo, o e tado activo e passivo de cada
herança i!liquida.

Art. 1.7. No JjvTO de receita e despeza
escriplurar-se-ha, na reeeita, todo o di
nheiro recebido pelo Curador, proveniente
dos bens escripturados no livro de razão,
e na despeza todas as entregas ~ paga-

(I) O meeiro cabeça de casal, assim eomo qualquer
herdeil'o nccessal'io podem remir as dividas da herança
antes da partilha, pois gosa do fuvor da remissão sem
onus de siza t em conformidade da doutrina dos Avs. n.
228-de I !le Setembro de 1851, n. 19-de 25 de Ja-.
neiro de I 5~, e de 12 do mesmo mez de I 55 (Avs. n. 389
e 488-de 6 de Setembro e de 20 de Outubro de I S65).

(2) Em um processo de habilitação devolvido a 1'he
souraria da Fazeoda de Gôj'az, ordenou·se por Av. n.
252 - de la de Julho de 1866, que os docnmentos pa
gando taxa menor da que he devida, estão SUjeitos Are
,'alidação,i. e., ao quadruplo da ditrerença não cobrada.

Pelo Av. n. 360-de t2 de Setembro do lUesmo anno,
mandou-se entregar ao Vice-Consnlllespanbol em Ale
grete, a berança de nm snbdito da mesma nação, depo
sitada na Thesouraria da Fazenda de Porto Alegre, de
pois de dednzidos os impostos il que estava obrigada
tanto geracs como Provi.uciaes na bl'Pothese de trans
missão á CoUateraes em grAo remoto, a saber; decima
de ~ por cento de habilitação, e se110 proporcional.

(3) As entregas dos juros do empl'eslimo do cofre dos
Orphãos não se póde fazer com prazo menor de um
anno (An. n.120-de 5 de Dezembro de 18/.4, n. 254
de II de Junho de I 60, e n. 24;-de 4 do Julho de
1866), o que se de,'e aUender quando os bens dos Or
phãos passarem a ser de Ausentes, e forem reclamados
pelos respectivos herdeiros (Ays. n. 99-de; de Março
de 1862, e n. 522-de 3 de Dezembro de 1863).

O juro pela mora do pagamenlo do imposto das he
ranças, conta-se da data do D. n. 2;08-de 15 do
Dezembro de 1860, como declarou o Av. n. 350-do 10
de Agoslo de 1863, explicando o arl. 2~ daqueUe De.
creta.

(!t) Pelo Av. n. 3~2-de 8 de NO"embro de 1859 se
declarou, que as despesas dos processos de arrecadação
em praça dos bens das heranças jacentes devem ser pa
gas pelas CoUectorias.

Os vencimentos e emolurr.entos dos Juizes e Empre
J(ados especiaes ou não dos Feitos ria Fazenrla se achão
declarados no Av. n. 382-do lO de Setemhro de 1865.

(5) A porcentagem que cabrão as Alfandegas pelo
depo ilo dos bens de Ausentes se acha definida no art.
~ § 3 do D. n. 2551-de li de Março de 1860, a Iqual
não percebem os Col1ectores (Avs. n. 13~-de 16. do
Abril de 18581 circo n. 65-do lo de Abril de 1859, e
n, 38-de 31 aé Janoiro de 1862).
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mentos que se fizerem por ordens legaes do
Juizo aos herdeiros e interessados habili
tados (1), aimportancia da gratificação JLxada
aos fucccionarios de que trata o al't. 82 e
a importancia do salào liquido dos bens
arrecadados e aclminisb'ados que se houver
de remetter aos Cofres Publicos no prin
cipio de cada mez, de modo que cada conta
de receita e despeza represente a totalidade
ou valores de cada herança liquida.

Art. 18. O Thesomo e Thesourarias
ficão autorisadospara alterar o systema
de escriptmacão dos ben de Def1mtos e
Ausentes, estãbelecendo o que mais conve
niente for (2): aS The~ourarias submetterão á
aI1provação do Tl!esouro as aI terações que
julgarem convemente fazer (3).

(1) No Av. n. 136-de 24 de Março de 1860 estão fi
xadas regras para a cobrança dos impostos de habilila
ção e transmissão de herançns.

Os juros de 9 por cento a que estão sujeitos os Col
lectores, e tambem os Curadores de heranças jacentes
(Av. n. 34-de 23 de Janeiro de 1851), provenientes da
entrega do dinl1eiro dos bens de Defuntos e Ansentes
pertencem ao Estado (Av. n.82-de 15 de Fevereiro
de 1861).

O precatorio determinando a entrega 'da qnantia a
que foi condemnada uma herança, não póde ser cum
prido no Thesburo, se não he acompanhado da respe
ctt"a carta de Sentença (Av. n. 352-de ii. de Agoslo
de 1861).

Tambem o não pódem ser se não trazem a nota
.alila sem seUo ex-causa (Av. n. 324 e 336-de 15 e 22 de
Jnll10 de 1862).

Logo que os bens dos Orphãos passão a ser de Au
sentes, não "encero rnaisjufOs, considerão-se (fepositos
(Avs, n. 99-de 1 de Março de 1862, n. 290-de 2 de
Jnlho, e n. 532-de 3 de Dezembro de I 63). Ma
para o levantamento de taes quanlias he indispensavcl
qne nos precatorios se declare as datas em que ellas
iorão recebidas, a importaneia do capital c juros
,'cncidos até o clia da requisição, e a data do empresti
mo, devendo o precatorio ser as iguado -pela autorida
de judicial que fez recolher o dinheiro (A,'s. u. 260,393
e 421-de 10 de Setembro, 3 e 11 de Dezemhro do
186/.).

Concorrendo ao Thesouso diJl'erentes prec~torios
para levantamento de quantias de heranças jacentes,
uão provindo da autoriclade judicial, que fez o deposi
to procede-se de eonformidade eom o Av. n. t31 - do
lo de Outnhro de 18/.5, e decisão do Ministerio da Jus
tiça de 30 de Agosto do mcsmo anno (Av. n. 392 -de
t I de Setemhro de 1865).

Q"uando o proclucto de uma herança jacenlc não he
suflicienle para o pagamento integral dos credores he
mister que previamente se discuta a preferencin in,ra
depois de julgada elpediJ'em-se os preMtorios (Av. n.
85-de I. de F~vereiro de 1865).

As heranças jacentes de estrangeiros anteriores as
Convenções Consulares. regem-se pela antiga legisla
ção (Av, n. 88-de 20 de Fevereiro de 1865).

O levantamento das quantias deposiladas' sÓ se póde
fazer pela mesma Repartição onde forão recolhidas (Av.
n. 11lt-de 21 de Abril de 1866); mas nunca podera
.e-lo pelas Mezas de Rendas -e Collectorias (A", n.
182-de 23 de .Abril de (860).

As quantias provenientes de bens de Defuntos e Au
sentes na Côrte, sÓ pódem ser arrecadadas pela respe
ctiva Reeebedoria (Av. n. 243-do 26 de Agosto de
1864).

Os precatorios em favor da Fazenda Nacional devem
.er expedidos de conformidade com O Av. n. 228-de
19 de Junho de 1866 j guardando-se tanlo nestes easos
como 1105 outros OAv. tI.5>6-de 1 de Dezembro do
mesmo ando.

(2) Vido A,'. n. 118-de 23 de Março de 1863.
(3) As Thesourarias de Fazenda l1a elecução dos

precato rios, só se dovem oppôr, estando regulares,
l.nvendo impugoação cio respectivo Procurador Fiscal

Art. 19. No principio elas ferias do
NataI, em cada anno, os Escrivães do Juizo
remetterão, sob as penas da Lei, os livros
ele contabilid~de e escl'iptmac.ão de que
trata este capitulo, acompanhados dos res
pectivos ãutos, no Municipio da Côrte
ao Thesouro Nacional, e nos das Gapitae~
das Provincias, á excepção ela do Rio do
Janeiro, ás Thesourarias respectiva, onde,
com preferencia á qualquer outro trabalho,
se tomará, na fórma elas Leis, a conta da
gestão dos Curadores (1), allm de que sem
demora rever tão os livros ao mesmo Juizo,
expedindo-se-lhes' depois as quitações.

Nos mais lVlunicipios, bem como na da
Capital da Provincia do Rio de Janeifo,
serão as con tas tomadas pelos respectivos
agentes de F;uenela, os quaes darão conla
ao Thesouro e Thesourarias do resultado,
enviando tudo com copia dos livros.

CAPITULO JlI.

Da an'eeadação e adminiscração dos bells d, Defuntol
o Ausentes 8 vagos.

SECÇÃO r.

Da aJTecacZação, admi11istração, aptwação e entrega dOI
bens, dos processos de habilitaçãO, e para pagamenlo
das dividas pasrivas.

Al't. 20. O Juiz de Orpbãos e ausen·
tes, logo que tiver conhecimento de ter
faHecido no seu districto alguma pessoa
cUJos })ens estejão nas circu11lstancias do
Cap. 10 , nomeará Curador afiançado (2), pro
cederá á arrecadacão e inventarIO d,e todos
os bens, e proverá a respeito da adminis
tração e apuração del1es, na f6rma das LeIS
e Regulamentos.

He me mo da sua obrigação e da dos
Officiaes e Empregados, do Juizo, procura
rarem por todos os meios a seu alcance
saber das pessoas que fal1ecerem em taes
circumstancias.

Sendo os bens arrecadados, de pequena

pelas vias ordi;,arias (Av, n. 104-de li ,de ~[arçode
186~)j e não lhes cUU1pre avisar as autOridades a"di
ciarms sobre o eslado dos credores da Fazc~ a, e
respecti,'Os juros, porque tudo já se acha preremdo nl
legislação (Av. n. 290-de 2 de julho de 1863).

(1) }'elo Av. n. t46-de 3 de Abl'il de 1860 scdccl~·
rou, que o exame das cOlltas da gestão dos Curador

Tb
"

heranç.as jacentes e bens de ausenles compele áS I ~
sourarIaS de Fazenda, em vista da L. de 28 de c e~
hro de 1828 ar\. 2 § 8; devendo os respectivos funo~:'
narios regltlar-se na tomada de taes contas pel~ I~o;
trucçõe de 26 de Abril de J832 arts. 3J e seg~I;, ;
DD. de S de Maio de 1190 e 26 do Jnoho de I .,
Alv. de 28 do mesmo anno de 1808. ". 6-

0s An. n. 88-de 21 de Março de 18o., e u.l°elIOde 2/. de ~[aio de 1854 isentarão do pagamento dOI
e emolumentos as quitações dos Curadores. d 1861 se

(2) No Av. n.520-de 'II. de Novemhro e da
declarou, 'j.ue era pelo Juizo dos Feitos 4" ;'~~~ãD
qu se faua o arbitramento e proeesso d~ JUs 11 eIU
da fiança rio Curador Geral das heranças Ja~ales'bor_
vista da Ord. do liv. 1 \. 62 § 38, e nego ~~ eze~o de
go do Paço § 50, o Av. add. - de 28 de "oyem
1853.
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----L...-__--.:....._._~ _
I(I) I'olo Av. II. 30S-rlc iO rle Ontubro le IRG.\ se
:c~lorou, que os COlIsulcs não 10m iaculrlarle do abrir
~''!,menlos no Impcrio, nem' mesmo os daquellas no
a~c. que lem ~o",'ençõos como Porlugol (D. n. 30. I; 
. I 8r rle Abril dn I gG3), por isso só he orlmillido a
dO ,er eí nCItl; dCRses funccionnrios qunndo Omorlo não
h:~~~' Icrde_1ros ~.u designa. tcslDmén.teiros, Ott cujos
sp'üo I.ros nao SCJdO conrtecldo~l csl Jão aUReoles , 00
re~ci lucap..es !ar!. 13 rio mesmo 11.); e esso inlerfe·
"" . a neces arrall' 'nlc lem de ser precedido ria ycrifi-
~o dos ca,?s li quu ella corresponde.

6debadoulr,"a fni_confil'mndo pelos Dn. n.3,tl-OO
1867 ~:ubro de l.gGo ~ S, e n. 3935-de ~I de Agoslo rle

2 ~. J que mjllS adlRnle transcreveremos.
3(J~b Rcg~lomenlo de 10 de Dezembro de 1613, cap.
'00 crusernd Impunha omesmo preceilo, soh nmulta de
~ a e!' para ot capti"os.

importancia, e não havendo lJ.uem de sua procederá a arrecadação e arrolamento do~
guarda a admini ~raçào ~e queim ('!lcar-. ben (1), de que l'e lavrará o-respe 'Livo alI to ;
regar com pr~ taçao ?e lian ç.o , ,) .r111~ ~e , se poréUl a arrecadação e arr?lamento nâo
Orphão' confIar!! a Curadr)j'J(t e :llII11I11IS- puder ter lugar (·m hum ó dIa, procederã
tração, 3em esse onns, :1 iJ'.~';: 0,\ q~le tenha I â apposição de s lios, qu e de' ará pliec
ufllcienta abonaç;Io pal'a por ella re'- I tuar em toelos e quaesquer eITei tos e ben ,

pondero . I liuol', titulo de cre(Mo, e papei. lJ.ue
Art. 21. Da mesma fól'ma procederá o I forem suscepti,eis rIr r celJ.,-lol'.

Juiz de Grflhãos a respeilo dos JJen d:lS i E. tes sellos se irão d'pois abril1do e
pessoas ansentes, nos lCl'IJit1 da Onl. do 1"Ompendo ii proporção que e proceder ao
IiI'. -lo til. 90 in P1'j;·I. O. .• arrolamento dos ben:, fazendo-se no aula

Ál'1. 22. O Juiz de Orphãos tambem I Jnençào especial da abel'tura e rompimento
procederá na fúrma declarada no art. 20, Ido mesmos eUo e do e tado (,1lI que
a r 'peito dos bens do au ente no termo: forem encontrados. . .
daOl'd. ÜV.1° lit. 62 ~ 38. verso absUltc. AI'L 28. _'o me. mo acto o Juiz deferirá

Art. 23. Os Delegado e uLdelegados Iá' .p~ssoas CJ.'~le nlorarem na ca a ~m que
de Poliçia ão obrigados a parlieipar illlme- reSidIa o defunto 011 ~l:ellte, e a outras
diatamente ao Juiz de Orphãos o ohito de qua.e .quer que Ih~ parecer poderem .Ier
todos os que falle::erem no seu di tricto, notICIa do bens, Juramento para debaIXO
com testamento ou em elle com heI'deiros dene declararem se alguns outro bens
conjuge, ou sem elle , pre~entes ou au. en: ex.i. tem que deYâo r afl'ccadados o~ ele'
les conhecidos ou desconhecidos e bem cnpto, e o que lhe constar a re. peito na
a~slm a notici,'r a' pe soas que e'tivel'em Ilalur.alidade, idade, estad e Iiliagão do
ausentado senl Sv sal?er de seu de tino, falJecHlo ou ausente, _ .
dOlxando bens desamparados; para es e ArL. 2~. A arreca(~aç,:o perlence ao JUlz
fim ervir-'e-hão tambem dos r I"pectores de Orphaos do domiCIlIO do d~funto Ol\
de Qnarteirão a quem darão as nece arias ansen~e (2), . o caso de ter ellcmms de hum
inslruccoes. domiCIlio, ou não ter algum, a competencia

Art. '24.. A obrigação i'i"posta no arti".o o regulará pela p~eYenção d~ arrecad~<;ão.
antecedente llC extensiva ;,JS Parocho na . ArL. 30. O JuiZ de Orphaos pronden-
sua respectiva P'lrochia" (fUanto ao cI~rá para (rUe e an:ecadem, na conf~r-
fallecimentos cuja noticia pUfl"r interes ar mldade ~Ieste R~gu~amento, os. b~ns. e~l -
ao Juiz de Orphãos. tentes. fura do (1Istnolo. de sua JllI'Jsdlrçao,

Arl. 25. A' Alllhoridad - :npetentes, expe.dmdo logo ~o JUIzes c~mpei('lJte~ as
logo que abrirem qualquer k..tamcnlo (1), precIsas precatonas, que s?rao deY?ln.das
ordenarão que o Escrivàes re peclivo re- ao J.u~zo (~eprecante, rlepOls rle all fellas
metlào huma copia authentica ao Juir. de as dllJgenclas àepr('cacla~.
OIph. os afim de que este possa. examinar
se.lem ollnào lugar a arrecadação pelo seu _. ------ -_._- _.. - - .... _.-._-_.
.!luzo, e proceder uHeriormente como no (I) "ide OreI. doliv. II. 52 ~ 38.1. 88 § 1" e~. 90,
ca Ocouber. Em vista do Av. n. _'.l-de 30 de Selembro de IP61.

A 03 Consulcs estrangeiros são incompclc.nh.'s para nrre.
rL 26, A pessoa em cuja ca a alguem cariarem os espolies do. siJbdilo. de .ua nncloaalidad

fallecer ou della se ausentar, na cirCUJl1.- .alvo oquelle. cuja. nações lem e.lipulado com aBrase,
stanC/:lS d' t l <>3 ct Convençõe., como,! Ues"anho (D. n. 3136-de 31 dil, . ~ e que ra a o art. -, ererá Julho de i863 mI. 10), d.,poi. do epocba de lJIe. r.oae
parlt~Jpa-lo immediatamente ao Juiz de .euçõe. (Av. n. 88-de 20 de Pcvereiro de 186.), e d
Orphao. OU ao Delegado ou Subdelegado eonformillode com Oeslipulodo ons me.ma. Convençõesc
de Pohcla, para que e te possa.prori(lellcl·al' o Av. n. 71-dc iI de F.,vereiro de IS 5. inler"ro.f • lando n Con.enção Consular de ~ de Abril de 1b63·
na ~rma do llres~nte Regulamento (2). declarou os ea._os cm que os COIl5111e. podem arrecadar.

.4rL 27. O JUIZ do Orphâo ,compal'e- c arrolar os bens do. subrlito. da r peetim nação,
c~ndo na resideucia do delunto ou ~ll 'ente, fallecidos ab inleslaltl no fira.iI, ecuja herallçn se repulo.. joeenle.

Uas ainda nesles ensos nlio lem os mesmos Consule.
o direito ele nomear 'Tntorer. nos rCRpcrtil'Qs 1lordciros
menores (iI\'. n. '19-de 13 r\. JanClro de I CO), por
isso que llesla paTle o no 00 le!"ialação não foi re\'ogodll
pelo L. n. IOS6-de ia de S tembro de i860, c muitn
menos podia sc·lo pelas Convenções Consulares.

Pelos DD. n. 371 I - de Gde Outubro rle i 66, e. II •
3935 - rle _I ,Ie L\gOStO d., i 867 forão declnrarlo. O'
cnsos em qne he pormitlida a inlrrferencio dos Consules
no in\'eotnrio e arrecarlo~ãn dos bernnças jncentes doo
subditos de ~nR~ rcspcclh-as naçties.

(~) Salvo sc~do o iolleeid "slranreiro, no. roaos esti
pulado. pelas respectivos Con.ençnos Cousolares, que
11141is adiante lrnDscreTCremo~.

OAv. u. 36 - de J de Fevereiro rle IR55 declarou,
que no aclo do orrecadoção deyem o Juizes decidir
admiaislralh'nmenle quaes os bells qne .0 herança'
pertencem, fozendo·se dos alheios" respecti"a entrego,
IOllepenllealr dG embargM, sómenlc e,igiTeis m cuoo,
duvidosos.

PAn, ii:;
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(I) Vide nota (I) ao ar!. 31 deste Decreto. cOrd. do
liv.3 t. 17 ~§ 2 e 4, e t. 70 § 11, e Almeida 50uza
Avaliações § 123.

(2) O A.v n. 331 - de 2 de Novembro de 1859 decio
r.pu, que o favor desle arl. só apre1,p.itaria nos lonça
(jores dessas Recebedorias, nas licenças CaDcedidas de,
pois da 111'omulgaçiio deste Decreto.

(3) Os lom'ades podem ser compellidos sob pena d6
prisão a darem o seu laudo, c tem jús li salario. D. n.
'1569-de 3 de Março de j 850 art. 17 U,e ii Impídn eSouza
- Aualiaçõe. § 123, Corrêa Telles - Digesta Parl.9·"
li\'. I § 1,97.

(4) Pelo Av. n. 1,54 - de 11 de Outubro de IS6! se
declarou, que osobjeclo. de herança jaceDle, reme~ldol
pelo Juizes de Ausentes á respectiva Eslação FISC.61,
devem ser previamente deseriplos e avaliados, mcaClQ'
nando-se Da guia de remessa o seu ,'nlor i elevenda o.
objectos que na commum e-geral estimativa não ma·
derl'm deo200$000 ser ar.remalados, iodependenle d6
a,,"\iação.

Da mesma sorte declarou-se por Av. D. 73-de 18 de
Março de 1864, que e producto de taes hcr"!,ças deve
ser se~l demora recolhido nos Carl' s PUb!ICOS, IOWa
que seja arrecadado e dcscriplo no IDvenlarlO i ficO!' o
o respectivo Curador, desde a data em que foi clescrlpto
DO iDventario aqueUe producto até eJfecli,'a enlrega na'
Cofres, sujeito no pagameDto do juro de 9 por cenla ac
anno.

(o) Segundo o D. n. 681 _ de la de Julho de 1850,
a transfereneia de eScra1'OS esta sujeita, além do paga
mento da meia siza, ao seIlo proportionnl, assiro, corno n
transfercncin de outros semovenlcs, e moveis CUJo pre~o
alcaDce o miDimo da labella de que trata o art. 10 c
meneiooado J)ecrelo, '

Da mesma sorte seguDdo o D. n•.2160-do lodo ~1lI0

(I) Vide D. n, 160-de 9 de Maio de 181,.2, art. iI,.
Pelo Av. n, 343-de 4 de Setembro de 1866 foi man

dado processar um Juiz ~lulljcipal por não ter logo no
meado Curador a herança jacente de um cidadão Ame
ricano, e á todos os Lermos da respectiva arrecadação j
e advertio·se a um Subdelegado por não ter precedido,
na mesma herança) nos resll'jclos termos deste nrt., ou
pelo menOs fazendo lego recolher oe deposite publice
na Thesouraria da Fazenda os beos que para alli deve
rião entrar, conforme Ó arl. 37 deste Reg., sob a pena
de nulJidade cemminada pelas Instrucções do Iode De
zembre de 18·1·0.

No mesme Aviso foi declarada indebita a interveDção
d? :Promolor Pllblico uo IJI'ocesso de justiOcação promo
Vido pelo Subdelegado, assim como a emissão de audieD
cia ~:l;'oflicio do Procurador Fiscal DO mesmo processo.

(2) Esta habilitação de"e ser feita eo praso de triDta
dias r da data da publicação dos editaes. Pereira e Souza
- Primeira. Linha. Deta (1004).

(3) Vide mais adia'1le o D. n. 3930-de 2t de Agosto
de 1867 fi 1,

Art. 31. Se o Juiz pela distancia em 1da Fazenda ou seu ajudante na COrte e
que se achar do lugar onde existirem os Procuradores Fiscaes, seus ajuuantes, Cal.
bens do faller,ido ou ausente ou por outra l,ectores e mais Agentes Fiscaes nas Pro
occurrencia atLendivel, nâo puuer acudir vincias (i).
immediatamente para arrecada-los, os De- Estes louvados deverflO ser pessoas enten
legados e Suhdelegados de Policia, estando didas nos objectos que forem avaliar, pres
estrictamente obrigados a acautelar que se tarão juramento de desempenhar seu en
nào extraviem os bens, e devendo dar para cargo, na forma das leis, vencendo os
esse fim as providencias necessarias, proce- emolumentos esLabelecidos para os ma,is
uerão immediatamente (i), com assistencia avaliadores. .
de dous vizinbos, á apposição dos senos, Art. 35. O ProcuradJ1' da Fazenda na
que não poderão ser abertos sob pretexto Côrte e os Procuradores Fiscaes nas cida
al,gum" ~enào pelo mesmo Juizo" salva a -des da Bahia e Pernambuco, quando se
chsp'0slçao do art. M. . , tiverem de avaliar bens de raiz poderão

l.ela falta _de cumpn~ento dessa, obrl- escolher louvados ou lançadores df\,~ Rece
gaçao. soITrerao. as autondades PO~Ic!aes a bedorias de Rendas inter'nas (2), que em lal
pena de demtssao e de mult~ de 50S a'fOO~, caso de empenbarão seu encargo, indepen
alé~ .de ficarem responsavel~ por. todos os dente de novo juramento.
preJulzos a que por sua negligenCIa derem Art. 36. Escolhidos os louvados, pro-
causa. _ c(}der-se-ba á avaliacão nos termos da Le-

Art. 32. Feit~ ~ .arre~adaçao,. e postos gislação em vigor, o'omeando-se bum ler
os .bens em Adnllllls.traçao, ? J~t~ de. 01'- ceiro, na fórma da Ord. liv. 3 tit.17 §2,
p~aos, havendo tod~s as pOSSI veIs mfoi ma- se aqueIJe- discordarem
coes sobre a naturalidade do finado; quando ~ ) :
Já não lhe constar, mandará affixar editaes 1\ rt. 37. _ I restadp rO Juramento, os lou-
no Termo e publica-los trez vezes nos vado, se nao comparecerem no lugar edIa
periodicos do lugar e da Côrte ou da Ca- designadr~ ~a), Otl não pl'ofe~'il'em o laudo,
pital da Provincia, dirigindo deprecadas ou con~o~':'I~rem, sem motivo Ju~to,_para que
para os Termos da naturalidade dos finados, a avalJaçao se transfira, sofIrerao hu.ma
se forem Nacionaes, afim ele lá tambem se multa ele ÕO~ a ~008, que lhes será Jm
affixarem editaes por tempo razoavel, cha- po ta pelo JUIZ, alem de pagarem a de peza
mando os herdeiros,.successores dos mes- a que derem causa.
mos finados, e todos os que direito tenhão ArL as. Feito e concluido o inventario
na sua heranca a virem habilitar-se (2). no mais curto espaço de tempo passiveI, se·

Art. 33. 'Se, feitas as averiguações ne- rão vendido' cm basta pubEca (4), prece
cessarias, vier o Juiz de Orpbãos no conbe- c1enrlo eelitp' ,todos os bens moreis esemo
cimento de que o finadohe Estral1'geiro, ventes (5), assim como as acçàes de Compa
participa-Io-ha immediatamente ao respe-
ctivo Consul (3), quando já antes o nào tenha
feito, e, no caso de o não haver, ao Minis
teria dos Negocios Estrangeiros, para com
munica-Io ás Autoridades compéLentes do
paiz do fallecido.

ArL 34. Todas as avaliacões de bens
moveis, semo,rentes, e de raiz das herancas
de defuntos e ausentes, e hen:' vagos, erâo
feitas por dous louvados, nomeados e
approvados pelo Curador e Procurador

)
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nhias (-1.), não havendo dinheiro para conti
nUal' a fazer as entradas, ou ameaçando de
preciarem-se, e o seu produc.to .sera r~co
Ihido aos Cofres Pnh11cos respectivos, vmte
e quatro horas depois da arrematação, não
sendo en treaueif os bens aos arrema tan tes
sem ([ue fiqnem no Juizo os conhecimentos
em fórma, porqne conste o paaament.o dos
impo tos dos bens e sua transferencla, e a
entrada do producto.

Da me ma fórma seri! recolhido aos Cofres
Publicos (2) todo o. dinheiTo,. ~uro, pr~ta,
pedl'a precio~a~, tltulos da dlVlda publIca,
odepois de competentl~mente sellado e la
crado~, qllae~qller papeis que contenhão se
grer1o~ de familia, para serem entregues aos
herdeir 5 habiU tados,

Todavia não ficão suj~tos ii disposição
deste artigo:

I. O, moveis e semoventes destinados e
applicarIos álaboração dos estabelecimentos
a~ricolas ou fabri~, e con~egnintemente nã,o
deverão ser 05 me~mos e tabelecimentos ar
rematarIos senão em toda a sua integridade,
ejám1is por partes (3), . .

2. O movei, qne sejão de valor de aifei
ção, v, g., retratos de familia, collecções
de medalhas, manuscriptos, etc.

AI't. 39. Ficão supprimidos em todas as
arrematações que se 'fizerem no Juizo de
J\u~entes os pregões, e red u..zidas as praças á
buma Ilnica (lJ,): o Juiz todavia poderá adial-a
dllasyezes, e por falta de lançadores, ou
p.or não ~erelll vantajosos os lanç.os oifere
c.!dos a~Slm o jnlg-ar conveniente, annun
clanrlo-se por edi taes e pela imprensa o dia
novamente de~ignado. .

Art. lJ,0,. O Ju!z de Orphãos, sendo os
bens de facL! deterIOração, ou nào se poden
do guardar, sem perigo ou grande despeza,
mandará al'l'ematal-os 101(0 depois de arre
cadados, reduzindo a seu arbitrio o prazo

ne !858, 0' esera"o" eatão sujeitos a ta~a de ·~Sooo e
bemn"pe.usavel a e,bibição por parte rIo arremata~te
do co~beClm~nlo da respeeti,,'a qu;la"ão. OuLro tanLo se
ae~'~ra ~rnllcar a respeilo de lmmm'eis e semoventes
sUl"lo, a quacsquer imposições.

(I) O Av. u. 5ij3-de 18 de Dezembro de 1866 deela.':'1' que a, ApoUcos da Di"ida Publica, quando adlJ11i.
tU,AS por her~nQR,ah-inte$tatl4-) e no caso em que o her
~eJrd~ r~, cÇs,ao da b~rança, esLilo sujeitas ao pagameuto
,e " ..to.s de 4 por eenlo, na fôrma do Av. n. 16~-'de
!3 de ~rwo de 1851
N(2) 'Por e,la exp~essão cumpre enlendlll' o Thesouro
1,aClo~al e ~eçebedoria na Côrte, e as Thesourarias de
~azle; a nas Provinr.ias (O. n. 561-de 18 de N'ovembro
e
N

48, e Av. n. 161-de 19 de Maio de IR5i)..
d a Cór~e o e'tl'lO he serem os objectos çoustanles
e!le arltgo reco hidos a Recebepoda do Munj'ci~io o

~or eSJa ~va~as ao Thesouro; pratiça que' pje'ilandd a
a:::~(~ 21bhca ao p~gamonto de porcentagens ~ela
prej d' .ç'j0. das quantlaS;1 he como, bem dlZ,S-obreJra
Out ub,c,a

d
• me ma Fa7.onda. Vide Av. n. 98:':'" de I~

u ro °18~5. -
18~31 a~r.: o que ja dispuuba a L. de ~o de Agosto de
ne 18 . I e 2, confirmando a Provo de 8 de,Janeiro
'Cr c~t~'n~'~' de t6 de 'Fe.rereiro.de, 18t8; e'assim dçve

(4) A .' o.? prrsepte jlaragruplro.
econ m"~'d ,Ja 'ed p'~oeçpe. no Jqizo .8Dmmerq\a\'Q fi'" e.:f.crn o e lnl r 5S .' I I
de lU de Noveli!b~a de &5Ót,"aer~:a~4~ª:1,., ,.{P I ~3:"

e o numero dos annuncios de que trata o
artigo antecedente.

Art. M, Os bens de pouca importancia,
que por commllm e geral estimação não ex
cederem de '2008000, serão da mesma fÓl'ma
arrematados a· (Iuem mai~ der, .independen
temente de avaliação (i),devendo todavia an
nnneiar-se a arrematação com a precisa an
tecedencia por edital e pela imprensa.

Se os bens acima mencionados existirem
fóra do lugar da residen~ia do Juiz, 'poderá
este deprecar por simples olicio a dilIgencia
da arrematação á autoridade polícial que os
tiver arrecadado, a qual, feita a diligencia,
remetterá o producto. ao mesmo Juiz com as
devidas seguranças (2).

Art. lJ,2. O Juiz de Orphãos poderá
adiar a arrematação dos bens por tempo
indeterminado, sempre que, pendendo ha
bilitação, os herdeiros assim o requeirão, e
não houver inconveniente (~).

Art. 43. Os bens de raiz serão adminis
tl'ado~ e aprovei tados na conformidade deste
Reifulamento (4:): antes de decorrido hum an-'
no depois de encerrado o inventario, só po
derão ser vendidos quando da demora se
seguir ruina, a juizo de peritos, ou for indis
pensavel o seu preço para pagamento de cre
dOTes legalmente habilitados; mas em todo o
caso a venda se eifectuará em hasta publica,
na conforQlidade dos artigos antecedentes.

Art. 4!lJ,. Os Juizes respectivós farão re
colher aos Cofres Publicos, no principio de
cada mez, o producto liquido arrecadado
nO'mez anterior, não só (lo rendimento que
tiverem tido no dito tempo os bens admi
nistrados, como das dividas qne e houverem
collrado; pena de responsabilidade sua e de
demis~ão dos Curadores, Estas remessas
serão acompanhadas de guia do Juizo (5), e

(I) Vide Av. 454- de I I de Outubro de 1861, e nola
(3) ao arl. 38 deste Deor,eto.

(~) Vidc Av. n. 31,3 - de', rle Setembro de 1866, e
nota (I) ao art. 31 deste Decrelo.

(3) Pelo Av ..n. 84-de 8 de Julho de 1845 se decla·
rau,. que ha"~qqo Collateraes provando estarem no
caso' de stlccedcr na herança. de"ião ser admitlidos a
justificar o seu direito; deixaudo de proceder·se a arre·
cadação, ~e em tal caso se tornaria vexatoria J a menos
que não s"-jão affins (Avs. ns. 280 e 301 - de 6 c 15 de
Outubro de 1859).

(1,) Couvém que neste caso o Curador da herauça
requeira arbitramento sobre o ~alor dc laes bens; es-
tando alugados Otl arrendados. '

Se por oeeasião do arhitramento deelarão os peritos
que a ruina he {;'rande, porleudo della resultar damno
ao predio, çonsequentemente pre.iuiso a herança, deve
rão esses bens ser venpidQs em hRslá publica. Araujo
e Sih-a -:. Rote'ro dos CoUerlore. §§ 09 e II b.

(ii) O Av. n. 332":": de' 27 de Outubro de, 1859 declara
.fll.'~ a.porme a segpir no desempeqho desle, disposição,
pela fôrma IDfra :

1.0' As guias ,cqm que os Juizes de Atlsent s devem
..eeolh~r 'a9~ Co~res rubUI'os no prlu'ipio de ada mez,
o produMo liquido, arrecadodo uO anterior, dos bêns
,,~P1ninistra(lp~, d9.'pâo de~lprar expre.~amenle se
,e..e_prodpcto, a'slm .rem.eltldo, he. sôme~le Rarle ou
.a tRfal.i.dal1e tia 1Jer~1)ça.._fi,canilo ,dispen""da .a r m~sa
da eonla cprrente ~e que tral~lo.llrFtenleorligo.

,2. 0 Qge.qtla'\<io.~~ ~~pol'1er q ll,\qo;qqppdl\lycr~"~a,
couvé~ll que .\'~Ja.l\çqfl!PMUl\!laJ ~,q ">Jc9,1}ts"c!?~rCi?.!e
orgamsada seguuil'o d"moãelo aDDelO ao mesmo AvISO
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de liuma couta corrente da receita e despez:J.
bavida no mez ánterior, que será assignada
pelo Curador, Juiz e Escrivão. A Estação
arrec:J.eladora entregará ao Curador recibo
extrahido do livro de lalão.

Art. 1~5. O produclo dos bens flue fo
rem arrematados llOS termos do al·l. 73 tam
bem será pago á boca do Cofl'e, 2(I, horas
depois de feita a arrematação, não sendo en
tregues os ben ao alTemataIlte sem que
fiquem em Juizo os cOllbecimentos em fór
ma, passados pela E tação re.spectiva, dos
quaes conste o pagamento dos Impostos que
uevjdos forem dos ]Jens e de sua transfe
rencia, e a entrada' do me mo producto
no Cofre (i).' .

Art. 46 As habilitacões elos herdeiro
serão feitas, conforme as leis existentes (2),
perante o Juiz ue Orphãos que houver pro
cedido i1 arrecadação, nos termos do al'l. 29,
sendo ouvidos, além elo Cur<l~or n Muni
cipio da Côrte, e Procurador da Fazenda ou
sell Ajudante, e nas Provincias O" PI'OCU
radares Fiscaes, seus Ajudantes, Conectores
c mais Agente Fiscaes, dando-se appella
ção 11.- partes e aos mencionados A~entes

da Fazenda Publica sempre que o valor da
herança exceder a alçada do Juizo, e appel
lando os di tos Juizes ex-of/icio das sentenllUS
que derem a falror dos habilitandos (3), sein
pre que o dito va]ol' exceder de·2:000UOOO.

Art. 4,7. A legislação em vigor a res
peito da Curadoria dos bens do ausente que
se pre. LLrlle mor~o, continllal'á a . er obser
vada com as segllintes alterações (4).

L A Curadol'ia do, bell do ausente po
del'á ser deferida na fôrma da Ord. liv. 1

(I) Vide arL. 38 e notas respecH,·as.
(2) Vide art. 3 ~ I desLe Decreto, ÂYs. II. 3~3-de

31 de Julho de 1861, e n. ~05 - de 9 de Delemu,'o de
186~.

Por estes 1\.Y5. se declarou, que 05 bens de ausente
teslado ou inleslado, cujo invenlario lem de ser feiLo no
Juizo do seu domicilio, de,'em ser provisoriamcnic arre
cadados, uté o comparecimento do inycnlarillnte ou tes
tamenteiro, ou seus pl'ocuradOrc.c;, ti quem se de,'crá
onLregar os mesmos bens, ou o producLo mediante.pre
I:atoria do Juizo do inventario; c na falta desses nos
berdeiros, apresenLando formaes de partilhas.

Nestes casos nüo se faz precisa a habilitação exigiria
n~sle arl., por estarem tanto uns como outros tacita-
mente hal.lililados no rc~pecti"o inventario. '

Vide Av'. n. 301-de 15 de de Outubro de 1859 acerca
da-justificação dos CoBalel·aes.

(3) O lho n. 18~ - de 2n de Abril de 1862 dedarou
que não podia ter exccuçã~ nUI precaLorio para le"an:
tamenlo de certa herança jOceolll por cansa das seguin-
les irregu!aridades do processo de habilitaç~o : .

'1.0 NilO se haver IOter'posto a appcllasao CX-OfliClO,
excedendo a sommll dos quinhões dos herdeiros habi
litados á mais da 2:000$000.

~.o. lIav'er-se. prescindido da prova testemunbal, '0
l6m.n~dade essen~lal do. processo, llão con!lando da jllSli
ficaçao, produ ,da C Julgada em Portugal, que os avós
ljalcl'llo& c ululol'nos, U a müe do iotcslado houvessem
fullecido.

3.0 Não se haver transel'ipLo na escriptnra de verbo
ad "Vcrbum o co.nbe~menlo da siz~ e seilo proporcional
dos uens de raiZ, nao sendo suffiClente a declaração do
JUIZ para provar o pagamento desses impostos,

(4-) Vide nota (4) a Ord. do liv. I 1. 62 § 38, e nota (2)
ao art, 50 do Reg, do Desembargo do Paço:"

til. 62, § 38, e Regimento do Desembargo
do Paço, § 50, passados quatro allDos, a
contar ela data das ultimas noticia, se elle
nào tiver deixado procurador, e pa8 ados
dez- allllOS, se o tiver deixado, salva a dis
posiç,ão da Lei de i5 de l.\ovembl'o de :1.827.

Os Jujzes ele OrJlhãos, quando tiverem
de julgar as habilitações dos herdeiros do
ausente, attenderào sempre aos motivos da
ausencia e ás causas que obstào ii falta de
noticias, embora lenha decorritlo qualquer
dos referidos prazos.

2. A me ma Curadoria nrro poderá ser
deferida ao herdeiros mais chegados do alI
8ente, na fÓl:ma da Ordena9ào e Regimento
ci tados, sem que os ili tos herdeiro se ha
bilitem nos tel'lllOS do art,4.6 deste Regula
mento emais disposições em vigor.

3. Além da citação pessoal a quem (Ie
aireito fór, o parente ou parentes mais pro
rimos na ordem da suc<lessão, que na rór
ma das disposições citadas preLenderem a
Curadoria, requererão ao Juiz de Orphão
do Termo a ci ta.c;ão do ausen te e quaesquer
outros interes ado, por editaes com o pra,
zo de hUlU an no, para virem oifereccr os ar-
tigos de halJilitacào, ,.

Estes edj taes 'serão affixados nos lugares
do estylo, e publicaelos nos periodicos do
Termo e da Capital da. Provincia, pas. ando
se as certidões competente:, e juntando-se
aos autos a publica-fól'Illa do allllunllio.

.'\ rt. (I,S. As jusl.ificar,àes e ]ilielJos para
a cobrança de dividas a"qlle estejão expos
tas as heranllas de Deflln to e Ausentes
serão in tenbtdos peran te o Juizo que hou
ver procedielo a al'l'ecadacão, no termos
do art. 29, sendo ouvidos na Côrte o PI'o
curador da Fazenda aLI sell Ajudante, e
nas Provincias os Procuradores Fiscaes,
seus Ajudantes, ou os Col1ectores e mais
All'entes Fi,cae, sempre que o valor da
divida exceder it alcada do Juizo, e ap
pellando os Jujzes ex-of{iC'io das seulellças
que proferirem a favor dos c.redol'es, sem·
pre que o seu valor exceder a 2:0008000.

Não serão adl11ittidas justifica. õe~ por
quantias excedentes á alçada do JUIZO.

Art. 4,9. Sendo a divida ]ilpJiLla e cerla
e constante de escriptura publica, ou do
instrumento como tal con iderado pelas
Leis civis ou pelo Cocligo Comnmcial,
llilela tendo que oppõr o Curador e Agen
tes Fiscaes, para' o que devei'ão el' ou
vid~s, poderá o Juiz, exigindo o~ escla
reCimentos que entender neces~aI'lOS, au·
torisar o pagamento expondo em todo o
caso os fUlldamentos ~le sua de].iberação, de
que não haverá recur, o ({).

(I) Vide nota (3) ao arL. ~6 deste Decreto, Av. li.

SOl-de 15 de Ontubro de 1859. 05
Não devem os Curadores ser facei. no' ,eus cum

admiLtindo quaesquer dividas da berança, ainda eoou·
dadas no~ documentos á que esta disposição so refere.
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Arl. 50. As despe as do funeral serão
logo autori adas pelo Juiz d~ Orph:o.,
sendo po..siv~l, ou pela Aut~l"Jd~de 1011
cial do DI tr!Cto, com attençao as forças
da hel';lIlça e á qualidade da pessoa do
defunto ii). .

Arl.::ll. No caso de não apparecerem
interes,ado a hahilital'-sú como legitilJ?os
succes ores e herdeiro dos defunto 111
lestada', o Juiz de Orphãos, lavrado o
lermos necc arios por que con te clara
mente haverem- e praticado todas as di
ligencia leg-ae, com audiencia dos Fi 
cae , julgaráõ, por ua~ sentenlfa~, vacan
les e devoluto ao Estado o bens das
heranca, (2).

Art: 5t1. Depois de jnlgada vacantes
e devolutas para o E tado, as habilita
çõe; do, hel'deiro~, e. a reclama<;ões de
llivid:n activas e passivas relativas ás mes
ma, hel'ança, bem como quaesquer ou
Iras proee o' que com ellas entendão,
lel'ão lugar pelo Juizo dos Feitos (3), abo
nando-se ao Agentes da Fazenda Publi
ca, a pOl'centagens competentes.

4-rt. 53. Hum anno depois de conclui
do o inventario, nenhuma herança jacen
le ou bens vago poJerão ser conserva
dos em poder dos ClIr(l.dores: os herdei
ros interessados habilitados que no dito
prazo \'1) as nào reclamarem serão pagos
pelo T le'mnro acional.

Arl. 5~. Os ben de raiz serão então
vendidos na fõrma do art. 39, e o seu pro
duclo recolhido aos Cofre Publicos, alva
a di po ição d.o art. 12.

-- - - -_._- -------_. --
(I) Vidc Pcrcira de Carvalho-Linhas O..plaanologicas

nota (143).
."í2l.A L. n. O~ -tle 17 de Selemhro de 1850, uo arl.
'-, dL'p~z que a propriedarle do dinheiro dos Ausentes
flrcscrena DO espnço de trinla 3n110s.

agnndo os Avs. n. 2~ I C 30 -de 10 e Iil de Outubro
de 1859. para que se julguem "noontes e de"olutos para
o Estado o, bens das heranças, he indispeusavel que
~ecorra ~ espaço ti um anno, depois de concluido o1l1iCnlarlO,

(3) Vide art. 5:' deste Deerelo, e An. ns. 230 _ de 6
~: Selembro de 18S9. n. "07 - de 31 de Onlnbro de

52! e n. 9 -de 13 de Março de 18G3.
I ~a gado l'acao~e o herança e devolul. ao "slado,
d~saF ~s reclarn,açues del'erão ser solieitadas pelo Juizo
de I altos da Fazendo (L. n. 2L - de 29 tle NOl'embro

801,e Al', n, 0- de 12 de Janoiro de lil~') mas
~~~ll~tlo for.considerndnjar.ente, n Juizo conlpelé~le ho,

I asenles, represeutAn io-a o CuradO!" e por i5'o
~: ~.lI!:lIn.o caso II cobrançll dns suas di"id:l~ não gozão
'1 Pd IVJ~ eglo .asnal, o procedimenlo execulivo (Av. de
- e 'el'eretro de 183.)

(I) Vida 1I0la (2) arrort. ;;1 dest~ Decrelo. '
.0~1~1 AI'. de 15 de Junho de 183:; se declarou, que se
'" hab·~·~ecolher->eo produclo da herança ao The>ouro
hemn I I orem os herdeh'os, enlrega-,e-lhes logo ou a
h~bili~: ~u ~ produclo, mas o facto de promover-se a
para os t°fnao Impede o remosssa' do produclo apurado
em Ti I ~ ros do E>lado. Esle Av. parece ler caducado
seu C:~ o nrL 5G desle Decrelo, bem qlle Sohreira em
que os "dililarao.snsl.ente o conlrario. fundando-se em
julgameuto gdellclUs a .que so refere o arL 5G são o.
a remessa d a Va'1anem, n venda dos bens, elc., cofio
fres Publicoso produclo, uma vez apurado, Ila'a os Co
'eri prolela; ,cuJo reme.sa soh nenhum pretexlo e rle-

Art.' 55. Da mesma f6rma se procede
rá a respeito das dividas activas que fo·
rem de difJicil liquidaçào ou cobrança ('1),
com o abatimento nunca excedente de 30
%; e os titulas da que o nào forem, se
rão recolhidos ao Thesouro e Thesou
rarias (2).

Art. 56. As diligencias dos artigos an
tecedentes não terão lugar, se a habilita
cão dos herdeiros ou a reclamacão dos
donos dos bens e ti"er pendente ém qual
qllel:.inslancia jutliciaria ao lempo em que
findaI' o prazo do ar!. 53, endo proro
gadas a requerimento da parle as mesmas
diligencias até final decisão do processo,

Art. 57. Da me ma f6rl11a as diligen
cias dos arligos antecedentes nào terão J

lugar a re'peito dos ben~ U'rrecadados nos
termo dos arts. 21 e 22, os quaes con
tinuarão. na arlministracção até que os her
deiros se habilitem para a Curadoria, ou
se recolha o seu producto aos Cofres Pu
blicos, quando se Ilrovar ou reputar prova
da conforme o direito a morte do aI!. ente.

(1) O A,'. 11. 230 _. de G de Selemb,'o de 1859 decla
rou, ql1e esla prol'idencia era sómenle relolh'a • liqui
dação de heranças julgadas vacante> c devoluta" para
o Es arlo; as quaes seguudo os Avs. n. 289 e 308-de
10 e 18 de OUluhro do mesmo anilO, só se julgão taos,
depois de decorrido um anno da cOllelu>ão do inl'en·
tario.

Entretanto pelo Ax. n. 507-de 31 de Oulubro d
1862, em dil-ida de herança, aindauão devoluta ao Es·
lado, se pcrmittio o recurso da providen ia deste arl.,
hal'endo requerimento do Procuraúor da Fazenda, do
Curador da herança, e de quaesquer ouLros inleres ados
com ae~uiesceocia de todos; ficando esla pratica fir
maria d então por dianle.

Mas pelo AI'. n. 98-de 13 de Março do 1863 se fixa
rão as seguintes regras:

I.a-Nas arremalacões de dividas incobra"eis Ou de
dif6r.iJ liquidação nos inventarios ordinarios e nas he
ranças al'recadadas, cm que todos os herdeiros já se
achem-habilitados, sendo o inleresse da Fazenda o 1)"
gamenlo dos imposlos, regula o al'I. 19 do D. n. 2i08
de 15 de Dezemhro rle 1860.

2.II-Nas arrecadações em que O:t herdeiros, lodos 00
alguns sómeute, não estejão ainda hobililado., ou não
lCr)hão nllparccido, a arremulação de toes dividas 6C
deverá fazer de conformidade eom a presenle disposição.

3.a-Nas arremalações feilas depois de devolntas as
heranças ao Eslado, lambem se obsena o preceiluodo
uesle artigo.

Mas anles que se faça a devolução pode o Juizo de
Ausenles ser aulhorisado, na h)'pnlhese segunda, ha
,'endo requerimenlo do Procllradnr da Fazenrla, Cu radar
n hera'1çn ou quaesquer infercssadoR, c com noquicscen
cia ílo lodos mAs sempre com U I'Cglricçiio no IlI' Qn: ri
exeCl1tar o presenle RI'ligo j reservada ao ]finisterio
da Faz ndn J a pcrmi~são para que taos un'ematações se
fação nos lermos do arl. 1~ do D. n. 2708-de 15 de De
zembro de 18GO, cm .qunlquer estado que esteja o pro
cesso de arrecadação.

(2) Parece de razão e de eonveniencia l?ublica, eomo
bem observa Sobreil'a em seu Comment!lrIO, que o The
souro e The ourarias emprega..em as diligencias le~aes
e neccssarias para garanlir os direi los. que se derlyão
de laes lilulos,fnzendo-os proteslar cm seu~ \'ellcilllUlllos,
para que se não extinga a responsabilidarle dos endos
sanles e abonadores, ou dos primeiros responsaveis pela
pro.qcripção.

Na falIa de taes diligencias, diz o mesmo Sobreira, c
quoudo dali resulle prejuiso á Fazenrla, parece lambem
que se poderia proeeder nos lermo> do A,'. n. 126 - de
20 de Novembro de I 45, a respeilo da cobrança das
letras saecadas á favor da Fazenda, e respectivos juro>.

,
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Esta disposição não he extensil'a 'aos
ll1e\G81s e .semoventes, devendo proceder
se ,a respeito delle na fÓFma do art. 38.

.AI'l. 58. Os fundo das beranças ja-
centes e bens vagos recolhidos ao Tbe ou
ro "l'lacional serào entregues aos legitimC?s
herdeiros, ou a quem de-direito perten
Qerem, á vista das deprecadas legaes de
qlle tl'ata o art. 9i da Lei ele 24, de Ou
tubro de ,f,832, acompanhadas das habili
tações originaes, ficando o traslado deli as
nos respectivos. carlorios (i); nestas depre
cadas terão vista no Thesouro e Tbesollrarias
os respectivos Procuradores Fiscaes.

Art. Ili9. As deprecadas legaes serão
sllbstituidas por simples officio do Juiz (2),
,sempre que o valor da berança não ex
ceder de .20:0008000, sem emolumento
aJ,g.um (3).

(I) P~lo Ay. n, 493 - de 23 de Out~bro de 1862 se
declarou, que um officio não be meio legal para.o Juizo
requisitar a entrega de bens de Defuntos e Ausentes li
credores e á cessionarios de herdeiros.

O Av, n, 5/,6-de 7 de Dezembro de 1866 fi.tou regras
para o levantamento de dinheiro de Orphãos ou de Au
sel! s por meio de oflicio ou deprecada, do modo se-
guinte' .

•' Ealtecel\do o Orphão, se não for caso de arrecada
ção confol'me o presente Decreto, por e.tistirem berdei
ros ascendentes ou desct!odenles, ou outra circumstancia
que O e.'tclua, Ou mesmo s8 procederwse á arreradação
provisori.. de outros bens, e esta cessar logo pelas jusli·
ficações necessal'Ías, as somma5 depositadas serão enLre
gues, á requisição do Juiz de Orphãos, mediante simples
oflicio, precedendo porém, dcscripção no ilnenlario, Oll
oulra cüutellü precisa para resguardarem os inteyesses
de terceiros, e depois de pagos os dircitos que devidos
forem aFazenda Geral ou Provincial.

Ilf;Sc'IPorém, fôr caso·dearrecadação, ou se a proyisoria
subsistir, ne,ta hypothese as sommas dcpositadas conti·
nnaJ'ão em at'J'ccadação nos Cofres Publicas, sem que se
abone porcentagem nos Emp cegados .do Juizo, como
já o declarou o Av. de lS'dc Janeiro de 1859, e não
serão entregues sem habilita~o, ameio, ou deprecada
que no caso couber nos termos deste Regulamento, arts.
58, 59, e 61.

" Na especie do ameio, em.que eri.tia mãe natural do
fallecido orphão, ao que parece na terra, ou nas circum·
stancias do Av. de31 deJnlho de 1861, em que eUase
habilitar e não havia duvida sobre sua qnalirlade here
ditaria, podião as, sommn.s recolhidas li Thesouraria ser
entregues independeule de dep,eeada, li visla de sim·
ples aflicia do lui:, mas cQm.a cautela acima recommen
dada, "

(2) Vide nota precedente.
O 1\.v. n. 214-de 21. de Agosto,de 18ii9 declarou, que

esta uisposição he uuicamente applicavel ao levanla
-menta dps bens das heranças ou de ausentes. e que por
tanto não pode estender·se aos credores ,dos mesmos
bens, para o pagamento de, cujos creditas, e titulas "i-

· gora ,a legislação anterior, como declara o al'I. 60, e
· antes se achava expresso oa Ordem n. 30-de 2/.. de Fe·
vereiro de 18/,8 ; I,elo que devem os erednres apresentar
precatoI'lo, na fórma do estylo, e não simples o{fieio do
/11':, embora o valor da divida não exceda de dous.con·
tps de réis (~:OOOBooo).

(8) 0,Ay,.319-de 26 de Outubro, de IBM de,clarou,
para se ev,tar despezas da Fazenda com certidões dos
Offic;aes de Justiça em grando numero de mandlÍdos
executivos e pl'e.cal.ori~6.rlquc (leixão de ter f'iumprimen
t~ nas Colleetorlas e luezas de Repdas, por não exis

.:tlrem os devedores no lugar, estarem reduzidos li miso·
ria, haverem faLlecido sem deixar hcrdejros,:n.~m bens,

-e h)'potbeses sçP1ell'antqs; q)le no ~ uizo dos Fqitos da
Ji'.azeo~lI, se,dey.em.acceitar como se fossem p."sadas por
aquel!~s .DfQciae.s, as deelasilçpes feitas pelos, ColIee·
twes- nº~ mqsOlos,mal\Q!iliQs e. precato~iQs,útQrja~ a& "e-

·~qilHlll.4.l\!'~ pS.!JJ!WI <tÇÜl1a 'r~f~idos,

Art. 60. A apresentação dos autos Ol'i.
ginaes de qtie trata o art. 58 não he 1>.'(.
tensiva aos processos e sentencas relati
"a~ a dividas passivas da heTaI1" a, a res
peito das quaes se procederá nos lermos
da Legislação 'em vigor (1).

Art. 6i. Nenhuma entrega dos ben
de berança jacente se etTectuará, nenhu
ma deprecada ou ameio do Juiz de Oro
phàos (2) para levantamento de dinheiro8 ou
bens elas mesma herança será expedida
ou cum{lrida, sem que conste o pallamen
to prévlO .do impo~los estabelecidos pe
las Leis de 30 de Novembro de 18M, Ta
bella annexa § 4,2, de 2i de Outnbro de
f8~3, art. i2 ~ L°, e pelo AJmá de 17
de J ulbo de i809 §§ 8 e 9, qne forem
devidos da herança ou legado (3); o que
não será extensivo. aos credores.

('I) Vide nota precedente.
A L. u. 628-de 17 de Setembro de IRijl, aaarUe

decretou que as sommas recolhidas ao Thesoura pro·
venientes de heranças de ausentes não serião mais con·
sideradas nos Orçamentos como renda ordinaria do
Eslado, mDS como deposito, e inscriptas no titulo
DeposilOS diversos.

Estes depositas serão restituidos na mesms moada
que entrarem e de onformidade com o A-y. n. I!a
de 20 de Setembro de 1SQ; prescrevendo em fsvor do
Estado, esgotado o pr~.o de 30 annos (1. n..628-ds
IS51, al'I. 32); inas e.ta pre.cripção póde ,er interrom·
'Plda na fórma do direito (D. n. 857-de 12 de Novem·
bre de 1851, árt. 7 §§ 'I e 2), ad instar das oulras Jre.·
cripções (Cad. do Com. arl. 1,52, e AI. de 21 lle Outu·
bro de 181 t " 3).

Os berdeiros que se apresentão com 'eu' formae.
de partil has, não clepenclem de habilitação, c tão pouco
são ohrigados a exhibir os autos originaes das.~·
mas habilitações, para o levantamento de soas leg,hmB!
(Av. n. '6-de 25 Fevereiro de 1857).

(2) Virl<! nota (I) ao al'I. 58 deste l'lecreto e A". n.
Io,93-de 23 de Outubro de 1862, c n. 5~i- da 7 de De
zembro de t H66.

O Av. n. 228-de 19 de Junho do mesmo aono esla·
belece em ciuco artigos regras sobre o expediente dos
precatarias em favor da Fazenda Nacional, para levaa
tumento ele dichciros pertencentes li mesma Fo.zenda.

Nos arts. I e 5 se declara, que os precatorlos de la·
vantamento de dinheiros de Defuntos e Ausentes par'
pagamento de impostos e outras dividas da Fazeada,
serão expedidos li fa 1'01' do Tbesoureiro da R"ebe·
daria e .acompanhados de guia em duplieala paSlads
pelo Escrivão do Juizo. - .

No 30 se determina, qne feila na Recebedoria. a 01'
criptura~ão em I'eceita li vista de uma. daa Vias da
gllla, dê-se li parte interessada o conheclmeato 011':'
hido do talão, e u outra "ia da guia com a nota, o
pagamento dos impo.los, para sel'em exbibiáa, emlulla,

O art. ~ exp"essa-se desla fórmu: ,
• NenhUlpa deprecada, officio ou mandado ,era at·

pedido para entrega de bens de Defunlo~ e Àn..at~1
sem que couste pela ex hi.bição do con heclmentc af,.a
de que trata o arL 30 o pagamento dos imposto' en,
dos (Regulamento de t5 de Junho de t859, arl.:,i).~

(3) Eis os impostos li 'que se refere a presente iSpO
sição.

Pela L. n. 243-de 30 de No.emhro de IUI, a~;
2~, e !abella anuexa ~ 42, se decretou o.pagamento e
2 por cento da habilitação para o receb,mento da:
rança de'AlIsentes por testamentn, não sendo o' o;;
deiros deseendentes ou ascendentes, e 4 pcr cea
sendo a berança ab·.nt~statll. o I

AL.·n .. 317-r1e21 deOlltubrodet84.3,art.I_§,
e D. n. 681-de IOde Julho de 1850 arls. I, e_l3, d~l.fo;
miuarão qUQ o sello proporcioual á que eS~1vno ,uJel
os quinliões her~ditarios e legados ainda do~ de ;Ó~::
dentes, e,desc"lndentas, se cobrariíio da segudlllted 1000i

De i 00$ li 400$000-200 réis; e excedeu 011 e



AllDI'1'AMRNTO

Art. 62. Nenhum precatorio ou officio
em virtude do qual se requisite o levanta- .
mento de dinheiros ou bens pertencentes
a heranç.as jacentes ou bens vagos . e~á
expedido sem que do mesmo con le a IDU
macão da sentel11;a a quem de direito ror (1),
que' nenhuma oppo ição houve do Cura
dor ou dos Fisr.aes da Fazenda, ou, ten
do havido, que atisfizerão-se as diligen
cias requeridas, ou proseguio-se nos ter
mos ulleríores do processo na fórma da
Legi lacão em vigor.

Arl. 63. Na arrematacão dos ben de
raiz, qua.1do nào houver" nenhum licitan
te, admittir-se-hão lanços a prazos razoa
"eis(2), com as cautelas usadas nos contra
ctos da Fazenda Nacional.

SECÇÃO u.
Do, Bf(lpregadof cIo lllú:n J seus uencimentof I B 'penar

a qUG facão sujeitos.

Arl. 66,. Todos os auto de arrecada
ção, logo depoi de effecluada e ta, serào
numerados e inscriptos pelo Chefe da Es
taçào arrecaJadora da ren 'a do lugar, em
livro especial para es e fLm destillado, o
qual erá aberto, rubric.ado e encerrado na
C~rte e Provincia do Rio ge Janeiro pelo
DIrector Geral de Contabilidade, e nas
demais P~ovincias pelos ln pectores das
The ourana , que poderão encarregar esta

~tó 1:000~OOO-500 réisj percebendo·se de cada conto
o mesmo lmpo!tto.°AJ. de 11 de Jl1nho de t809, art•. 8 e 9 manda co
brar declma da berança ou legado que efi"eclivamen
te se arrecadar J não sendo os lierdeiros ou legatarios
d.escendantes ou ascpndentes do testador, e bem as
sim das heranças ab-irilestatu quando 08 herdeiros
não forem desl'cndenles ou asccndentes.

Da mc. ma SOI·tC quando os herdeiros são transver-
sae, c fora do .segundJ grão por Direito Canonico.

_Os e trangeltOs não eslão excluido dessa lei, e pa
~ao na mesma proporção (L. n. 3t i-de 21 de Oulubro
1:6~.13. arl. 31). Vide Av. n. t36- de 28 de Maio de

(Ij Vide nota (I) ao arl. 17 desle Decreto.
(2 °.lv..de 9 de Outubro de 1843 declarou, que ao

JIlU Cra hClto ad!'1i1tir propostas para a compra de
bens de heranças Jacentes pelo preço da avaliação, na
falia d~ :u-rematantes: a prcsente disposição firmou
novo dlrClta.

Pclo Av. n. 392-de 20 de Agosto de t862 se de.
c1arou:

IO-qae os lanços ã prasos em bens deraiz admiltidos
SOd e~c a:t: se referem aos bens que estive~em arreca
• oSJudlcl8.lmenlc, oircnrnstancin incompntivcl com

a'IPr..ençs de testamenteiro devidamente iustitnido
"'to COmo, .quando hn teslamenteiro ql1e esteja pre:
ae~ c e accelte o testamentaria não ha arrecadação.
qna:d',;u,: scm~re Ique l!aja h'erdeiros ausentes, ainda
cano di,tao se ca la feito a arreeadaçio, por não ser
cesso d ~,deve-se nomear Curador, que assista 00 pro-
3._Ú~~vontarioe partilhas.

da teslam e~d~ testan~ento, e findo o tempo da coMa
da Ou la e: ~rJn,. csleJa Ou não fi mesma conta presln
da~ e adJ:i r.ll~baJulgada, o Curador passará a arreca
entrado na "Js raT Os bens, se os herdeiros não tiverem
9 Jest D PO"e da herança por qualquer molh'O (arte ccrelo). .

Nesta hypoth .
de ben, d ese•.,e ["'cr lugar alguma arremata&ão
Ragulamea~or~z, "gorn. a disposição de arl. 63 de..te
qne scaão h' nada mOIS tem que ver o testamen teiro
peh! Juiz comoavetr prestado contas, será li isso chamado

pe eale. .

incumbencia ~ Empregados das nespectíV'as
Reparti~ões.

A inscripçào conterá o nome, e bem
as im a naturalidade, estado, domicilio e
profissão, se constar, do finado ou ausen
~e, data do faller.inlento ou da ausencia,
e da arrecada!ião: a verba da apresentação
será. lançada no a.uto, nâo podenào prose
guir o processo sem esta formalidade.

Ar!. 65. Os Chefes das Estações ar
recadadoras da renda reOletterâo no prin
cipio de cada semestre ao Tlte_ouro e Tbe-
ourarias huma. relacão das arrecadacões

inscriptas no semestre anlerior, com as
declaracões constantes do livro da ins
cl'ipção"(1).

Art. 66. Todas as beranças de bens
de defuntos e ausentes, ou sejão de tes
tamento, ou Clb-inteslado, serão arrecada
das, inventariadas e partilbadas com au
diencia, na Côrte, do ProcuradQf da Fa
zenda, ou seu Ajudante, e na Pro"incias
com a dos Procuradores Fiscaes, seus
Ajudantes, Collectores e mais Agentes Fis
caes (2).

Art. 67. O Procurador da Fazenda, o
Procuradores Fiscaes, seus Ajudante, o
Collectores e mais Agentes l~iscaes, por
si, e pelo Solicilador nos lugares onde o
houver (3), a quem darão ua instruccões,
assistirã'o a todos os actos da aneóada
çào, appo ição de se]]os, e inventario,
para TI calisaI' a exactidão da arrecadação,
descrÍJlção e alTalíação dos ])ens, as des
pezas attencliveis e a certeza da di vidas
activa. e pa si,as, e para requererem tudo
quanto. convier á expeclição do mesmo in
ventano.

Art. 68. lIe da rigorosa obrigacão dos
Empre~ados de que h'atão o doug.·'artigos
antecedf'nte promover em Juizo o anda
mento da arrecadaçõe 1 rompimento e
abertura dos se]]o , o inventario dos bens
de Defuntos e A'u entes e das heranças
jacentes, e requerer ne]]e tudo quanto fôl'
conveniente para a boa guarda, arrecada
çã? e administração dos mesmos, para que
seJào arrendados e arrematados' os que o
deverem er, se tomem a contas dos Cu
radores (4,) e se verifiquem nos Cofres Pll-

(t) o Av. n. 163-de 22 de Abril de 1868 declara,
q11e sOmente na Côrte e rrovinria do Rio deJllneiro as
relações dos autos de arrecadações inscriptas devem ser
remeUidas ao Thc80uro, e nas Provincias :is Thesoura·
rias de Fazenda, onde permanecerão para os efi"eilos
lc"'aes. .<-l Vide nrl. 3i das Instrncções da Directoria Geral
do ContenciosO de 10 de Abril de 1851.

(3) Vide D. de 19 de 011tnbro de 1833, que deter·
minon a oreação de um dostes empregados Cm cada
Termo.

(4-) Desta di.sposição ~ão se P?de conelnir que qual
qner agente FlSeal esteja automado a propOr em Juizo
a nomeação dc Curadores e Administradores das be
ranças jaeentes, mas e tão somente representarem o
qoe entenderem contra os nomeados, até pedir a de
missão delles, se não eslirerem em condiçôeJ lega..
(A.v. n. 24-'-de 28 de Agosto de 1855).
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r
(t) Vide Avs. n. 3GB-de 6 de Agosto de '1802, e n.

3BO-de 10 de Setembro de I 06.
No primeiro ordena-se que se imponha â um Juiz de

Orphãos a multa em que incorreu em uma arrecadacão
deixaudo rle cumprir diO'e"entes formalidades legaes, e
uo segunrlo cxonera oulro da mesma pena, porque,
diz o A.xiso, embora seja pl'inr.ipio estabelecido c ndmit
lido já desde o tempo da Provedoria da Fazeuda dos
~ .rl1~'tos, como alleslllo as Pruvisões da Meza da cous-

1

Cleno.a c Ordens de 10 de lIJ,..,1 e de 2~ de Maio de
11.lli e oulra!'", que o testamento nunCul)nlivo, cm
q,.anto não se reduz legitimamente á pub ica fórma
n io impede a arrecadação, todavil! deve o Juiz ser re~
levado da multa aUeutas as eircumstancias do caso. I

Vide nota (4) ao § B do art. 3 deste Decreto.

blicos as entradas cio producto liquido dos
mesmos bens nas. épocas marcadas ne~te

Hegulamento, e em geral quanto CQnVJer
aos interesses da Fazenda.
. Esta mesma obrigação fica. imposta á

Recebedoria do Munil:Jpio e ás mais Es
taçoes por onde se arrecadal a re~(~a, e'
a desenlpellharão por melO de requIsições
feitas ao Procurador da Fazenda, aos Pro
curadores Fiscaes e seus Ajudantes nos
lngares oncle os houver, e bem assim' a
de representar ao 'fbe ouro Nacional e ás
Thesourarias no caso de omissào dos mes
mos EOlpregados.

Art. 6l:l. Para desempenho de tudo
quanto especialmente lbes incumbe nos
artigos anteceuentes, ficào autorisados os
referidos Empregados para requererem em
Juizo e exigirem dos E'crivães e Cura
dores todos os esclarecimentos de que pre
cisarem, e daquelJes os inventarios, pro
cessos e livros para os eXamiJlarem, e
todos estes funr.cionarios ficào obrigados
a satisfazerem as requisições que assim
lhes forem feitas para desempenbo do que
se dispõe neste Regulamento, sob pena de
desobedltmcia e de suspensão por hum a
trez me~es, á arbitrio do Ministerio da
Fazenda na Côrte, e dos Inspectores das
Thesourarias nas Provincias.

ArL. 70. As penas do artigo antecedente
são applicaveis aos Escrivães que, dentro do
prazo que Ibes for marcado, não apresenta
rem no Thesouro e Thesoural'üls os livl'os
de que trata o art. 13, para serem rubrica
dos pelas autoridades competentes.

Art. 71.. Aos Juizes de Orphãos, além
do que lhes incumbe a Lei de 3 de De
zembro de 1830, cumpre promover o an:
clamento dos inventarios dos defuntos e
ausentes, e activar o apuramen to das he
ranças jacentes· e não adoidas, remetlendo
para os Cofres Publicos o prôducto li
quido, e rendimento .daquellas que não
forem reclamadas nos termos deste He
guIamento, sob pená de incorrerem em
huma multa de 508 a 100$000, que lhes
será jmposta, na COl'te pelo Ministerio.da
Fazenda, sob representaç,ão do Ad minis
trador da Recebedoria e do Prolturador da
Fazencla, e nas Provincias pelos Inspe
ctores das Thesourarias (1), sob representa-

.ção dos Procuradores J"'is.c::~s, seus Aju
dantes, Collectores e mats A{!entes Fis
caes, sendo os mesmos Juizes préviamenle
ouvidos dentro de hum prazo razoal'el,
que lhes será manado .

Arl. 72. Os Juizes de Orphãos e Au
sentes Dcão obrigaLlos a remetter no fim
de cada trimestre, na Pro"ineia do Hio
de JaneiJ'o directamente ao Thesouro, c
nas j)rovincias ás respectivas Thesoura
rias de Fazenda, huma dernonshacilo dos
dinheiros dos Au e}ltes que no decúrso do
mesmo trimestre hOllverem entregado aos
Collectores e Adl1linistl'adores de Mezas de
Rendas do Termo ou Termos de sua ju
ri dicção, com declaração da importaneia
entregue, ela data da entrega, é da herança
jacente' a qLte pertencerem os dinheiros.
Se duran te o túmestre nâo tive l' havido
entrega alguma, isto me 'mo cleclararfto o
ditos Juizes.

Art. 73. Os Juizes ele OJ'phãos pro·
moverão os processos conveIllentes dos
bens vagos consistentes Bm bens de raiz
que, por falta' de senhores e herdeiros
certos, sâo recolhielos ao Tbesouro Pu·
blico, afim de que sejão arremalados cm
hasta publica, com as 50lemnidades legaes,
hum anno depois de ence)'J'ado o inm
taTio, e o sen producto liquido recolhido
ao Thesouro Nacional e Thesourarias nas
Provincias, dehaixo das mesma penas
do artigo antecedente.

Art. 74. Das decisões que impozerem
as penas de multa e suspensão commi
nadas neste Hegulamenle haverá recurso
no elIeito devolutivo somente 110 casode
multa, e em 'àmbos os eJfeitos no caso
de suspensão (i).

O rectu' o ser[L iJlterpos to no prazo de I

dez dias, na Curte para o Conselho d'~
tado, c nas Provincias das Thesourarlas
para o l\finisterio ela Fazenda, e deste para
o Conse.lho d'Estado.

li 1'1. 75. As Portarias elo Minislcrio
da Fazenda e dos Inspectores das lhe
sourarias, expedidas cm virtude das de·
cisões que. ilUpozerem multas, terão for~a
de sentença para se darem ~ execuçao
nos termos da legislação em vIgor..

A pena de suspensão será commmada
ás autoridad.os judiciarias, para mandarem
intima-Ia ao condenmaelo, e a de des?be
diencia se fará e:l1'ectiva pelas :lutonda
des competentes.

Art. 76. -Nos Municipios onde hourer
mais de huIU Escrivão de Orphãos, ser
virá hum delles por nomeaçào do gOl'er
no, que Jica autorisado para crear OUietOS
de Escrivães do Juizo de Ausentes nos

-
(I) Na interposição destes recursos deve·,e ~u8;dd:

os formalidades prescl'iptas nos !lD. n. J24d '1i50
Fevereiro del842 n. 730-de 20 de Noyembra' ,
e n. 23,~3-de 29 do Janeiro de 18~9,

i::---'
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. lunares' onde a extensão do fôro assim o
q .

eXIglI',
Art. 77, Aos E crivães compete, além

da expedição dos aetos e processos. judi
ciae :
. I Escripturar os livros de Contabili

dade estabelecidos ne te Regulamento,
2, Extrabir do livro de receita e des

peza. dos djnheiros á cargo do Curador,
no prin ipil1 de cada mez, a conta cor
rrnl:\ Ik qJe trala o art. 46:, e a guia
ex.plicati a do prodllcto liquido arrecada
do no mez anterior, com e pecificação
do que pertencer .á .cont~ de cada hum~
arrecadacão e admlIll traçao, a qual era
authenticada com a a signatura do Jlliz,

3, Remetter no principio de cada anno,
sob as penas do ad. 69, por intermedio
dos res"[lectivos Juizes, na Côrte ao The
souro Nacional, nas Provincias ás The
ourarias, e nos demais Termos fóra das

Capitaes aos Chefes das Estaçõe encar
regadas da cobranpa da renda, huma re
lacào exacta de todas as arrecadacões de
hêranças jacentes, bens de ausentes e va
gos, que existirem no Cal' tOJ'io , com de
claração da data da ar:'ecadação, nome do
finado, natureza e impOJ'tancia dos bens
arrecadados, especificando quaes os que
se recolherão aos Cofres, quaes os que
ficào na admiui tração do Juizo; e são
conhecidos ou desconhecidos os ausentes

. a quem pertenção OIL devão pertencer os
ben arrecadados, se pende hãbilitacão ou
reclamação, nome do Curar' I', estâclo das
re pectivas conta e saldo (' existe em
seu po~er, e do mai que' cUllvier para
esclareCImento das Repartições Fi caes.

Art. 78. O Governo poderá nomear Cu
radore geraes das heranças jacente e
bcn de ausentes, onde fôr conveniente,
reduzindo nesse caso as porcentagen. mar
cadas para o Curadores (i) nas arts. 82 e 83.

Art. 79. Aos Curadores dados ás he
ranças jacentes e bens de ausentes com
pete:

I. A arrecadação e administração das

(I) O Av. n.53-do 30 do Janeiro de 1860 marca
n poreentn~em destos Cnrndores om TabeUa annexa ao
me'mo AVISO, da seguinte rórma:

Do pr~ducto de que Lra~a o Art. 82 deste Decreto
uh~ e mOlo por cento no Rio de ,]"aneiro, e dous no Ba-

la e Pernambuco.
e Dosbens.e dinheiros de que trata o art. 83, um por
enlo

b
oo RIO do Janeiro, llm e meio na Bahia e Per.

Dam neo.
Ma. pelo Av. n. ""O-de 17 de Outubro de J860 a

~~~~en:a.gem dos Curadores de heranças jacentçs do
de ~e 01 alterada da seguinte fórma: 2 por ento a
d' 1.trola o arl. 8-, e J o meio p r ceulu uos bens e

ln IClros fi que 00 refere o art. 3.
s.;stcs

d
runccionari~s estijo sujeitos á fiança (Av. n.

-N7 e l~ de Novembro de 186i).
inte:i~;a IDcrmp~tibilidade entre o cargo de Curado!
nhad I e o (O JUIZ de Paz, potlendo este ser desempe.
-de ~ dg~q~o cesse o exercjcio do outro (A". n. 330
rõr pos\e~i~~ãccl~i~~:e li6~), se a nomeação interina

herancas jacentes e bens de ausentes, de
que fo'rem encarregadós, representando pe-'
las mesmas heran~.as e bens em Juizo ou
fóra delle, demandando e sendo deman
dado pelo que lhes disser respeito.

2. Ter em boa guarda e conservação os
bens arrecadados que lhes forem coníiados,
e dar partilhas aos herdeiros habilitados,
se estes nâo quizerem fazel-o amigavel
mente nos casos em que lhes be permiltido.

3, Promover activamente pelos meios
legaes a arrecadação de todo os bens e
objectos pertencentes ás heran as jacentes
e patrimonio dos ausentes, e a cobrança
de toda as dividas activ~.

4, ollllitar nos devidos tempos a ar-
remataçâo ou. arrendamento dosbens con
forme o disposto neste Regulamento.

6 Dar cwnprimento ao testamento nOR
ca os em que ao Juiz ele Orphãos compe
tir a arrecadar.ão dos beu dos Iallecielos
testado~, prestândo contas no .T uizo com
peten te, sem toda ia perceber vin tena.

6, Entregar nos Cofres Publicas todos
os dinheiros existentes das heranças, e o
produclo de todos os bens e eJIeitos ar
recadado na opacas marcadas neste Re
gulamento, tudo sob as penas commina
das no art. 6:3 da Lei n, 51!J,-de 28 de
Outubro de 186:8, e outras di posicões em
vigor (1), as guaes lhes serão impostá pelas
autoridades Judiciarias ou pelo Tbesouro
e Thesourarias.

Art. 80. Os parentes mais proximo
do defunto ou àusente serão preferidos
aos estranhos para Curadores (2), se fOlem
idoneo .

Os parentes nomeados Curadores das
herança jacentes e bens de ausentes ad
mini trarào os bens na fórma das Lei ,
ficando sujeitos a todos os onus e go
zando de todas as vantagens dos demais
Curadores.
. Art. 8i, O Curadores incorrerão na
pena de demissão, se por neglig.encia sua
nào se arrecadarem devidamente os bens
da herança, e não promoverem a cobran
ça das elivil1as actnras, além de ficarem
responsavei , bem como seus fiadores, pe
los prejuizos que soJIrer a mesma he
rança.

(i) Vide Sobreira-Commelltario á esta disposição.
O arL. 43 da J.ei n. 514-de 1848 impõe aos Curado

res, al~m da obrigação de indemnisarem a Fazenda
dos prejuízos provenientes de sua negligencia, juros
de uove por cento ao anno pelas quantias qne retardo·
rem no seu poder, e das em que ficarem alcançados.

Doixando de recolher nos prasos marcados o produ
cto immediuhuuenLe d~s bens á seu cargo pode)ll ser,
presos de ordem do ~r.D1stro da Fazenda á requi sição
dos Inspectores das Thesourarias (D. n. 657-de 5 de
Dezembro de 18.>0, e .Av. o. 249-de 31 de Agosto de
1 55) sem prejuiso do que compete no Juizo de Or
phãos, pelo Ord. do liv. 4 1. 102 § O,

(2) Pelo Á\'. n. 2 8-de 2 de Jlllbo de I 60 se decio
rOll, que as [nocções de Cnradores especiaes cessão logo
que forem nomeados 05 geraes.
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Art. 82. Do producto que se arreca
dar e apurilr dos bens me?cionados .nos
artigos anteeedenles, depOls de abatidas
as despezas do custeio e expediente del
1M, se deduzirão 6 !/2 %, a saber:
. Hum por cento l?ara o Juiz.
Dito para o Escrivão, além dos emolu

mentos que lhe pertencerem pelos actos
do processo.

Dilo para o Procurador da Fazenda, ou
a quem fóra da Capital servir de fiscal
por parte da Fazenda.

Meio por cento para o Solicitador.
Trez ditos para o Procurador, sem ou-

tros alguns emolumentos. .
A porcentagen~ de que trata es~e a~li

go (I) será deduzIda sóm~nte do dm}lelro
liquido achado em espeCle no espolJo do
intestado, ou provenienle da cobrança das
dividas activa, dos arrendamentos e ar
rematações dos bens.

Art. 83. Os Curadores, além da por
centagem_ fixa~a no artigo anteced~nle,
lIerceberao maIS;

Dous por cento do valor dos bens mo
~ eis e emoven tes, que não forem arre
matados.

Dous por cento do rendimento liquido
uos bens de raiz que ficarem debaixo de
bua guarda e admmistração, com tanto
q;ue o total desta porcentagem não exceda
b somma annual de 4008000.

Art. 8r!. Todos os sobreditos funccio
narios são ohrigados a .indemnisar o Tbe
~ouro acional por seus bens havidos e
por haver pelos descaminhos e pl'e,juizos
a que derem causa.

CATITULO IV

Dos bens do E.en/o.

Art. 85. São bens do Evento os eST
Iravas, &ldo ou bestas achados, sem e
:..a1er do senhor ou dono a quem pel'len
çfio (2); o .eu produclo liquido deve ser re-

(I) Vide notn (1) ao nrt. i8 deste Decreto.
O Av. n. 418 - de 4 de Setembro de 186~ declaron,

"ne não ha porcentagem a deduzir das Apolices da Di
~idn l'ublica arrecadndas, pertencentes no espolio de
~l11a eIposta da Sanla Casn, como bens de Defunlos e
ilusedtes ; e que n arrecadação comprehende não só os
lIros das mesmas Apoliees "eucidos até adata cio fal
I~cimento daquelle cujos\bens se anecadão, como os que
.e vencerem até a epocha da entregn do espolio, á quem
fOr de Direito.

(2) O Av. n. 245 - de 10 de Novembro de 1863 refe
lindo-se aos bens das Ordens Regulnres cItinctas, de
clara que tnei bens não se podem considerar do Evento,
e nem com eU s coafundir-se por isso que os bens de taes
l:orporações são bens de pro dereli'lo, e os do E."'lo
.~o os de que traln n Ord. do liv. 3 1. 94, que sem dono
andão vngnndo de uma para outra parte, ou mudando
eomo o mCl'mo 'lcnto muda, donde lhe yem a denomina·
tio; distinguindo-se Msim do. bens propriameate per-

idos, que se aohão, e que tem por conse~ucncjn ..nhor.
Sobreirll DO Comm"'/nrio ii este arl. d,z, que convém

colhido á Recebedoria do Municipio da
Côrte (i).

Art. 86. No Juizo da Provedoria dos
Residuos, na conformidade do art. H4 §
2.0 d'a Lei de 3 de Dezembro de i841~
haverá para arrecadação, e arremalarlio
dos bens d() Evento, os livros seguinlê :

1. O livro ç1as arrematações, em que
se lancarão o dia, mfZ e anno da acha
da,. o'nome, natuJ'alidade, idade e sig
nae~ dos escravos achar1o~, com todas as
declnrações que delle~ se porlerem haver;
a cl)l' e ~ignaes rio gado ou bestas, o
nome de quem as .achou .e o lugar onde.
forão ar:hadas, e bem assim o valor em
que forão avaliadas.

2. O livro de termos, em que se lan·
cal'ão as avaliações dos escravos, gado e
nesta achadas, e os de.arrematações dei
las e das remessas do producto á Rece
bedoria.

3. O livro dos depositos, em que e
lancarão as verbas da entrada e sahida
dos' ditos escravos, gado e besla~ do Eveu
to, que hão de ser depositadas no Depo
~ito Geral.

Art. 87. Os livros de que trata oar
tjgo antecedente serão forneci rIos pelo
Escriv~o, e ~hertos, rubricados e encer
rados pelo Ilil;' (2).

Art. 88. Logo que forem apresentado
os escravo., gado e bestas achada, e
pelas di1 i[" r,cia~ e averiguaç?es a que
se pror:eL:. I se não conseglllr saber a
quem perLeLcem, se fará immediatamenle
a avaliação, e verificado o lançamenl~ nos
termos do art. 86 § i.o, se remetterao ao
Deposito Geral.

Art. 89. A avaliar:ão será feita por
peritos nomeados pelô Juiz.

Art. 90. Feita a avaliação, se pa sarão
logo editaes, por ~ue se chamem a pe
soas que tiverem dlreilo ao escravos, bes
tas e gado achados do Evento, sendo 30
dias para os escravos, 3 para o gado
ou be las' estes editaes serão affixados
nos luga;es publicos, e publicados. n?s
periodicos, e deverãº conter a descflpçao

não confundir O:l bens do E.en/o com os ,'agos e com o<
de Dcfnutos e Ausentes. Cita um Jlcg. de 10 dc Agosto
de 185 dn Presldencia da Pro"incin <le Pernambuco CIO
que se estnbelecerão as seguintes reliras: . eo

• Os escravns que nãn sabem eIplicar quem sCla'
senhor, são considerados bens do Evento. . ou

I Os cscra,,08, cujo senhor, se não sabe se he VIVO
morloJ ou onde exjsteJ são bens "agos ou de ausentes,
mas não do E.lSto. elo<

• O. nuimncs com sigones ou mll!cas dc ferro,} !ia
qU8cs se possa determinar quem seja seu doao, nao
bens do li.enIO. • I

(I) O A". u. 205 -de 14 de Agosto de 18.49 dccara,
que o rendimento do E"ento de,,~ s,er con~,derat~~ro
rol, qunndo as Asscmbléas PrOV1DClaeS nao o
incluido uas suas rendas. de

(2) E.tes livros são sujeitos ao sello (A". n. ~49-
t I de Outubro d. 1851).
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rlo'\ bens, com todos os signaas ou ~ecla
r,II:0ll'l por .([ue se possa conhecer a,ldeu
tillaue e as Cll'cumstancias e data da achada
e entrega.

Ar!. 91.. FinJo o prazo' dos editaes de
que tmta o artigo antecedentr., serão ar
romatados os escravo, bestas OLl gado do
Evento preeedelll10 editaes, que seriio affi
xauos ~a casa das audiencias, e publica-

, rios nos periodicos no dia da aíllxação e
no da arrematação, medIando entre este
e aquelIe h'ez dias, independente de pre
gões,

Art: 92. Feita a arrematação, depois
de deduzidas as despezas do Juizo e do
deposito e porcentagens, se remetterá o
producto liquido á Recebedtwia do Mu
nicipio, regulando-se as porcentagens pelo
(lue fica ilisposto no ar!. 82.

Alt, 93, O lanço para liberdaue dos
escravos será preferido a qU:lllquer outro,
ainda que sU13erior seja, desde que cubra
a avaliação (i).

Art. 9~. Se até ao acto da al'l'emata
ção, e antes da entrega ,do objecto ao ar
rematante, e de recolhido o producto,
comparecer o dono a reclamar, o Juiz
sobrestará na arrematação Oli entrel!a; e
provando elle o seu direito, identidade de
pessoa e do objecto, não terjj lug-ar a ar
rematação, ou ficará ella sem 'etreito. .

Ar!. 95, Se depois de concluida a ar
remataçào, e recolhido o producto ii Re
eebedoria do Municipio, comparecer o dono
do escravo ou animal achado do Evento
e ju tiJicar pelos meios competentes, no
JUIZO da Provedoria, o seu dominio nes
se escravo ou animal, e a identidade del
le, d~ f!laneira, .qu,e o Juiz reconheça o
seu direIto, ordenará por sua sentença que
se lhe entregue o producto liquido da al'
rematação' do mesmo escravo ou animal,'
e lhe dará precatorio para o levantamen
to, na fórma do art. 58 desté Regulamen
to, sem. que deva .ser acompan):iado dos
autos ongll1aes da Justificação.

e las justiticaç,ões será ouvido o Pro
curador ela Fazenda, e nas cleprecadas para

(I) O A.,'. ~. 37i-de t t de Ago,to .de 18fl2, tratando
.IR ~rrccad~çao dos hens do heranças'Jacentos, e elfeitos
dd Rappcllaçao no processo de hahilitação dos herdeiros
cclara o segninte :
• Q~e quento a providencia de admillir-se na arre

falaçao ?e escravos de heranças jacentes a disposição
bO art. 93 tlo nego de 15 de Jnnho d~ 1859 sobre os
ren~ do Eu.nto, para preferir-se no caso de ser pãra al
orr,. de c~cravo, qualquer lauço quo cubra a avaliação
:~Dl'31ulusao ~u outro, uidda que seja superior, vai ser
Ôa a Secçao da Fazenda e do Conselho d'Estado. "

RId'~V' u. !'SO-~e 1.1 de Outubro do mesmo anno em
~~l'l :utll~ ao prmlelrO declara. que a disposição deste
I • I~ mulnda aos bens do Evenlo i. e. no caso em
que uao se 'sabe a que senhor ou a qu~ herdnça pertence
~i:r\tvo! c não cabe nas àttrihuiçücs do l'odcr Execu
e \ amphar a mesma disposição aos bens de Defuntos

1 n,cntes, ma. sim a Assembtéa Geral,

o levantamento terá vista no Tltesouro N~·
cional o Procurador Fiscal,

Art. 96. O Juiz competente, quando
houver de proceder na conformidade. doa
artigos antecedentes, ordenará que sej:).
ouvido o Procurador da Fazenda, o qual
assistirá a todos os actos do processo, e
deverá reg:uerer tudo quanto for conve
niente á Doa arrecadacão, avaliácão e ar
rem~tação dos bens do:Evento, e" para f]Ue
reahsem as enh'adas do producto delle.s
no prazo legal.

ArL 97. O Escrivão do Juizo remet
terá nos nlezes de Janeiro e Julho de cada
anno, ao Thesouro Nacional, por inter
media do respectivo Juiz, fluma relação
exacta dos ben!i. do Evento arrematados (I),
com as declarações constantes dos livros
competentes, acompanhada de huma con
ta C1rcumstanciada das despezas de que
trala o art. 92,

CAPITULO V.

Villposiçõe3 transitarias.

Art. 98. O presente Regulamento terA
elfeito e virror trez dias depois de sua pu
blicação no Municipio da Côrte, e 'U:lS
Capit.aes das Províncias' desde que fór pu~

blicado nos periodicos em que o forem
os actos officiaes.

Art. 99. Todas as herancas jaceJi te ,ora
existentes no Juizo, fic.ão sujeitas ás dis
posições deste Regulameuto em tudo quan
to lhes fôr applicavel.

Art. iOO. Logp que fór publicado o
present.e Regulamento, os Juizes de 011•

phãos ordenarao aos seus Escrivães quo
organisem e enviem por intermedio dcl
les, com toda a breVidade., ao Thesouro
e Thesourarias e mais E tações tl~caes,

huma relacão de t0c1a.5 as arrematacões
de heranca' jacentes, bens de ausentes e
vagos, qu"e se acharem na administração
do Juizo, com as declarações exigidas no
art. 77 § 3.°

Art. 10i. Ficão revogadas todas as di1>
po ições em contrario (2). Rio. de Janeiro,
i5 de Junho de-i839.-F1'a'ncisco de Sall'l.&
Torres Homem.

(1) O D. de 2,~ de Dezembro de 18!,·1· determina, que ,
n.os processos para arrecada~ão, a,'aliação e arrema~
ta~ão do. bens do Evenlo serVIra, onde o bou,'er, o E~
crJvão da Pro.vedoria tios Residuos.

(2) O Av. n. 264-do la de Outubro ne 1859 declara,
que o art. !,8 do D. n. 834 - de 2 de Outubro de t81U
esta em inleÍl'o vigor

l
porque o preseute arligo só cl-

claron revogadas aJ aisposições em contrario,
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/

DECRETO n. 1096-DE 10 DE SETEM
BÍW DE 1860.

negnla os Direitos Civis c Politicas dos filhos ue Es
trangeiros nascidos no Brazi!, cujoe pais não estive
rem em serviço de sua Nação, e das Estrangeiras que
casarem com Brazi/eiros, c das Brazi/ciras que casa
rem com Estrangeiros.

Hei por bem, etc. (1).

Art. 1.0 O Direito que regula no Bra
silo e tado civil dos Estrangeiros ahi re
sidentes sem ser por serviy,o de sua nação
poderá ser lambem apphcado ao estado
civil dos filhos de . es me mos c trangeI
ros nascidos no Imperio, dmante a me
noridade sómente e em prejui o da na
cibnalidade reconheeida pelo arL. 6. 0 da
ConsLitnicão. Logo que e te ftlhos che
~arem á maioridade entrarão no exercicio
tiOS direitos de cidadãos Brazilei1'0, su-'
Jeitos ás respectivas obrigaç.ões e fórma da
Constituição e das Leis.

Arl. 2." A Estrangeira, que casal' com
Brazileiro, seguirá a condição do marido;
e semelhantemente a Brazileil'a que "asar
com Estrangeiro, seguirá a comlição deste.
Se a Brnileira enviuvar, racobrará sua
condição Brazileira, huma vez que decla
re que quer fixar domicilio no Imperio.

Art. 3.0 Ficão revogada as disposi
ções em contrario.

Com a Rubrica de S. 1\1. o IMPEltADOR
João deAlmeidaPereim Filho.

(I) A promuJgação' desle Decrelo veio fil'mar novo
Direito no Tmperio, c dilo nasc~nenlo a differenles
aclos, regulando a nacionalidade das esposas, c dos
filhos dos estrangeiros residentes no Imperio, assim
como os direitos, prhtüegios c immunidndcs dos Con
sules das nações; que com o Imperio estipularão as dis
posições conslantes dos mesmos aclos.

TIoje O numero desses actos eleva-se ú cinco, da fórma
seguinte:

1.0 O D. n. 277 A - de 26 de Abri! de 1861, pro
mulgando a Convenção Consular que sobre o assumpto
celebrou-se com a França em 10 de Dezembro de 1860.

2.0 O D. n. 2955-de 2/, de -Tulha de 1862, promul
gando a Convenção Consular celebrada em 26 de Ja
neiro de 1861, entre o Brazi/ e a Suissa.

3.0 O D. n. 3085-de 28 de Abl'Íl de 1863, promul
gando a Convenção Con~lnr de 4 de Fevereiro do
mesmo anno, celebrada entre o Brazi! e o Ueino d
Halia.

4.0 O D. n. 3136-de 31 de -Tulha de 1863, promul
gando a Convenção Consulnr de 9 de Fevereiro do,mes
mo anno celebrada enlre o Brnzi! e a Hespanha.

n.O O D. n. 3145-de 27 de Agosto de 1863, promul
gnndo .0 Convenção Consular de 4 de Abril do mesmo
anno, celebrada.entre o Brazil e Portugal.

Como todns esles Decretos em geral contém as mes~
mas disposições reproduzimos cm suguida a prinlciro
D. n. 2787 A-de 1861, aponlando em nota as diU'eren
ças que nos antros se encontra.

DECRETO n. 2787 A-':'DE 26 DEjADRIL
DE 1861.

Promulga a Convenção celebrada cm IOde Dezembro
de 1860, enlre o Brazi! o n França para reg.lar 03

direitos, privilegios o immnnidades recipracos dos
Consules, Vice- Consnles, e Chance1leres, bem como

.as funcções e obrigações a que ficão respeclivamenill
sujeilos nos dons raizes (I).

Havendo-se concluido e as 'ignado ne la
Côrte no dia iO de Dezembro do anno findo,
uma Convenção entre o Brazil e a França
para regular o direito ,2ri ilegio e immn
nidade reciproca, dos Consules, Vice-Con
sule e Chancellet-e , bem como as funcçàes
e obrigações a que ficão respectivamente
sujeitos no dous paizes, e tendo ido e le
acto ratificado e trocadas a ratificações em
Pariz aos nove dia. do mez de Marco ultimo:
Hei por bem mandar que a dita Convenção
seja observada e cumprida inteiramente
como ne11a se contém.

José Maria da Silva Paranhos, do meu
Conselho, Mini tro e Secretario, de Estado
dos Negocias E trangeiros; o tenba a. sim
o tenha entendido e faea execular cpm os
despacbo uecessarios. 'Palacio do Rio de
Janeiro, aos 26 dia do mez de Abril de
f86i, quadragesimo da Independencia edo
Imperio. - Com a rubrica de . M, o IaIPE
DOR. - José AI(M'ia ds Silva Paranhos.

CONVENÇÃO CONSUL,,"n ENTRE.O DllAZTL E A FRAXÇA.

Sua l\fagestade o Imperador do Dr:lZil,
e Sua Magestade o Imperador dos Frao
cezes, reconh ecendo a utilidade de se de
terminarem e ftxarem de uma maueira clara
e definitiva o' direitost privilegios e .iOl
munidade reciprocas aos Consule, VICe
Consule e Chaucelleres, as im como as nas
funcções e obrigilçõe a que ficar~o respe
ctivamente ujeitos nos dou palze, re
solverão celebrar urna Convenc.ão I Con n
lar, e nomeftrào para esse fim' seus PIe-
niIJotenciarios, a. saber: .

Sua l\'Iag-e tacle o Imperador do Brazll.o
Sr. João Lius Vieira Cansansão de 1

nimbú, 'Senador do Imperio, CommeI1lL,
dor elas Orelens ele Christo e da nosa,
G-rão-Cruz da Imperial Ordem AuJrJa~a
da ,Corõa .de Ferro, Ministro e Secretano
d'Estado dos Negocios Estrangeiros.

li: Sua Mageslaele o Imperador do .Frau
cezes o Sr. Joseph Léonce, CavalinHO ~e
Saint Geor l1es, Commendador da Impel'la~
Ordem da Lenião de Honra, e das Ordeu
de Christo do Brazil, e de S. nf~lIl1ClO.c
S. Lazaro da Sa1'lllmha, seu EOI'Judo ex
traOl'd inario e Ministro PlenipotencJnl'lo no
Rio de Janeiro.

(I) Consulte- e sobro esta maleria Barl'os - C...~·
'rações .sobre ai heranças jaccnte.s1 e ReDuta JundtW, 11 '

. COIIO.llções Co...ular....l. I á pags. 61 e 161.
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Os quaes, depois de se lerem commu
nicado os seus plenos poderes, que farão
achados em boa e devida fórma, convie
rão nos artigos seguintes:

Art. Lo O Consule Geraes, ConsuJes
e Vice-Consules nomeados pelo Brazil, e
pela França, erão reciprocamente admit
tidos e reconhecidos, depois de apresen
larem as . ua patentes, segundo a fórma
esL'lbelecida nos respectivos tel'l'itorios (1).

OExequatw.,. neces ario para o livre exer
cicio de suas funcções lhes será dado gra
tis, e a exlllbição do dito exeqllalwl', a
autoridades ad mini trativas e jucliciarias
do portos, cidades ou lugares de sua re
sidencia, lhes permittirão o gozo imme
lliato da prerogativas inherentes ás suas
fUlIações no clistricto Consular respectivo.

A,rt. 2.° Os Con ule Geraes, Con ules
e Vice-Consules respectivo, e os Chan
celIeres adjuntos á sua mi ão, gozarão em
ambos os paizes dos privilegias gcralmen
!e concedidos ao seu cargo, taes orno a
Isenção de alojamento militar e de todas
as contribuições directas, tanto pessoaes
como de .bens moveis ou sumptuario , sal
vo to~aV1a e e tornarem proprielarios ou
po swdores temporario de bens movei,
ou elllfim e exercerem o commercio e
nesses casos ficarão ujei los á mes:nas
taxas, encargos e contribuicões que os ou-
tros particulare . •

Os Consules Geraes, Consules e Vice
C?nsule nos dous paize gozarão além
disso, da immunidade pes 0301, excepto pe
los factos e acto. que a legislação penal
de França qualifica de crimes, e pune
como taes (2) : e .endo negociantes não lhes
po~_erá ser ap~hcada a pena de pri ão, .
en~o pelos UlllCO factos (le commercio

e nao por causas civeis. '

U(I) Njs Convonções Coosularos com a SU ssa, Halia
a cspa~ la o Portugal notão-so as seguintos dilforeaças'

qUi nao contempladas: '
rekod qae as portes contractantes reservão-se o di
'ul o e e'cep~uarel" qualquer localidade, onde não
;ol~u:mwn,'cmente ~ estabelecimento de Ageutes Con
e"epr s~ o rCom'ençao eom a Hnlia he mister que a

o çao se oça como medida aeral.
do;'o - qao lhos cabo o direito de cassar O Exequatur
da~d~o mo:, Agont~, ,quando o julgarem con"eniente,

(O) N mo ,IVO que a '''0 as detorminarão.
"o\as :as ditos Convonçõos nola-so ns seguintes dilfe-

No art. 30 da Coo - S .Jl'/o 'a I veI!çao com a UJssa- lê·se: • excepto
K" l: os e aetos CTlmUlOSOS. ,

• e'~e~~. ~o § ~ da Con"ensão eom a Italia, le-se:
da ltalfa pelos factos quo a legislação actual do Reino
Ilos, e rerl~~ com as penas d.e morte, trabalbos força
Dra,iI uoe o, e quo as lOIS penaes do Imperio do
gali, Pdm ~Clualm'nt. com as penas de morte do

~o' :rt" ,~~sab com trabalho. , '
• ""epto' olosda Convençiio enm a IIospanha, lê-so :
não odmilfcm fi crImes que, segundo as lois do Bruzil
gral'es pelo C ~nça:p e pelos delictos qualificados Como

No art 30 3 ~o enal da TIespanha.•
cepto pe'los ra~to onvenção com .Portugal, lê-se: • ex
rrlmes inaliao ,'. e actos ,qualificados e pnnidos como
ou pela Portu~~~: ,ou sOJa pela legislação Brnzileira,

~oderão collocar por cima da parla ex
tenor da su.a cas.a as .armas de sua nação,
com ~ segull1te mscrlpção: Consulado do
B'l'anl ou Consulado de Fmnca' e nos
dias solemne de fe tas nacionáe~ ou re
ligia as poderão tambem arvorar na "casa
COIl ular a bandeira nacional.

Com tudo, e tes ignaes exteriores não
pode~·ão. jamais ser interpretados como dan
do dll'ello de asylo; servirão principal
menle para inclicar aos marinl1eiJ'Os ou aos
nar,ionaes a habitação Consular (1).

O Con ules Gerae , Con ules e Vice
C~nsule , e o Chancelleres adjuntos á sua
mi 'são, não poderão ser intimados a com
pareceI' perante os Tribunaes do paiz ne
sua residen.cia (2) ; quando a jnstiça local ti
yer neces Idade de receber delJes alguma
lllfo~'mação jUl'iclica, deverá pedlr lb'a por
e. cripta, ou tran portar-se a seu dOfilci
110, para a receber de viva voz.

Os A].uJ?1n~ Consl~lares gozarão dQs mes
mos pl'lvilCglOS e lfimunidades pe3soaes
que os Consulcs Geraes, Consules, Vice
Consules, ou agentes Consulares.

Em caso de morte, impeclimento ou
an-cnr,ia dos Consule Gel'ae, Càllsules e
Vlce-Consules, os Alumnos Con ulare e
Cha ncelleres ou Secretarias serão de di
reito admittido a gerir interinamente os
negocias do estaJlelecimellLo Consular (3),
sem e.mbaraço ou obstaculo por pa.rle àas
autoridades locaes, que pelo conh':ll'io lhes
P!estarão lodo o auxilio e favor, e o fa
rao gozar, dW'ante a sua gestão interina,

(I) Eis os dilferenças que se notão nas outr,as Con.
ven~õçs :

- No periodo 40 do arl.. 30 do COI1\'onção eom a Suissa
depoi dn palavra asylo, lO-se: .. nem apessoas, nem ã
objectos de qua~uer natureza, nem do subtrahir a
~::~it~r~~:s:u.o n a habitão as dmgencia~ das Justiças

No periodo 40 do art. 30 da Conveneão com a IIes
paoha, depois da palu\'fa asylo, 11\-80: :. Dem como COl
har~ço )lar~ aS in"estig~çõe o diligoncias que a Justiça
terrItorIal tIver de pratIear dentro do edificio.•

No art. 20 § 3 da Convençãn com a Halia I~-se que
os Consoles, alóm do direito du nr\'ornrem 'a bandeira
de sua nação sobre a easa Consulor, pode!" iça-Ia nos
escaleres que os transportarem nas aguas lel'riloriaes
no desempenho de suas foneções.

(2) ~a Convenção com a Halia, nota-se 00 arl. ~o § 4,
a se"ulOto ôllferença: - quo não sondo os Consules
subd,tos do Paiz em quo residirom, e nom exorcendo
uclle commercio ou mdustrin, It não pnderão S8r obri
gados á comparecer como testemunhas perante os Tribil·
nau. 'II

Na Convenção com a Uespanha ar1. 40, a limitação
sÓ ~omprehon~e os Consules subditos do: naçã~ om que
reSIdIrem j naO trata do caso do exerClUlO de Illdustria
ou commercio.

(3) Na Convenção eom a uissa, ar1. 50 lê-se a so
guinte di[erença: - que os Chaocellores Secretarios
on possoa desi~ada pelo titular para n s:lbstitnir sob
s~a rcsponsnbJ1I~lade, durunte .a. ausoncia rcspecU,'n,
nao podem rnncClonar • sellJ pre"la approvação da pri
moirn autoridade local do. distrlcto Consular, a qual
l~os mar ara o prazo que .lulgar suffieieote para soli
cItar e apresentar o E"'.quatur âo Goyerno Geral. •

Este prévio reeonbocimento tal~bem se exige nas
Convenções eom a Halia ar1. 20 § s 6, com a liespanha
art. 50, e com Porvugal ar1. 60.

Vide inrra o art. 6 da presonte Con"en(;Üo.
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de todos os direitos, privilegios e immu- c.rue julgarem necessal'ios para oLter ju .
nidades estipulados na. presente Conven- hça (i).
cão em favor dos Consules Geraes, Con- ATt. 5.° Os Consltle Gerae e Consu.
sules e Vice-Consule . les respectivos poderão estabelecer Agen-

::>al'a a' execução do paragrapho ante- tes Yice-Consule ou Agentes Con lIlares
) ior fica convencionado que. os Chefes de nas dill'el'enles Ciclade, porto QU luga
Mis 'ões Consulares, à.sua chegada ao Paiz res tIo eu di 'tricto Con ular, onde o bem
tle sua residencia, deverão mandar ao Go- do serviço, que lhes e lá confiado, o exi.
veruo buma lista nominal da pessoas que gir, alvo, bem entendido, a apr-rovacão
fizerem parte das me mas missões; e, se e o e:vequal'lbf uo Governo tenitoria (2). ~.s
tlurante ella alguma alteração houver ne - te' Agentes póderão ser igualmente e'co
se pessoal, lhe darão disso tambem co- Ibidos d'entre os Cidadão dos dous Paizes
nhecimento. como d'entre os Estl'angeiros, e erão DlU-

Fica especialmente entendido que, quan- llidos de huma patente passada pelo Con
do lmma das duas altas parte' contractan- uI Geral ou Con uI que os tiver nOluea
te' escolher par:J. seu Con uI ou Agente do, e debaixo de cujas orden elles de
Consular, em bum porto ou Cidade da verão servil'. Gozarão, além di o, do!
outra parte contDaclante, hum subdito desla, mesmosprivilegios e immunidades eslipu
e te Consul ou Agente continuará a er ladas peja presente Convenção em favor
considerado como subdito da N~Ção a gu:e do Consules, alvo as ex.cep~'ões mcneio
pertencer, e ficará por con egulllte SUJel- nada~ na art. 2,°
to ás Leis c Regl11amentos que regem os Arl. 6.° Os Consule, Gerae, Consule
1 acionaes no lugar de sua resideucia, .sem e Vice-Consules respectivos .terão llireilo
que, entretanto, e ta~obrigação pos a, por de receber na sua Chancellana, ou a bol'
jórma alguma, coarctar o exercicio ele suas do dos navios de seu Paiz, as declara
funcções, ne'm infrjngir a inviolabiüdade cõe e mais actos [rUe os Capihie, equi-
dos archivos Con ulares. pageils ou passageiro', negocianl sou, subo

Art. 3.° Os archivo, e em geral o ditos de sua Jalião qllizerelll alh .fazer,
papeis de Chancellaria dos Consulados res- inclusivamente os teotalllBntos ou dISPOSl
pectivos serão in\'iolaveis, e 11;-0 poderão cões da ui lima vontade, ou quae quer ou
seI', sob qualquer prete to e em caso al- I]:os actos de TabeJlião, ainda lllesmo qual!
gum, apprehendidos nem examinados pela do os ditos actos tenhão por fim conrem
autoridade local ti). b h (3)

Art. 4.° Os Consules Geraes, Consules J'pot eca ,
e Vice-Consules, ou amleJle' que fizerem Entretanto, quando este' aclos se re(e-

r-; . rirem a l)en' immovei situado' no dilouas veze , poderão dlrigir- e ás autol'l- ohl'
dades de sua residencia, e em ca o de Paiz, hum Notario ou E crivão P 100

)~eces idade, na falta de Agente Diploma.- (;on:I?~~e~te do luga~" .,.será CI.I~~~O. ~~~
bco de sua Nacão, recorrer ao Governo . assIsta a sua celeblaçao e as. lona los G

superior do Estado em que residem, para' o qlanceller ou o Agente, sob pena de
reclamar conhou qualquer infracção que ti- nullidade (l~). .
ver ido commettida pelas autoridade ou Os Consules Gerae, Con:ules .e VIC8
funccionario do dito E tado ao Trata- Consules respectivo: terão, além dis o, (h·
do~ Çlu Convenções existente enh'e o dous reito de receber em s~as Chanc~"anas
Palzes, Ot1 contra qualquer Outl'O abuso quae -quer actos conven~lOnaes enttc hUll~
ue que se queixem os seu' Nacionaes; e ou mais do' seu Con(;ldad.à~· e outras
terão o direito de dar todos os pássos pessoas do Paiz, em que resl~reJJ1, as 11I\

como qualquer acto co~\renclOnal que,ul
teresse unicamente a subditos deste UlI~o
Paiz, com tanto que estes actos se rcfi~o
a bens situados ou a negocios que teI~hao
de ser tratados no terl'itorio da Naçao a

(1) No arlo 60 da Convenção com n Sui.sa \"·se a se
gumte limitação: 'cumprindo que para esse fim estejão
completamentc separados dos livros e papeis relativos
ao commcrcio c industrio, que :possão ClerCer os rClSpe-

I ctivos Consules e Vice·Cousules, •
No casn de morte de Agente Consular sem substiluto

n autoridade local Sara a apposição lias sellos no di- I I'
nbeiro, em presença, se for possil'el de um Agente (I) Vide arlo 70 da :o",'enção com a Saio a, a~ II
Consular de outra nação, resideute no districto, e na de da com a Italia, arlo 80 da com llllesJlanha, e ar •
duas P""oas da me.ma nação do Agente fallecido: e c 12 da com Porlugal. , ltalia
cm falta dcstas, na de duas pessoas nota"cl8 da locali- (1) Vide art, 50 das Convenções com a SUl"a, '
dadc, aij quncs crusnrilo os seus sello, ,'ujo lCY{lntn- e Hcspnnha, e art. 10 da com 1Iorlu;;aI. '<0\' art. 6
menta sc fora com a aPFasentaçâo do novo Agento, (3) Vido art. 8 da Conveução com • Stll·t'\ arl.,

A mesma dil:lposição se enconlro na Conv~nsão com a da com a ItnHa, 8rt. 9 da com a llespan ln,
llespanha art. ;0, c na com Portugal nrt. 80. II e 12 da com PortngaI. . . se o""

Na Convenção com 11 Italit.. nrt. 30, est3s cnn telas (4) Na Convenção com n Hnll. addltou·
são contempladas, mas o .l.gente Consular de outra na- guiule §: . 00105 de.
ção dc\'crá Sl.rr notoriamente amigo du lIo finado; não • § 2. Fica, porém, entendido que estes as dispo'
pode~do nenhumo das pessoas que crusarem os .se1l0,,[ v.e':,ão, nlém. (Iisso, ser regist:a.dos se~lD~orio compe.
examlnar,lêr ou de qUlllqu r modo lonlllr 'onheClllleuto slçoes da leI local na Reparlt:;ao ou ~.r o'losdevidQ!
dos papeis, documentos, c do outra qualquer cousa que leute o submeltidos ao pagamenlO dos ireI
faça parte do Arohivo. aO Estado.
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que pertencer o Consul ou Agente perante
o qual forem elles passados.

Os traslados dos ditos actos, devidamen
lo legalisados pelos Consules Geraes, Con
suJes e Vice-Consules, e seDados com o
sello omcial do seu Consulado ou Vice
Consulado, farão fé perante qualquer Tri
bunal, Juiz e autondade do Brazil e de
Franca, como se fossem os originaes, e
terão' respectiv:u~en te a m~sma força e va
lidade como se tivessem sIdo passados pe
rante Notarios e outros Officiaes PublÍl:os
r.ompete~tes do Paiz, huma vez qne. estes
actos seJão lavrados conforme as Leis do
Estado a que o Consul pertencer, e tenhão
sido submettidos previamente a todas as
rormalidades de se110, ao regish'o, insi
nuacão e a quaesquer outrll.s formalidades
que' regem a materia no Paiz em que o
acto tiver de ser cumprido (i).

Art. 7.' o caso de morte de hum sub
dito de huma das duas partes contractantes
no territorio da outra, as autoridades Jocaes
competentes deverão immediatamente no
ticia-Ia aos Consules Geraes, Con ules e
Vico-Consules do districto, e estes por sua
parte deverão communica-Ia ás autorida
des locaes, se antes tiverem e11es disso
conbecimento.

No caso de morte de seus nacionaes
fallecidos sem deixar herdeiros 011 desig
nar testamenteirós, ou cujos berdeiros não
~:Jão conhecidos, esteJão ausente ou se
Jao lDcapazes, os Consules Gerae, Con
suJes ou Vice-Consule deverão proceder
aos actos seguin tes :
. I. Pôr o se110s ea:-officía ou a reque

I'lmento. das partes inter~ssadas em toda
a moblha e.p~peis do fallecido, prevenin
do com antlclpação deste acto a autori
(~ade local competente, que poderá assis
hr ~ elle, e me mo, rrwmdo julgue con
~elllente ~ruzar os seus ellos com os que
tirerem . Ido po tos pelo Consul, depois
do quo, estes sellos duplicados não poderão
SOl' hrados senào de commum accordo.

2: Formar tambem, em pre' ença da au
toridade local competente, se esta julgar
dever comparecer, o inventario de todos
os )ben e elfeitos que o fa11ccido po uia.

feIo q)I~ diz respeito ao proce so tanto
da apposlçao dos se11os, que 'cleverá sem-

'e~i Nt'a md~sma. C_onvenção forão ninda additadas as
1)" ..0 es ISp081çoes:

Co~:i Os Con ules. Geraes, Vice· Consules e Delegados
qua;~ ares rspecllvos poderão legalisar e traduzir
!lbIOri~~~~!t Otumcn~os) ~1:ln!; U firmas emanadas das
1i1lRÇÜes et o~ rU~CCIOnn!IOS (I s.cu 1)8iz; c estas Jega
mesma ro/R ucçoe~ tomo no pal7. de !:lua residencia a
ruooeio .ço o valulade cumo se fo..em feitas pelos
!~jiio !:~~r.llo9 ou nutboridndes laCRes, com tanto que
criPI'; ~~ as. ~o dseUo, e a antro, formalidades preso
.entados. Vir u e das lei. do P~iz onde forem "prc'

• 6 o Pode" I' d'
~ceti;os Cc ~~o"_ em ISSO. dar possaportes aos res·
alegisls - nOl a~aos cm <Iunnto não fór isso contrario
e tu.. ro em vl!!.or, e fic~ndo esles sujeitos ao ,isto

que l') -ao 68 nnClOnaee:. r .

pre ter lugar o mai~ breve possivel, como
do inventario, os Consules Geraes, Con-'
'ules, e_ Vice-Consules fixarão de accordo.
com a autúridade local, o dia e hora em
que estes dous actos deverão ter lugar;
prevenindo-a IJor escripto, do que elle pas-'
ará recibo. Se a autoridade local não se

prestar ao convite, que lhe tiver sido fei
to, os Consules pr6cederão, sem demora
e sem mais formalidade, ás duas opera-
ções já citadas. . .

Os Consules geraes, Consules e Agen
tes Vice-Consules farão proceder, segun
do o uso da paiz, á venda de todos os
bens moveis àa succe são que se possão
deteriorar; poderãO administra-la e liqui
da-Ia pessoalmente, ou nomear, sob sua res
ponsabilidade, um agente para a admini 
traI' e liquidar, sem que a autoridade
local tenha que intervir nestes novo acto,
salvo se hum ou mais subditos do paiz ou
de huma terceira Potencia tiverem direi
tos a fazer vnler a respeito des a mesma
succes âo; por quanto, nesse ca o, se so
brevier alguma clifficuldade resuHnnte de
huma reclamaçào que dê lugar a contes
tacão, não tendo o Consul direito de de
ciai-Ia, deverá ser levada aos Tribunaes
do paiz, aos quaes pertence re.oI\7e-Ja;
procedendo neste ca o o Con uI como re
presentante da successão.

Proferido o julgamento, o Consul deverá
exec.uta-'lo, se não tiver por conveniente
appellar ou se as partes não se acommo

darem, continuando depois com pleno di
reito a liquidaCfào que havia sido suspen :1.,
emquanto se aguardava a decisão do Tri-
bunal. • I

Os Consules Geraes, Con ules e Vice
Consules serão todavia obrigado a annun
ciar a morte do fallecido em hum do jor
nae do seu di tricto, e não poderão fa
zer entrega da herança ou do seu pro
ducto aos legitimos herdeiro ou a . eus
procuradore , senão depois de pagas todas
as dividas que o J.efunto podesse ter coo
trah.ido no paiz, ou de haver decorrido
um anno depois do dia da mode, sem
que e tenha apre entado reclamação al
guma contra a herança.

Fica, além disso, entendido que o direi
to de administrar e de liquidar ns succes
sões dos Francezes fallecidos no Brazil
pertencerá ao Consul de França (i), ainda

(I) Vide arl. 9 da Convenção com a Sui.so. ort. ;
-da com a rlalia. nrl. 10 da com a llespanha, e art.
t3 da com Portugal.

Na Convenção ';001 a Tlalia ha o segointe nddlta
meuto:

, 5." Fica outrosim entendldo quo. 1\ todo o tempo
que os herdeiro., legalmeute reconltecidos ou o. exe·
cutores leEtamentarios, se apresentarem 0'0 Jugar cm
pessoa ou repre.entados por procuradores legal e de
vidamente coustiluidos, deverão logo os Consules,
Vice-Consules ou Delegados Coosulare. dar-lhes con
ta de tudo e entregar·lhes a admioistração da he
rança.•
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quando - os herdeiros sejão menores, filhos
de Fl'anceze , nascidos no Brazil, em re
cipl'Ocidade da faculllade que tem os Con
sules do Brazil em Franca, de adminis
trar e liquidar as successÔes de seus na
cionaes em casos' identicos (i).

Art. 8.· Em tudo o que diz resJ?eito
á policia dos portos. carregamento e des
carga dos navios, seguranca das merca
donas, bens e eITei los, os subditos dos
dous paizes serão respectivamente sujeitos
fls leis e estatutos do territorio. Todavia,
os Consules Geraes, Consule e Vice-Con
sule re pectivos serão exclusi.-amente en
carregados da ordem interim a bordo dos
navio de commercio de sua nação, e só
elles tomarão cOllheeimento de todas as
desavenças que sobrevi~em entre o Ca
pitão, os Officiaes e os individuas que es
tiverem comprehendidos, por qualquer ti
tulo que seja,' no rol da equipagem. As
autoriaades 10Gaes não poderão intervir
senão no caso em gúe as desordens que
dahi resultarem forem de natureza a per
turbar a tranquillidade publica, ou quan
do huma ou mais pessoas do paiz ou es
tranha" á equipagem nenas se ilcharem im
phcada .

Em todos os demais casos, as ditas au
toridades se limitarão a dar auxilio aos
Consules Geraes, Con ules e Vice-Consu
les quando estes o requisitarém, para man
dar prender e conduzir á cadêa os indi
viduo da eqnjpagem que elles julgarem
conveniente alli recolher, em consequen
cia de taes desorden (2). .

ArL. 9.0 Os Con ules Geraes, Consules
c Vice-Consules poderão mandar primder
e remetter, ou para bordo ou para o seu
respectivo paiz, os marinheiros e todas
as outras. pessoas que regularmente fazem

(I) O á L n. 88-de 20 de Fevereiro de 1865 declarou
que a. hemoças jacenles de estrangeiros, anleriores as
a. ~onyençüe. Consularesl. regem-se pela anligo Lcgi.
laçao, J. e., os DD. ns. 85:; e ~82-de 8 de NOl'emhro.
e de n rle Dezembro de 185l.

E por tonto, os estraogeiros doquellas nações 'Jlle não
tem Lonvençjjes Consulares, eslão sujeilos a mesma
antiga Legislação (Avs. n. 2nl 0325 - de 23 de Junbo
e 15 de Julho de 186~, e n.~i4--de 30 de Setembro
de 186.1).

Vido ooto (I) ao arl. 25, e nota (I) e (2) aos ads. 2i e'
29 do D. n. 2433 - de 15 de Junho de 1859, li pago 33n
desta ohra.

Decorrendo sobro e.te arLigo muilas conlrovorsias
forão .uas dispo.ições interpretada. por mutuo accordo
rio Imperio e do Fran!t'h pelo D. n. 3ill - dlt6 de Ou
tubro 1I~ 1866, que se .egue ao presenle Decreto.

(2) Vide ar!. 8 da Convenção com a Ilalia, ar!. 12
da com a Respanha, ar!. II. da com Porlugal.

Na Conv:enção com a Ilalia nota·se no ado 9 O se
gUlUle addllamento, não contemplado em nO$lhuma dos
uulraa Coovenções. •

, Pelo que diz re.peito á collocação do. navios ao
Beu carregamento e descarga DOS portos; bacias ,/ ano
coradouros do. dous Estado.' ao u.o do. armazeno pu
blic.o., balanças, guindastes, 'e onlros semelhantes me
c.a~1Smos j ': em geral ~ t~da. as formalidades e dbpo
Slço!!S relall.vas a ad.m"soo, ol,coragem e partida dos
navIOS, sera concedido aos dons paizes O tralamento
da nação mnis favorecida...

parte das equipagens dos navios da na.
ção respectiva, que não sejão considerados
como passageiros, e que tiverem deserta
do dos ditos navios. Para e te fim diri
gir-se-hão por escripto ás autoridades lo
cae competente', e justificarão, pela ex
hibição do registro do navio e da ma
tricula da equipagem, ou, no caso do navio
ter partido, pela copia dos ditos documen
tos devidamente legalisada por elle , que
os homens reclamados faz ião parte da dita
equipa~em ; em vista des.ta reclamação,
as itI! Justificada, não lhes poderá ser de·
negada a .entrega.

Ser-Ibes-ha, além disso, dado todo oaó·
xilio e apoio para a busea, captura epri
são dos ditos desertores, que poderão ser
detidos e guardados nas Cadêas do paiz,
a pedido e á custa dos agentes acima re
feridos, até que esses agen tes tenhão acha
do occasião de o remetter para o seu
paiz. Se, 'porém, se não olferecer e~sa
occa ião dentro do prazo de trez mezes,
contados do dia da prisão, os desertores
serão postos em liberdade, e não poderão
ser presos pelo mesmo motivo. Com tudo,
se o desertor tiver commettido, além di so,
qualquer delicto em terra, a sua extra·
dição poderá ser deferida pelas autorida
des locaes até que o tribunal competente
hajà devidamente julgado o ultimo delicto,
e a sentenca tenha tido plena execução.

Fica iguálmente entendido que o ma
rinheiros e os dema.is individuos que fize
rem parte da equipagem, subditos do paiz
em que a deserção tiver lugar, ão excep
~ados das estipulações do presente ar
tLgo (i).

Art. 1.0. Todas as vezes que não houver
estipulações contrarias entre os donos dos
navlOS, carregadore e seguradores, ~ ara·
rias que os navios dos doU' paizes tiverem
soffrido no mar, indo para eus re ;pectiros
nortos, serão regulada pelos Consule
Geraes, Consules e Vice-Consul~ de s~a
nação; sal v.o, 'porém, se subditos do .viUZ

onde residir o Consul se acharem lUte
ressados nas a arias; porque, nesse ~o,

ellas deverão ser regulada pela .autond~·
de local, a não haver comprOIDI o amI
gavel entre a partes interessada (2) ..
. Art. H. Todas as operações relatIVaS
ao salvamento dos navios Francezes nau·
fra~ados ou dados á costa no Brazil, serão
dirIgidos pelos Consule Geraes, Con ules

(I) Vide art. lO da Cool'enção coo; a ltllia, arl. l!
da com a Responha. e arl. 15 ela com Porlu(:sl. I 13

(2) Vide ar!. t I 'da Con venção com a 1Ioha, ar.
da com a Despaoha ••e ar\. 16 da com Portuãa!.. d'f.

Na ultima parle desla di posição a arrce." a~ao 1

fere nas nmras Cunvençõrs da fórm~ .egulUle . idi.
• Quando, porém, .ubelilOs do POIZ.eW que r~ ti.

rem n. ditos A~eotes ou de lima t~rcelra_ poteac1adllverem nellas IOtere~SCs, n~ aVOI"HlS S6!<lO ragu CoOl'
pela oUlhoridade lOcal compelenle, a nuo haver
promissa amigo rei eulre os parle:;. li
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e Vice-Consules de França; e reciproca
mente os Consules Geraes, Consules e Vice
Consuies Brazileiros dirigirão as .operações
relativas ao salvamento dos navIos de sua
naçào, naufragados ou dados iL co ta de
França(1). '.

A intervencão das autoridades locaes só
terá 111gar no': dous !Jaize para manter a
ordt'11l, pl'anlir os mteres es dos. salva
dor·'~, se forelU estranho á eq UI pagen
nOllfraga, a 'egurar a execução da dis
po. içôes que e devem observar para a
entrada e sahida das mercadorias salvadas,
• a fi calisa(ião dos impostos respectivos.

Na au enCla, e até a chegada do Consu
les ou Vice-Consules, ,deverão as autori
dades locae tomar todas a medidas ne
cessaria para a protecção dos' individuos
e conservaçào dos efIeitos naufragado .

Ficou além disso convencionado que as
mercadorias salvada nâo erão sujeitas a
nenbum direito de AlfandeO'a, salvo o caso
de serem admillidas a consumo interno.

Art. 12. Os Consules Gerau, Consu
les e Vice~Con ules re. p~cti\'''~ e bem as
sim os Alumnos Consulares, . 'hancelleres
ou ecretarios, gozar~'), nos dous paizes,
de. todos. O' outro pl'i vilegio, i-ençôes,
e Immunldades que para o futuro venbão
a ser concedidas ao aO'entes da mesma
calbegoria da nação a mais favorecida (2)

~rt. 1.3. Apre enle Convençào vigo
rara por dez annos, a ,. llar do dia da
troca das l'atificaçàeR qll'. t"r[1 1ugar em
Paris dentl'O do prazo de quatro mezes,
ou antes se for pos ivel.

Se doze mezes antes de findo o dito
prazo de dez anno' nenhuma. das partes

d (I) Vide arl. 12 da Convenção com a Italia, arl. 14
a com" OeRponha, e orl. 17 da com Porlugal.
N••la. Convenções exi.lcm os se"uinles addilamen·

tO! sob Os os. t e 5, que nqni consignamos:
I. No ea.~ de dor a ~osia ou õaurrogar no litloral

da onl.. naçao algom naVIo porlencenle '0 Go"erllo ou
nos sl!bditos de uma das altas partes cootrntanles, as
nnt"r'~ade.!! locnes de"erão inlmedintuD1l'nle prc,'enir 10
oecorrldc ao Con.u! Geral Cunsul Vice-Consul -ou
Delegnrlll Chnsular mais pr~Iimo do' Ingar do sini;tro.

5: No caso de duvirla oobre n nacionulidade dos
na~lo , as disJlo~içües menciunadas no presente nrtigu
setaO da exoluslva compcleneia das auloridades 10
eau. 11

IP~ Vide arl. 10 da Convenção com a Suisso, arl.,
a I al8e~dm a llalia, arl. 15 da COm a Hospauha, e
•r . a eo~ Porlugal.

Na Couvençan com a I10lia 11a o seguinle addila.
meolo no arl. I. que aqui rcproduzimo.:
em' A.r;. I •. Todo. us. navios .que, elD vil'lude. das leis
n n1qOr n08 rcsp.eclIVOl5 palzes forem ~.onsHlerados

razl elroS ou Italtnnos serão quanto nos erreitas da
pr/i.ente Convenção t ralados como laes. ,
tam a tConvenção Com a Deopnnha fez-se oulro addi.

eu o no art. 16, desta fOI ma:
ca;t~~$ didP08içõ~s. da prcsp.ntc Coo,tençiio não eão appli
Calh I'ao. DomIDlOs do Ultramar que possue S. M.
peeia~ Ica, em q~anto nellcs "il!orar a legislação es
lrau .que reolrlnge as racul\lades dos C, nsules es·
:pO!lsgel:tJ~ ~ \~da~iR, os da B,.a1.il re$idC'nles nus dilas
vaoi~s~une: 3 le!'no do_ GU"erno _Uc>panhol ludos IIS

80a alth ~ que gozao .ou pos...o g07.ar, segnndo a
~oreeida~g:rla, 08 runeelOoarios da nação a mais fa.

contractanles tiver notificado a sua inten
çào ue -fazer cessar seus efIei los, a Con
venção continuará a vigorar por mais hum
anno, e a sim successi vamente de anno
em anno, até a expiração de hum anno,
coutado do dja em que huma. das pa.rtes
a. tiver denunt;iado (1).

Em testemunbo do que, os Plerupoten
ciarios respectivos a signarão a. presente
Convenção, e lhe puzerão o sello de sua
armas.

Feita em dupli('ata, o a sigllada no Rio
de Janeiro aos dez dias do mez de De
zembl'O do anno do ascimento de Nosso

enhor Jesus Christo de 1.860.-/oci.o Lins
Viei7'a Cans((nsclo de SinilllblÍ-Le Chem
lier de St. Ge01·ge.

DECRETO n. 3iH-DE 6 DE OUTUBRO
DE 18G6.

Promulgo n ])eclaro~ão Iulerprctali,'a assiguada m
Paris aos 21 de Julho do correutc anno por parle do
BraziJ e da França pura firmar o sentido e ;;'odo de
de execução do al·!. j.o da Convenção Consolar cele

brada enlre os dons Paizes em 10 rle D07.embro de
1860.

Ha.vendo-se as ignado em Pariz aos 2'1 de
Julho do torrente anno, entre o meu En
viado Extraordinario e Jlliruslro Plenjpo
teneiario em missão especial e o Ministro e
Secretario de Estado óos Negocios Estran
geiros de S. M. o Imperador dos Francezes,
llUma. Declaraçào Interpretativa do ar1. 7°
da Convencào Consular celebrada entre o
Brazil e a 'Franca em 1.0 de Dezembro de
1.860, epromulgada pele Decreto n. 2787 A
d-e 26 de Abril de 1.8601, Hei por bem man
dar que as disposições da referida Declara
ção Interprelativa, que com este baixa,
ejâo observada e cumpridas, como se :;on

tidas fossem no art. 7° da citada Convenção,
cujo sentido e modo de execucão por ellas
/icão elucidados e firmados. •

Martim Francisco llibeiro de Andrada,
do meu Con elho, Ministro e ecretario de
E. tado dos Negocias Estrangeiros, assim o
tenba entendido e faç.a executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Bio de Ja
neiro aos 6 de Outubro de 1866, quadrage
simo quinto da ludependencia e doImperio.
- Com·a ruJJrica de . 1\1. o hIPERADOR. 
illarlilll Frallc'isco llibeil'o de Andmda.

(I) Vide ari. II e 12 da Coo,'entíio com a Soissa,
arl. 15 ela com a Italia, arl. f7 da com a lleapaoba,
e art. 19 da com Porlugal. •

Consulle·se oobre a maleria desta Co",'enção e doa
similares eom a Suissa, Holia, De.ponho e Porlugal 00
A" •. n, 198-de 3 de Agosto, n. 214-dc 30 de Setem
bro, n. 30S-de 19 de Oulubro, e n. 350-de 11 de No
vemblo de 1864 j n. 19-de 13 de Janeiro. 0.8 -de 20
dc Fevereiro, e n. 145- de 28 de Março de L86'5, o D. 36
-de 22 de Janeiro de 1866.

ORO. 51

)
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Declaração (nl"prttali.a do arl. 10 da Con.enção Con
Bular de lo de J)e..mb,'o de 1860 .nlT' o Braoi! e (l.

França. (1)

Havendo a applicação do art. 70 da Con
vençào Consular de 10 de Dezembro de ·l860
dado lugar a conflirtos de attl'lbuiçoes en Ire
as autoridades do Brazil e os Consule5
Francezes, o Governo de S. 1\1. o Impera
dor do Brazil, e o Governo de S. 1\1. o IU1~
perador dos Francezes, animados de igual
desejo de pãr termo a esses conllicto.,. re
solverão, de COlOlllum accorclo, fix.ar clehnl
tivaruente a interpretação d~ dito artigo.

Em con ·equene.la os abaiXO as Ignados:
Enviado Extraordinario e Ministro Pleni

potenciaria de S. 1\1. o Imperador do Brazil,
em mis~ào especial junto aS. 1\1. o Impera
(lar dos Francezes; e

Mini 'tro e Secretario de Estado dos Ne
gocias EstrangeIros cle S. 1\1. o Imperador
dos Francezes, devidamente autol'l adas,
convierão no seguinte:

~ Lo No ca o de morte de hum subrlito
dehuma das partes contratantes no territo
rio da ou tra, 'as autoridades loraes compe
tentes deverão inlluediatamente avisar os
Consules Geraes (2),Consule ou Vice-Con u
les, em cujo dislriclo occorrer ofallecil11ento,
e estes, por sua parte, si forem os primeiros
a saber do facto, deverão dar o mesmo aviso
ás autorldàdes locaes (3).

§ z.o A administração e liquidação da
herança de bum Franr:ez fallecido no Brazl1
serão reguladas do seguinte modo:

Quando hum Francez fallecido no Brazil
não llver deixado senão herdeiros l1razilei
ros, ou quando, com herdeiros Francezes
maiores, presentes e capazes, eoncorrerem
herdeiro Brazlleiros menore , ausentes ou
intapazes, o Consul Francez não intervirá.

Quando entre os herdeiros do Francez
falleCldo no Brazil houver hum ou mais
Francezes mellol·e., auseutes ou incapazes,
t~rá o Consul a adlllinistracão exclUSiva da
herança, se não houver viuva Brazileira de

(I) Vide D. n. 8~5 - de 8 de NO"embro de 1851, que
regulava a. isenções e attribuições dos Agentes Con u
lares E$trangeiros 110 Imperio, e o modo pOI que se
baverião na ftrr~cadação e administl'ação das heranças
de subditos de suas Nações, dado O caso de reeiproei
dade.

As nações que não tem Com'enções Cunsulores ·'om o
Drazi1, Con~el'vão aiuda os seus subdilos na dependencia
daqueUe Ueereto (Avs. n.2;4 - de ao de Setembro de
1~64, e o. 8-de 20 de Fe"ereiro de I ~66).

("J ebundo o Av. d. 36 - de 22 Le Janeiro de 1866,
essa participação deve ser feita em todos os cozas de
r.lIeClmellto, quer lenbo de iutervir o respecli"o Lonsul,
quer a inlcn'cução dCl'Ise Agente dC"R ser excluída.

No:, casos criln~s não !ie communicn a05 Commles a
pris.lo do subdllos das resp~cli"a8 nações, cumprindo
que na~ prisões curreccionn~5 sejão os mesmos subdHos
pu.tus a disposição dos meucionados I.onsules (A•. n.
19a-dc 3 de Agosto de IgG4).

(3) E.t"" avisos .e fazem por meio de oCBcios.
Ma. se se tratar de ue~oClos depcudentes da Fazenda

Nacional
l

sobre obJecto de mal ria conlenr:iosQ, d(H'em
es \.;onsu ea usar de requerimeulo e uão de officio (Av.
II. i~O r di li do Nonmb!o do 1864). -

origem, nem herdeiro Brazileiro cabeca de
casal, nem testamenteiro, nem herdéiros
Brazileiros menores, au. entes ou incapazes.

Se com bUTll ou mais henleiro Franceze
menores, au el1 tes ou incapaze., ~)ou I'er ao
me mo temPI), quer huma I3razl1Clra de ori
gem, quer hum .herdeiro I:lra~ileiro cabeça
de ca~al, quer hum testamenteiro, qner hum
ou mal herdeiro Brazileiros menores,
au entes ou incapazes, o Con.ul Frallcez
admini trará a heran ~ conjnnclam~nle com
a dita viuva Brazileira, ou dito cabeca de
ca ai, 011 dito testamenteiro, ou o repre·en.
tante lel(al dos ditos herdeiros BrazJleiro

Fica entendido gue aos herdeiros menores,
nascido no Brazl1 de pais Francezes erã
applicado o e tado ci,il de seu pai, alé a ua
maiol'idarle(1), de conformidadecom alei de
1.0 de Setem1)ro de 1860, e em reciprocidade
da faculdalle que tem o Con 'ules I:lrazilei
ros em França de a~ministt'ar e liquidar a
heranca de seus naClOnaes nos casos ana
logos:

Fica igualmente entendido que os lpgala
rios univrrsaes ou por titulo universal sào
equiparaL;,'3 aos herdeiros.

Beci\lrOCamente a herança de bum Brazi
leiro fa lecido cm Franca será admini trada
e liq: . .''lda conforme a" regras estabelecidas
pelo [' ~ente p<ll'a~rapho,noque não forem
contraria á Lei Franeeza.

§ 3. 0 • os !la. os em que, nos termos do
paragrapho antecedente, tiver IUj!ar a inler
\'encão eXClllSi\ a do Con uI, de,erão os
Con" nles Geraes, CO\lsules e Vice-Consule :

1. Pãr sellos, quer ex-officío, quer are·
lJ1ll>rimellto das partes interessada~, em .toda
a mobilia e papeis do defunto, prevenLlldo
com antecipação a autoridade local compe
tente, que poderá assi. tir ao acto, e at~, e
jull!ar com eniente, cruzar com os sens
selJos os que houverem sido postos pelo
ComuJ.

2. Fazer tambem em presença da compe
tente autoridade local, e e la entender que
deve comparecer, o inventario de todo os
bens e objecto possuidos pe10 defunto (2).

§ 4.. 0 Pelo que diz respeito á rlupIJloper~'
cão da apposicão dos sel1os, que devera eITCl
fuar-se 110 mais curto prazo, edo iO':enla.rJO,
os Con 1I1e Geraes, Consnles e VlCe~Lon
sules fixarão, de accordo com a autorIdade

(1) Daqui nãu se pocte concluir que t:'es m~nor~
estando no caso de alistamento da G. N. uaO 1'0'.;""0 ~e
eontemplodos; por quanto, segundo o Av. n.14.
28 de ~lalÇO de 1865 não se comprehende na e>phe~s
dn Direito Civil o ser~iço militar e o d~ G. N. qua :~~
regidos pelo Uireito Publico e a que sao obrigado.
dOR Os :Brnzileiros maiores d~ 18, e menorcs de 60 ao·
DOS de idade.

(i) O ;\Y. D. 458-de 2 de Oulubro de I 63-d~c1a~::
que os Procuradores Fiscaes não po m IDtcrVlr
arrecadações e in,'entarios á que pr cederem os Coo
sules. d fi ia

J:. pelo Av. n. ~39- do mesmo mez e anDO se e ~Ol
o procedimeuto que deve ter a autoridade local,
casos de que trata o Av. n. 458-iupra cilado.
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lucal o dia e hora em que am~as e, las ope- herdeiro, collaçõe á heranya, le~itil11a e
l'n!'uds deverão ter lu~ar; o aVI '0 rIo Con'lUl terca. E ta~ eonbdacões serào s'!bmettidas
ii áuLorirlarlc el'it feito por escl'lpto e esta ao' Tribunae,> competente
il~~ll'arâ a rec pçito, Se a autol'~da le local § 7,0 Se sobrevier algnma que.tào, qtter
lião comparecer apezar do COl1vlte llue lhe entre os cohel'deiTos, qoler entre o'> herdei
tive I' .ido feilo, o~ Con~ule., rroc~clerao"sem ros e terceiro, que e jlJlguem com direito
dem1ra e sem ID'US formalidade as dua, su- contra a herança, esta que<;tão deverá ser
praeitada, operações. devolvida ao'> Tt'ib'lOaes competente" fi!'(u-

O; sello, duplo> po,tos ~elo Con'iul e rawlo o Con Hl1, no'> ca,o'i l~ID que ene admi
pela autoridade local só se!'ao leva~tado'i ni.lra ~ó, no' termõ'i dI} § '2,0, como repre
de com!UlllD accord~. To~avla, se o Conml sent'1.nte da heranca. Proferirlo o jul~a
deixar decorrer qUlUze dJas em chamar a mento, o Con,"1 deverá execttlal-o, se não
3ulnrirlade local para levanlflr o sello, tiver por conveniente appellar, ou s~ as
~"ta lhe pedirá por e cripto que ftxe dia e partes e não hou~erem acc~modado amlga
hora em que e,ta operação deverá ter lugar, elmente, pro egutndo d~pOl , de plano, na
eelIe accll ará a recepção do aVIso cple hou- liqnirlação qtte haVIa 'i Irl.o_ slIspen :a, em
ver recebido; .e o Con'iul não '\le 'ponrler quanto se aguardava a decl'iao do Tl'Ibunal.
110 termo de oito rlia., a ant )I'idarle loc~l ~ 8,0 Os ditos Con.ule~ .Gerae5, Con'iules
procederá 'em rlemora e sem mais fo.rmall- e Vice-Consu\e'l sel':1o obl'l!?ad 'i a mandar
dade ao levantamento uos sellos e ao Jnven- annl1nciar a morte do fallecido em llllma da~
tario, gazeta, do ~eu districto, e não poderão fazer

§ 5,· Se o fallecime!lto se der em 11111lla eo treg-a da herança ou do .eu ptocl1lcto aos
localidarle o11'1e nito haja o\,aente Con 'alar leaitimo'i herrleiro' ou ao gen procurarlo
da nacionalillade do rlefuutn, a autol'ldade re~, 5en1io depois de paga~ t?da'i a. di,vidas
local dará di. o p'l.r~e. imlUe~i~lamente a~ q1le o defunto tiver cOllt!'ahlClo no palz, ou
Governo, e procedem a appO'ilçaO dos sello~ depois de haver decorndo bum anno da
e ao inventario do, bens ria hemnça, O 8:0- data cio fallecimerilo, sem que se tenha
vemo avi ,ará á a.rtoridade Comular do cll'i- apre<;entado reclamação alguma c.ontra
tricto, a qual poderú comparecer no lugoar, beraoca, ~

ou nomear, sob .ua re.pou ,abilidade, hum Ante, de.qualquer di.tribulção ao,:; heI"
Agente para liquidar a herança, En.tr~tanto deiro'> do produr.to da herança deverao pa-
conlinllaráa autoridarle local a admInI traI', gar o~ direitos do 'fhe. ouro.
arrecarlar e liquidar es a heran\.a até a che- ~ 9.0 A autoridade local he a unica com
gada do Conml ou do Ag-ente nomeado ad pe'tente para proceder à abertura do tes
h·'c pelo.Consul, o q.ual p:osel!'nirá.então na tamento (i), Se durante a appo~içào dos sel
]J(fIlUlaçao, ~e ella nao e,tlver ternunada; e 10<; ou feitura do inventario, o Con~ul
se já oe tiver, a a'ltoritlade local lhe enh'e- achar hum te tamento, descrevel'à a fórma
gará o pl'Oducto liquido da herança, ex.terior delle no seu processo 'l:erbal, o

§ 6,· Os Cori nles Gei'aes, Con'iules e rubricará perante as parl!l'> intere,~adas
Vir.e-Consule , UO'i ca o. em qlle, n'l'> ter- e pl'egente" o porà debaiXO de selJo, o
mo~ do 2.°, lhes compete exclu ivamente darà parte .ao Juiz territorial competente,
aadministração e liquidação da herança~, para que ene abra o te. tamento ge/!Uudo
farão proceder, de conformidade com as Lei a, fórm, legae. (i). Se o testamento do de-
eu o~ do paiz, á venda de todos os ben fllnlo .e,tiver dep0'iilado no Consulado, ,o
movei' da heranca. \Jsceptivei de deteriora- Con u1 promoverá a sua. abertura pplo JUIZ
Cào, e arrecar]a,,:ã.o o prorlncto da vpnda. tel'l'itoria1. As ql1e.tõe~ ~e vahdade. do
Porleràoarlmini~trareliquidarpe .0alm.llte te'itamento serão submellldas aos JUizes
011 nomeai', ob gua re'pou>abilidade, hum compelentes.
Agente para administrar e liqlJiclar a heran- ~ 10 Quanrlo honver lug,w a nomeação
ça, Uecebp.rào a. renda, aluguei e qnaes- denum Tutor ('2), ou de hum Curador, o Co~
ljller rellllimrnlo vencidos, cobrarão as sul pl'omoveril, se por outro modo nao
ljllantia~ devida. à heranca, recebel'ão o estiveI' providenciado, á me.ma nomea
prodllcto da venrla do. ben~'moveis e da do~ çào pela autoridade local comretente.
1~ll0vei~, 110 ca~o de haver 'ido e'>ta antg- . § H. Se ao tempo do falleclmento, os
mada pelo Juiz, pagarã.o os credores, darão bem 011 pal'te dos ben., d.e hl~ma l1eran<;..a,
ljlllt~çào aos devedores e cumprirão os le- cuja arlmini tração e Ilqluc1açao llertençao
"ado. ao Con nl, no termo'i do § 2", se acha-

A hel'anca. a',im liquidaria será dividida rem embargado., penhorarlo~ 0\1 eques
elltr~ o he'releim., rle conforll1irlarl com a o trados, o Cou uI não poderá tomar posse
parlIlha que el'áfeila peloJl.liz competer;tc,
o qual nomeal'à, e houver lugar, peritos
para flvaliaçãn do. ben~;rormação dos qui-
nhões e de~ignacão das toruas. (1) Esla doutrina já havia sido consignada no Av, n.

E ' 30S-de 19 de .Outnbro de 1864,'m ca O nenhum-O' Con ules serão Juizes (2) Assim já havia sido deolarado cm .iI.,-. D. t9 _ de
das cODtesta~ões relativa aos direitos dos t3 de Janeiro do 1865.
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do ditos bens, antes do levantamento do será o Con uI obrigado a. entregar.lhe
embargo, penhora ou sequestro. O Consul toda a liquidação.
terá o direito de ser ouvido, de velar con- § '15. Nos ca os em quea administração e
junctamente com o Tutor na observancia liquidação se fizerem em comffium,e no ter
das formalidades legaes, e se a execução mosdo§20,peloCon uleaviuva,ouocabe_
se eífectuar, receberá o remanescente do ça do casal, Oll te tamenteiro, ou o repre en
producto da venda. Se durante a lic[ui~ tante legal dos menores ausentes ou mcapa
dacão feita pelo Consul, nos termos do § z.es, cujos intere 'ses não estiverem soh a
20; sobrevier hum embaruo, Ilenhora ou protecção do Con uI, todo os actos de
seque tro dos ben , ou parte do bens ela appo içào de sellos, inventario, adminis
dita heranca, o Consul ou o Agente traçào o liquidação, eleverão ,er feitos em
nomeado por élle para liquidar a herança, cOlnmum, fílllCciol1anuo o Consul e a"iu
'será nomeado guarda ou depositaria dos va, ou o cabeça de ca ai, ou o te tamen
ben embargados, penhorados ou seclues-' teiro, ou o representante legal dos dito
b·ados. menores até a partilha definitiva, ('.orno

§ 1.2. Os Consules Gemes, Consules e dou' liquidadores encarregados da liqui.
Vice-Con aJe, ainda mesmo no ca o em dacão da 111e ma sociedade; nenhuma das
que o § 2° lhes concede a faculdade de obi'iga será aliosa se não estiver revesti
intervir nas llerancas de seus nacionae, da da duas assignatura .
não poderão pôr se\los, nem inventariar os § 16. Se os herdeiros forem todo
bens de seus nacionaes fallecidos depoi de . ca a es p esentes e da naco
baveI'em sI'do declarado fali idos. A admi- maiores, ~ z , -r lO~a-lidaele do Consul, poderão, de cOnJmum
ni tl'a~ào e liquidação desses ben serào accordo, encarregar o dito Con u] de ad
feitas conforme as Leis especiaes do Paiz. ministrar, liquidar e mesmo partilhar os

Fita entendido que o Con uI conserva . bens da herança. Mas, se a berança com·
sempre o direito de "ohr, a bem dos me- - pl'ehender immoveis situados no paiz, serA
nores e com o Tutores em que sejao chamado hUDl Tw)ellião ou Escri ào (No
pr~errchidas a formalidades exigidas pela tai?'c O~b Officier Ptlblic) competenle do
LeI. lugar, rara.. a%istir ao acto de partilha

§ 1.3. Os Con l1~e' Geraes, Con ules e alllÍgavo, a a~signar com o Cbanceller ob
Vice-Consules, mesmo no caso em que o pena de nullidade.
§ "20 lhes concede a faculdade de intervir Os Consu]es Gerae, Consules e Vice
na herança de seus nacionaes, não poue- Con~ule re pectivo terão aléll' disso o
rão pôr sellos, inventariar, admini tmr nem uireito de receberem em sua Cbancella
liquidar o bens de hum seu nacional, ria, a requerimento de todas as parte
que pertencer a huma sociedade commer- intere 'sadas, qualquer acto de parlll.ha
cia!. Serão obrigarlos neste ponto a se amigavel de huma herança do sell~ I1;JCIO
conformarem, qnel' com as disposições es- naes, COlntauto que todos os henlC1l'os Sé'
peciaes estipuladas no contracto ela socie- jão maiore , mesmo quando houver entre
rlade,~ quer com as reg-ras estabelecidas pela os herdeiros subditos do paiz onde elles
Lei commercial lIa Paiz. Se a sociedade re idirem, hurna vez, bem entendido, que
continuar depois ela morte elo ocio, o Con- essa partilha só diga re peito a bens Sl-

uI receberá para o herdeiros as partes tuados no terri torio da uallào a que per
do lucros que lhes couberem; se a so- tencer o Consal ou Agentê perante quem
ciedade fôr dis olvida por morte do dito so- fôr feita.
cio, o Consul Lieixará liquidar a sociedade Os h-a lados destes actos de partilha,
por qnem competir, e receberá s6mente a d'd ] I" I I C I Ge
Parte liquida que l)ertencer á dila herança, eVI amente ega Jsac os Re os onsu o II-

- raes, Con ules e Vice-Con..ule, e e.;]-
Fica enlendido que, nos caso previ ·tos dos com o sello de seu Con ulado ou VICC

pelo presente pm'aATapho e pelos dous pre- Con ulado, farão fé em juizo poral~le to
cedentes, o Consul tem sempre o direito dos os Tribunaes, Juizes e Alltondad~
de velar, a bem dos menores no cum- do Brasil e da França, e terão respe.~h
llrimento das formalidades legaes. vamente a mesma forca e valor que tcnao,

§ Vi:. A superveniencia de herrleiros se fossem passados por Tabelliã~ c ou-
maiore e capazes dllranle a liquidação, tro Esc.rivàes competentes uo p:uz, huma
começada pelo Consul, nos termos do § vez que e ses actos sajão ]avrarlos eOIl
2°, lIão faz cessar o poderes do Consul, forme a Lei do E tado a flue o COIl,ul
enão quando não houver mai hum s6 pertencer, e que tenhão sido ubmeltJdos

incapaz, ou ausente entre os berdeiros, previamente ás formalidades do ello, a~
por cujo intere se, elle intervinha; se regist1'O insinnacão e a lIuaesquer outr~
os ditos herdeiros se tornarem todos maio- fOl'malidades que -regem. a materia n~ p~l:
re , e capazes antes' de finda a liquida- em que o acto de parlIlha deve SOl exC
ção, e se elles se apresentarem todos, cutado.
quer em pessoa, quer por procuradores, § 17. Se a herança de hum subdilo de

}
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hUll1a das duas Partes contractantes, fal
lecido ab intestato no territorio da outra,
se tornar vaga ('IJiel1t à tombe-r e-n deshé
relloe), isto be, senào h(}uve~ nem conju
ge sobrevivente, nem herdeu'o em gráo
succes'sivel, essa herança, tanto moveI como
ill1ll1ovel, deverá ser devolvida ao. Esta<1o
cm cujo tenilorio liver morrido o dito
subdito.

Depois da apposigão dos sellos, o Juiz
territorial exi~ll'á dos Con ules em nome
do Estado o inventario dos bens do de
funto. Tres ·annunr,ios serão publicados
successivamente por diligencias do Juiz
territorial, de trez em lrez mezes, nos
jornaes do Ingar em que a successão se
houver aberto, e nos da capital do paiz.

Estes annuncios deverão conter o no
Ines e pronomes do defunto, o lugar e data
do seu na cimento, se forem conhecidos,
a profissão que exercia, a data e 1ugar de
sua morte. Annuncios semelhantes serão
publicados, á diligencia do Juiz territo
rial por intermedio do Consulado Brazi
loiro em Paris, ou do Consulado Francez
no Rio de Janeiro, nos jornaes da cidade
mais I'isinha <10 lugar do nascimento do
defunto. O Consul procederã á allITÚllis
tração e fi liqui<1açào da herança, egun
do as regras estabelecidas pela Con,en<;ào.
Se,. pa adas dous annos, contados do"fal
leClmento, não se tiver apresentado nem
herdeiro, nem conjuge, quer pes oalmen
t~, quer por procurador, o Juiz teITito
:lalordenará por huma sentenga, que será
mumada ao Con n1, a entrega ao Esta<1o.
O. Consul entregará então á Fazenda Pu
h~lca todos os objectos e valores prove
I1\ent\ls da heranca, e bem assim todos os
t1ocumenlos relativos ii a<1ministração e ás
contas da heranca, A admini tracão da
Fazentla ~ublica" tomará posse delia, fi
cando obngada a' dar conta aos herdeiros
ou conjucre .que possão depois apparecer,
em conformidade com a Lei do paiz.

d
Tal h~ a interpretagão que os govemos

o Brasl! e da Franga declarão, de com
lDum accordo, dar ao arL. 70 da Conven
~o de tO ~le Dezembro de 1860, e que

?ra CID diante servirá. de regra na ap
phllação do dito artigo.
. Em fé do que os abaixo ãs ignado as

slgnal:'lo a pl'esente declaração, e nella
puzel'ao o ello de sua armas,
. Feito e expedido por duplicat'l, em Pa

riS, aos 21 de Julho de 1866.

(L, S.) Pe-l1edo.

(1. S.) Drouyn ele Lhuys.

DECRETO, 11. 3935-DE 2l DE AGOSTO
DE 1867.

l'l'omulgando o aocordo aS8ignado na cidade do lUo
de Janeiro, em 23 de Maio do eorrente OIJ,llU,

por parte do llrazil e de Eortugal, para regula.'
11 execução do al'!. 13 da Convençiio Consnlar cc
lebrada entl'e os dous p:lizes em .j de á.bril do
1 63.

Havendo- e conclttido e as igllado ne ta
COrte, aos 23 de Maio do conente anno,
entre o meu Ministro e Secretario <1e Es
lado dos _ egocios Estrangeiros, e o En
yiado Extraordinario e M.inistro Plenipo
tenciario de S. 1\1. Fidelissima o Rei de
POl'Lu/(a.l hum accúrdo para a execução do
art. 1.3 da Convencão Consular celebrada
entre o Brazil e PorLugal em 4, de Abril
de 1863, e promulgada. pelo Decreto n.
314,5-de 27 de Ago lo do mesmo anuo,
hei por bem manda.r que as disposicõe:s do
referido accordo, que com e te baixa, se
jão, do 'lo de Outubro do corrente anno
em diante, ohservadas e cumpridas, como
se contidas fossem no art. 13 da Citada
COJlwncão. .

Com "a rubrica de ,1\1. o IMPERADOR
Antunio Coelho de Sá e Albuquerqtte.

Aocorúo para a e""cupão do arl. 13 da Convenção Cnn·
sular cel~brada em /, de .Abril d.! 863, enlre o Bra,il

e Portugal (I).

H:avendo a applicação do al't. 13 da
Convencão Con u]ar de 4, de Abril de 1863
originad'o conflictos de attriliuicões eulr·
a autoridade locae do Brazil e os fane
cionarios Con. ulares de Portugal, o Go
verno de S, 1\1. o Imperador do Brazil e

. o de . M. F, o Rei de Portugal, ani
mados de igual de ejo de pOr termo a
esse conftictos, resolvel'à regular de COIl1
mUIll accordo a. execução do citado artigo,
e para esse fim os abaixo a signados

Antonio COl'lho de Sá e Albnquerque,
Ministro e ecreLario d'E lado do _ e~o

cio E trangeiros de S, 1\1. o Imperador
do Brazil, e

Jo é de Vasconcello e Souza, Enviado
Extraordillario e Ministro Plenipotenciario
de S. i\'L F. o Rei de Portugal junto de
S. M. o Imperadot. do Brazil: ,

Competentemente autol'isados pelos seus
respectivos pleno lloderes, cuja l)oa e de
"ida fõrma foi muLuamente reconhecida,
convierão nos seguinLe paragraphos:

§ 1.0 _lO ca o de morte de hum ub
dito PorLuguez no Imperio do Bl'll-21l, as
autoridades locae competentes de erão
immedialamente avi aI' aos funccionarios

(I) Vide DD. n. 855 e 882 - de Bd~ Noyelllbro e de
D de Dezembro de 1851.
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Consnlares (-I): Consllles Gel'aes, Con~ule~, I 3. Se com hUIll ou mai herr r.ir()' ·Por.
Vice-Con ·ule.;, ou Arrentes Con'ulares, em I tl1gneze. menore~ :tIlSrl1te ou incapazes
cnjo li,tricto OCCOITel'O fall.ecimentn, e por houver .ao me~l,1lo tPlIlpO, (Iuer hum le·.
sua parte e'se funcclOnarJo~, e forem o' talllentelro, quer' herdClros (e UiveI' a na
primeil'os a ',aberem do ~acto, deverão dar ci~nalidad~ da do flnad01 enlre O' quaes
o me mo aVIo ás autoridade locae. haja ou "lUva ou herdeu'o que pela Ipi

1. empre. qlle o fallecimento. aconte- po.;~a e deva ficar na. po. ~e e. cabeça do
ceI' em locallua,le onde não haja flmc- ca aI, ou hum 011 m:\lS herdeiros meno,
cionario Cou.;ular da nacionalidade do fi- re., ausente- ou il1capaze~, o funccionario
naJo, a autoridade local compeLOnte a - Con ular Portugl1{-z admini trará a heran.
:i:n o pal'ticipará immediatament13 ao Go- ça conjunctamente com a dila I-iura ou
'I.:rno Imperial por inbmnedio da Pre i- dito cabeça do ca ai, ou dito te lamenleil'O,
dencia da re pectiya PI'ol'incia, con ig- ou o repre entante legal dos dilos me·
lundo na ua partir,ipagào todo 0- e 'cla- nOl'es ~lUseute ou iucapaze .
l'Jcimentos que houvel' colhido sobl'C o .1. Fica entendídoque ao herdeiro'
("\,0 e uas circum-tancias, APre idencia menore na 'cido no T3razil de pai Por
!la Provincia tran;mitlirá no me 'IDO'; ler- tuguezes será applicado o e tado cjvil do
mos e em demol'a e ta participação ao seu pai até a sua maioridade (1 , de con[or
funccionario COINllar do dl~tricto mirlade com a lei de 10 de etembro de

[ o emtanto a 'autoridade local procede- 1860, em reciprocÍllade da faculdade que
rá na fórma dá lei do paiz, á appoiiçào tel'ão o~ fllnccionario~ Con~nlal'C do Rra
do~ seDo, ao inventario dos ben:; e ao~ zil em Porlug'al de ailmini 'traI' e liquidar
aclos sllb~equentes do proce~so até á che- a, herancas de seus nacionaes em ca os
gada Llo fun eional'io Conmlal', o qual, anaJo!l'o~~
depois de verificado, segLlIldo a, ·circulll- 5. Fica igualmente enle.ndido que os
stancias, o seu di~'eito de intervil', pro- legatario universae~, uu por titulo uni·
seguirá na lj(fuirlação, se não e liver ter- ver~al, são equipal'arlo aos herdeiros,
minada, e, em caso contrario, recebpril § 3,0 O fllnccionario Con~ular nos ca o
da aUloridade local a parte do e pólio em qUll nos tformos do paragrapho aulo
que re3lar da liquidação. cedente, tiver de' inlerl'Ír exclusivamente,

• . 2. O funccional'io Consular mandará an- dlwerá:
nllnciar o fallecimento em hum dos Jornae 1. Pôr e]]os, qlfer e:J:-of'icio, quer a
do sell di-trir·,to, in~erindo no annlll1('.io l'eqneri tllento das parte intcre, ,adas, em
os e~l;larecjmentos que pos ão aprol'flital' toda a mobilia e papei do defunto, (ll'e,
aos herdeiro. do e, polio, Se não houver venindo com anlecipacão ii autoridade lo·
Jornal no di tricto, o annullcio será feito cal compl'tente, que 'poderá a ~istir ao
por edilaes alJixados nos lugare mais pu- aclo, e até, ,e julgai: convenienll', cru.zar
blico , com os seu sellos o. que houl'erem Sido

§ 2. 0 A. interven<;ão dos funccionarios po lo' pelo fu nccionario eon,ular,
Cou ulare de Portuí!'al na al'l'p.cada<;ão da 2. Fazer tambem, em presen.a da COIU'
hcra!!ças de ~ells nacion~es fal~ecidos no pelente antoridade local, se 'esla enlon·
~raztl se reall';a~ã, dada~ a Cl1'.cullls[an- der qlle deve comparel'er, e ,de dua' los·
clas e ob'ervada as I'egl'a segUIntes: temllnba idonea, o inventario de todo

1. Quando Illlm subrlito Porlnguez fal- os bel1' e objecto pO suido'> pelo defunlo.
Je~ido no Brazil ~ão liLr dei ado her- § '~,o Pelo qnedJZ re peiloáduplaope:
dC1ro~ de LIa naclOnalirlade, ou quando Tacâo da apposição de sello~, que devera
com herdeiros POL'luguezes maiores, pre- ~ffeclnar~se no mai r;~rto prazo" e d~
sentes e capaze~, concol'l'erem herc1ell'os 11\ ven lal'lo, o funcclOna 1'10 Consulal POI'
10enol'es, ausentes 011 incapaz.es que não ll1!tuez fixará, de accorilo com a a1llo·
sejão Portugueze~, o funr..cionario Consular rirlarle ll'Jllal, O dia e hora em que a1ll~a
Portuguez não intervirá, . . e;ta opet'a<;õ.;; deverão tel' lugar: o.aVI~o

2. Ol1ando enll'e o- hel'flelrOS do subdi- do fllnccional'io Con 'lllar á anlol'ldado
to Portuguez, fallellido no Brazil, houver sel'll feito 'por e~cripto, e esta ac~usará a
hum ou, mal- POl'tllgu~ze ,mell~re'. au~el1- recepção, Se a alLlorida~le local nao OO~ll',
t.es ou llllJapaZes, tera o funccll1ano (,on- pal'ecel' apezar do COlll'lte ~1I11 lhe lllel
sular a adlllllli lração e lu'ü;L da herança sido feilo, o fllnccionwio Con;;lllar 1~I'o
se não hOllyel" te~talllPnteiro nem herdei- cederá ~em demora nem segundo aVISO,
ros de nacionaliflar1e di er a da do lln1.do, á sup'm'lita,las opel~açóe<;. .
entro os qllaes haja on viuva ou iterrleiro 1. O sello, dl1plo~ po_to' pelo;; tlllli\
([ue possa ou deva licar na po;; e e ca- ciollario~ Con.;u1.Lre' e pela alltol'ldado
beça do casal, ou menores all ente ou local só serão lpl'antado~ de COLUI1:tlllll ,aG
illcapaze , cordo, Todavia, e o funccional'1O (,011-

(1) Vide nola (2) ao ~ 1 da Decla.ação Interpretaliva (I) Vide noLa (I) ao ~ 2 da Dcolar~ãO IlIt.rpl'ltaJir.
com a França, á pago 3õG desta obra, com a Fraoça, á palr' 356 desta obra,

,
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sular deixar decorrer quinze dias sem cha
maI' a autO! idade locn[ para le\ anlal' os
sellos, esla lhe pedirá por escl'lpto qne.
fixe dia e hom ell1 que esta op ração de
verá ter lug&r, e elle accusará a recepçào;
se o fuaccionario Consular não re. nOllller
no terlllo de oito dias, a autoridade local'
procederà sem demora ao levaotamenlo
dos sellos e ao inventario. Se, porém,
lendo sido fixado de rommum aecordo dia
e hora para o levantamento do duplos
sellos,nào conlparecel' a autoridade loeal,

. o funcciouario Con 'ular marcará o prazo
tle oito dias para aquella operaçii" e a"sim
o communicará por escripto á autoridade
local, e, se esta, tendo recebido o aviso,
deixar ainl'a de comparecer, procederá,
no oitavo dia, em demora, aos actos de
que se tra ta.

2. O funccionario Consular lavrará ter
mo dos actos de apposii;ão e lewantamenlo
dos senos e do ill\ entario, e de ses ter
mo remetlerit cópia anlhentica dentro do
prazo de (111atro dias á autoridade local
compelenle. Os temlos erno as. ignados
lambem pela autoridade local, se. hou
verem sido lavra~o em Slla presença.

§ 5.° A autol'ldade local he a unica
competente para proceder á abertura do
te lamento: mas deste e do termo de aber
tura deverá dar traslado autbenllco ao func
cionario C"nsular, dentro do prazo de
qualro was (1).

I. Se durante a apposição dos Sen'IS,
ou feitura do invenulrio, o fllnccionario
C?nsul'ar achar llllm lestamento, descreve
ra a fôrllla exterior deJle no termo que
deve lanar, o rubricará perante as partes
mlere. atlas e presenles, o porá debaixo
de sello, e dará parte ao Juiz territorial
competente para qu~ elle abl'a o testa
mento; segundo as fórmas legaes.
d 2. ~e o Ic~tament,) do defunto e tiver
eposllado no Consulado, o funccionario

Co~~ular promo\Terá a sua abertura pelo
Jwz lerriloriaL
t 3. ~s qne tOe de validade do te. tamen
ta serao ubmellidas aos Juizes compe
enles.
I § 6;° Quando ti\'er lugar a nomeacão de
1,11111 ~ulor, on de hum Curador o· fune-
Clonnl' C ',10 onsnlar promoverá, se por ou-
tro modo nào e tiver provirJenciad'o a
mHma a - . ', omeaçao pela autol'ld:l.de local
competente.
e § 7.° Ofunccionario Comular nos ca~os
I~I q~le, I~O' termo do §.2~, lhe comp~-

qUidex~lu. i\1amcnte a administração (, II
I açao da herança deverá:

d '1 l rrccarlar e con. ervar em na Il'llar
roa 10 o, o~ hen~ pertencen le~ ao e~pol io

II o m:Jvels como immovei (repI'e enta~

co~)a~i~: nola. (I) aos § 9 da Declaração Interpretati".
nça, a pago 35; dosta obra.

dos pelos respectivos tilulos), e os semo
ventes.

2. Promover, de conformidade com as
lei. e uso- do paiz, a venda de todos os
ben moveis da herança? que forem de
facil deterioração ou que nào se pos ão
guardar sem perigo ou grande despeza,
bell1 como da, ar:çoes de Companbia' , quan
do nào haja no espolio dmLelro para fazer
a' entrada" ou qllamlo a-sua con crvagão
nào convenba pelo risco imminente de
depreciacáo. . •

3. TrRtar da conservação e melbor apro
veitanlento dos ben ,_cuja alienaçào nào
deva ser feita, 011 tenha de ser demora
da no in teresse da beranca.

i. Cobl'ar, quer amigâvelmente quer
judicialmente, as renda, alugueis, divi
dendos de acçàes, juro de capitaes mutua
do e quaesquer OUtl'O rendimentos e
quantia devidas ao e 'polio c venllidas,
quel' antes quer depois da dala do falle
cimento.

5. Heceber o producto da venda dos
bens moveis e da dos immoveis, no caso
de haver sido esta al1tori -aua pelo JllÍz.

6. Liquidar a berança, . ali,fazendo os
sens encargo, dividas e legaJo , e 'pas
Sando qllÍtaeào ao devedore.

§ 8." A herança, logo que estiver li
qUidada, será dividida entre os herdeiros
de conformidade com a parLicipação que
será feita pelo Juiz compe1enle, o qual
nomeará, se houver lugal', peritos para a.
avaliação do bens, formaçào dos quiulJOes
e desJgnaçno das torna .

I. Em ca..,o nenhum o fllnccionario Con
sular será Juiz da contestacõe relaLivas
aos direito do herdeiro', c'ollaçãe á he
ranç.a, leg-itima e terç.a. Estas c:onlestaçOes
serào uhmetliJas aos 'fribuuaes compe
tentes.

2. O fllnccionario C.onsnlar rellletterá á
-autoridadelotçJ que tiver de proceder á
partiJha lIuma clemon tracào completa do
liquido da hel'3nça, acompanlHlda dos do
cumento relativos aos acto de sua ad
mini.;tração e liquidação. Depoi de pro
ferida a entellça de parLilha, serão aquel
les documentos devolvido, pela autori
dade local com hllm tra lado da enLença
e calculo da partilha.

§ 9. 0 O funccionario Con~ular não po
del'á fazer entrega da heran({a, ou do sen
producto aos legitimo herdeiros ou aos
sen pl'Ocuranores, senão depois de pa~as
toda' a divida que o defu.llo tiver con
lrahirlo no paiz, ou depois de haver de
corrirlo hllm anno da laIa do falJecimento
sem que se tenha apresentado reclamaçào
alguma contra a herança.

Deverá antes de ql1alqner di tl'ibllicão
aos berdei!·os. do pl'oducto da herança,
pagar os dll'eltos estabele('.ldos pela leis
do paiz sobre a transmissão das heranças.
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& iD. Nos casos em que a administração sujar conserva sempre o direito de velar
e fiquidacão e fizerem em commum, nos :lo bem dos menore , ausentes ou incapa.
termos dó § 2.°, pelo funccionario Con- 'zes, e com os Tutores ou Curadores em
sular e a viuva ou cabeca do ea aJ, ou 'que sejão preenchidas as formalidades eli-
o testamenteiro, ou o representante legal gida pela lei. •
do menores ausentes ou lDcapaze ,cuj?S § 14. O funccionario Consular, mesmo
interesse~ não est,iverem sob a protecçao no caso em que o § 2° lhe concede a
do funcr.lO~ano Consula~,. todos. os act~s faculdade de intervir nas heranças de seus
d~ apP.oslçao. de sel!os, JIlVe~tarlOl ac1.ml- naclOnaes, não poderá pôr seIJos, inven.
filstrayao e !Jquldaçao, deverao seI: feJl?s j tarjar, administrm',. nem liqui.dar os bons
em commum, procedendo o funcclOnano de hUI1l seu nacional que pertenrer a huma
Consular e a VlUva, ou o cal)eça do ca aI, sociedade commercial. Será obrigado neste
ou o te ta!nenteu'o, ou o reprl!~entante ponto a se conformar, quer com as dispo i.
l~g.a\ dos chtos menor.es .até a partilha de- çàes e peciae , e lipulada no conlraclo da
ímlllva, co~m. do~s IlqUldadores e.ncarre- sociedade, quer c.om as regras e !abeleei.
gado da lüp.uda.çao da me ma socJedad~; das pela lei commercial do paiz. e a
nenhuma desobl'lga será vahosa.' se nao sociedade continuar depois da morte do
e tiver revestida das duas asslgnaturas. ocio, o funccionario Consular receberá

§ i1. Se sobrevir alguma questão, quer para os herdeir6S as partes dos lucros ~ue

entre O' co-herdeiro , quel; entre os her- lhes couberem: se a sociedade fór dl'
deiros e terceil'os que se julguem com di- solvida por morte do dito sacio, o fune·
reito contra a herança, esta questão de- cionario Consular deixará liquidar a so
verá ser devolvida 3;OS Tribunaes compe- ciedade por quem competir, e receberá
tentes, figurando o funcçionarlO Con lilar somente a parte Ijquida que pertencer á
nos casos em que administr~ só, nos ter- dita herança.
mos do § 2°, como representante da be- Ficá ent.endido que, nos casos previ los
rança. Proferido o Julgamento, deverá o pelo presente paragrapho e pelos dou pre
funccJ.pnario Con ular executa-lo se não cedentes, o funccionario Consular tem sem
tiver por conveniente appellar, ou se ~s pI'e o direito .de velar a bem do m.enore
partes se nâo houverem accommodado aml- au ente ou IDcapaze, no cumprimento
ga·velmente, pro egwndo depoi , de plano, das formalidades legaes.
na liqwdação que havia si~o_ suspen..a § i5. A superveniencia de ?erdeir?
em quaoto se' aguardava a declsao do TI'1- maIOres e capazes duraute a IIqUldaçao
bunal. começada pelo funr.cionario Consular no

§ i2. Se ao tempo do falJecimento, os termos do § 2°, não faz ces ar o podere>
l)ens ou parLe dos bens de huma heran- do funccionario Con ular, senão quando não
ça cuja administração e liquidação perten- houver mais hum só inca.pa~ ou auseute
cão ao funr-cional'io Con ular, nos termos entre os herdeIros, por cUJo IDteresse elle
ao § 2°, se acharem embargados, penho- intervinha: se os düos herdeiros se torna·
rudos Oll sequestrados, o funccionario Con- rem t.odos maiores e capazes antes de finda
sular não poderá tomar posse dos ditos a liquidação, e se cilles se apresenlarem
ben , antes do levantamento do embargo, todos, quer em_pessoa, quer por procurado
penhora ou eque troo O funccionario re, seri! o fUTlccionario COIl ular obrigado
Con '111ar lerá o direito de ser ouvido, de a entregar-lhe;; toda a liquidação.
velar conjnnctamen.tc com o Tut~r ou Cll- § '16 Se a herança de hum subdito Por
radar na ob ervancI~ das formalIdades le- tugllez, fallecido ab-intest.ato 00 Brazll,
gaes e, se a execuçao se effectuar, rece- se tornar vaga, isto he, se nào houver
berá ~ remanescente. dO.T1ro~ucto .da ven- nem conjuge sobrevivente, nem herdeiro
da. ?e d~rante a IIquldaçao fmla pelo em gl'áo successivel, essa herança, lanto
funcclOnano Consu1,.ar, nos termos do § moveI como immovel deverá ser devo!'
2", sobrevier hum embargo, penhora' ou vida á Fazenda Publi'ca do Brazil. .
s~questro dos bens O~l pa~te dos bens da Depois da apposicão dos sell?s, ?JUIZ
dita herança, o funccJOnar~o ~onsular será territorial exigirá do funccional'Jo Consu·
nomeado guarda ou deposltarlO dos l)ens lar, em nome' do E 'tado, o inve~1tarlO d?s
embargado.s, penhorados ou sequestrados. bens do defunto. Trez annunclOS serno

§ i3. O fUllccionario Consular, ainda public.ados successivameute por diligenCia
me mo no ca o em que o § 2° lhe conce- do Juiz territorial, de trez em trez mezc.s,
de a factlldade de intervir na heranças nos Jornaea do lugar em que a sUI:ces

l
sdo

de seus nacionae , nào poderá pôr sellos se houver aberto, e nos da caplla o
s~m inventariar os ben de seus narjonaes paiz. E tes annuncios deverão conter o
fallecido depoi' de haverem sido decla- nome e appel1ido do defunto, o lUfa~ e
r~do' fa]Jjdos. A ad_mini .tração e liqujda- d.ata do seu nascimento, se f?rem ~o~ ~
<;ao desse .bens serao fella conforme as cldo, a prof! são que ex.er~l3, a IIa •
leis do palz." lugar da slla morte. AnnunclOS .seme la~z
. Fica entendido que o funccionario COIl- te. serão publicados, á diligenCia do JUJ
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territorial, P'Ql".mtel'mcdio .dO. Cônsulád.~·
BraziJeíro elO Lisboa; nos JOl'naes,. rl~ Ci
dade mais visinha do lugar do nascimento
do defunto. O funccionario Consular pro
cederá á administração e liquidação da
herança, s~gundo as regras estabelecidas,no
presente accordo. Se, passados dous annos,.
contados do fallecimento, não se tiv.er
apresentado nem, herdeiro, nem conjuge,
quer pessoalmente, quer .p0,r procuraç,ão,
o Juiz temtol'lal ordenara por huma sen
[.-lIca que ·será intimada a:o funccio'nario
COlís~lar, a entrega ao Estado.. O fun~
cionario Consular cntr.egara então á Fa~
zenda P'riblica tQêtos os obj'ectos e valo
res p'rovenientes clã herança.- A admilÚs
traçào da Fazenda Publica tomará. posse
d~na, ficando obriJ{ada a dar contá aos
herdeiros ou conj~N,es .q,!e p'bssão d'epois
apparecer~ em conformidade com a lei do
P:\Iz.

§ I i. Os Consules Gemes, e Vice-Con
sules poderàll, rios casos ~le interven~b,

lantQ exclu iva como COlljllncta, rYelegar
toda ou parle dãs attribuiçóes de admi
nistraçào e de- liquidação, que lhe!> com
petem nos terl1lo~ dos paragraplios an,te
cedentes: e os agenllJ3 ou delegaJo,s" <lue
sob ui responsabilidade nomearem para
rapresenta-los, pfocederão dentro dos li
mites dos poderes flue lhes forem confe
ridos; mas nào gozaràG de .nenhum d<ls
privilegios, nem das ímmunidaQ'es c.once
ilidas aos fllDcciolküfios Consulai;es' pela
Convençao de ~ de Abril de i863.

§ iS. Os herdeiros, se forem, todos rnaio
r~s, presentes e da nacionalidade do lina
do, poderão,. de conunum accordo, 'e(lcll-r
regar o fuuccionario Consular de sua
naçà.o de admini trar, liquidar, e mesmo
parlilhar os .b~n da berallça. ]VIas, se a
heran~a cornprehende.r jmmoveis situados
no palz, sera chamado bum Tabellião ou
Escrivão Competente do lugar para assis
lir ao acto de par.t!lha ami/ra\'el,. ~ a.ssig
na-lo com o iuucclOnario tonsular sob
pena de nullidade. '

Ofunccionario Consular re~pecti vo terã
além disto o direito Ele receber em sua
Chancellaria, a requerimento de todas 'as
pa~tes interessadas, qualquer aelo de par
tJlha ~mlgavel da heranca de seUs nacio
naes entre herdeiros todos maíores, pre
5ent~ e capaze , embora entre elles haja
UbllttoS do paiz de sua residencia, com
~'nlo que os ~ens. da herança estejão si
uatlos no terratorlO Ela sua nacào.

Os Ira lados destes actos dê partilhas
d,el'ldamente legalisados pelo funccionario
COIl ular" e sellado com o seUo COILSU
!ar, farão fé ~111 Juizo perante todos os
frlbunaes, JUizes e ~utondades do Brazil
e .Portugal, e terão respeclivamente a ml~
m~ força e valor g:ue terião se fos>em pas~
sa 08 por Tabelhães e outros .Escrivãe.

" I
cg~jJele':l..te,s do p~lz, hania ve~ 9~é ~sT!;es.

I actos' s'l!J,ao' lavrados con'fo1'me as lelg ~p_
F.stado a que o funccionario Consular per
tencer, e tenhão sido submeltidos pré
viamenle ás formalid;ldes de seBo, regiB
Iro e ,insinuação, e quaesquer. outpas. que
regem a materia no púz em que. o acto
da par:tilha.deve ser execttt<ldo.

§ 'Ul. Trido quaíitp, rios .div.ensos, para
graphos do preseJlte acllordo fica estipu
lado para o caso de faJlecimento de hum
subdito Portuguez no Imp.crio do Brazil'
terá reciproca applicacão ao acto d,~ fal-.
lecilllenlD, de hum súbdito Bl'asilci'ro em
POl'tugál. } .

Tal he a fórma. por q.ue OP. GoyeTnOjl
do Brazil e, Portngal resolverão de. com
mUln aceordo regu!}lr a execução do. art. '
i3 Ja Convenç:ão Con, .I,llh·r de, 4 de.,Abr~l
de. i8G3~ e que- de. ora elll; diante $Crviri
de 1I0rma na applicação do dito artigo.

Em fé do, que, os aba:ix,o a.ssignados
firmàrão o pxesente· accordo, fcito em dl1~1
pli.cata, e neBe pozel'ão o sel,h;) das. suas
armas.

l-tlo de Janeiro,' em 23 de MaiQ de 1867.
(L.. S.) Antonio. Coelho d~ Sa e' .Albtr

qlLerque.
(L. S.) José ele l'asco71ceLLos e Sou.t(l.

LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1821.

Creando os Jn;zes ae Faz em eaaa Preguezi, 00

Capella curada (I).

Art. Lo Eiu cada buma das Fregue~ia.g,

(1) Vide nota (2) " inseripção d4 Ord. do \'t. I
t. 68, art. t62 da Constituiçao; e art. I do D.
n. l4-3-de 15 de Março d'e 184"2, li pa~s. 1'56, :U8
e 394 delta obra.

Estes funccionarios farão creados :pela Constitoi·
ção· do -Imperio no art. 162 sovra Cllado. .

6s An. n. 210-de 1 de .Agosto, e n. 34;5-da
14 de Dc>.embro d'e 1835, e n. 155-de 1'2- de Mar~o

, de 1836, declararão que estes J ui>.es e~ão MlMJi~lrQ

do., e como laes oootemplados no fi ? do art. ti
do Àclo Addicional.

Mas ° A... cir. n. 9-ae 29- de Jaoeiro de I~U
e n.453-de I t de Dezembro de 1851, parecem con
testar-lbes esLa qualificação.

No prazo maroado pela lei de,om toma'!' posse,
e dahl a um. anilO largar a l'nra J ainda que o exer
cioio nilo esteja oompleto (Av. de 29 de Janeiro. de
ISM); prestando' o respecli'o juramenlo, e caso ti
não lação, aem mostrar moliTo Justo, dc-rem s.er .pro
cessados como desobedientes (Avs. da 4 de Março e
n de Maio de Isa*). ,

Acabando o Joiz de paz ° aeo tempo do 'Oervir
fica sendo snpplenle, e babil a. enlrar cm clercicio.
sem dependeneia de novo, jllrarnento (PorL. de 8 do
Julbo de ISM).

E são isenlos do pagamento de oo'os -e velbos di·
reitos como empregadus de eleição popular (porL.
de 13 do Oulubro de 1835). '

Esles Juizes podem ser sllspeoso& pelos pre,ideo<
te. de ProTincia (Av. n. 3Sa-de 8 de Agosto ile
1831).

O. Juire. de Direilo pOdem deferir-lhe. jur\m.uIO
oosJ ouas d. AT. II. 81-de 11 de Abril de ''''9.

ORO, 5S
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•
e das Capellas fiJiaes curadas (i), haverá
hurnJuiz de Paz,e hum supplenLe para ser
vir no seu impedimento (~), em quanlo se

(I) Não podê baver eleição de Juizas de Paz
em l·arucl.ia que lião esti\fl' 1Jrovlda ctlDonicamentc
(Av. D. 3;,6-de ~h de Ah".lo de lhGU). E ne
DI.UUla 1'ul'ochia pode ser 'tulI.idarada Muuicipio, eUl
quu1J10 lJUu seJnstulnr a. respef'liva Lnlll81'8 illuuic.ipal
lnV. n. 35~-de 4 de A~OSLO de I~u:l).

(2) U ar!. 9 do Codigo do Proccsso Criminal 01
teruu esla disl.OSIÇilU, uetelUliLalldu que a Iisla do
elellor em IUllar de coa ler UIU nome comprehen

·des.e qualro.
Nu arJ..- I~ do ~esmo Codigo se declarou que os

quatro cldada"s maIS vulados para esle cargo .erlão
0:5 J Ulz.es J servinl o cada UUI o seu auno J sendo
regra l;i nunorla de "olos qualllo a prCtcllellcia.

J::stes Juizes sâo bUyplt~l.tIS uus oos oU(JOS em
relhção ao anuo cm y,uc Utvcrn servil, guardada,
quuudo leuha lugar, a mesma urdem eulrc os que
nuo tiv~rem ainda tlxercido t:l:isa substilulção.

Seguado o art. 6 das lnslrucções dc 13 de De
zeDlLl'U de 1832; falllll,do a/guIU dos quull'o Juiz1s
dI! .!Jaz, ou für Clll;UtiO IIOS h:rulú8 do art. 4 desta Lli,
a L.amarn Uiunici}Jul juraul~.ltará outro cicladão mais
votauo, ue .uile que .empre haja qualro juraUlen.
tadu.. Esla pru"'llelluia tomb, UI leuI 1U~a" qUlllldo
todos 08 J ut:l.t.:s estoJ.u IC~ltluIU1UehlC iUlpt:du.tos, a
menos que uao scju POI' lUUU\(J u~ RUS}JI;JçâU, por
que em lal cJrcuw:-.tuucia, ° r~rnedio Le rE!cOJ'l'el'-se
au JUIZ de l'hZ uo 1Jistl'iclo "isinho, na coufl1l'mi~

dade do ar!. 6~ do Codigu do 1'loces.u Cr.lIllDal
(1'ul·l. de 1. de Julho de Ib34, e 1"&. n: ~OO-lle

3 de Agoslo n. 306-de ~o de Lczembro de 183"
n. 18~ - Oe 13 de Janeiro de Ib40, o II. 3S-de 13
de Julho ue Ih4 ).

A l'Lgra do art. 62 do Codigo do Processo Cri
miuaJ lumLeUl se obs8t,a no c••o de laHa absolula
de JUlZe. ue Pu (AV. n. 102-d~ Il de AblÍl de
183;').

Nas snbstilnições dos Juizes de Paz ha dua, re
gras a aUendei' ; a precedeécia regulada pelo "'\lumelO
Uu:.s vutu:.s, ~ a it;uaJuade do serviço pt:lu numero
Qtili ~Ub::otllU1çõe:s. !\a fOfmu da lJl1l1lcirtl, dos ljuatro
Jwz~.. u-: .riU, tn:z ~au SlllllJH;~ ~l.1Jph:ulcs uu que
t~Ul (-lU t:l.LH;}l;ICJ, !-l'lClUC1.UO U lLai~ ao Ull:UU8

'OLuUO: lia fUI rua da !:ic~ul.ua, a ~uLlit tUIÇUO dus
~LPl'lcute:s Ut;Vt; currer lJÚI' tUlUU, <le 11ll.l0l:.1U que
&q\.u..de JUIZ Ut: 1-u:t., ~uc lJwa 'cZ sllli:')l.tulr, IJO
C:b.3U ue llllpt:OlWtwlu uo actuul, nao c1c\'t: bel' uutra
'Yt:z chtiwbtJu a tsULstlluu, b~U....u qu:wlIu us liull'US
J. u. leld.au ~lCl... ItJU, lIU t:5lcJuO tblubcUI iUJ[)eUÚiOs
\a.\lt. u. 11 i-ue :1., ue ALrll, c u. I61.-tle 2,~

Ud JUulIú Ue 10i.5, 11. ;..i3-ue 15 de IJczcmbl'u (.e
104u, U. 3h-U': J3 ue Julho de 1M3, n. h e 1.1 
de 11 uc Jl1UClru ~ ~4 ue MUla ,.h~ 184 J 11. a ...~
de % de A~o.lo_ ue to••, I! u. 1;'1-"e 3U de ,\,arçu
lIe 18ti5).

O J 'Ui de Paz que senil' como Supplellle nãu
fica lUU1LIUO Ue l)el'V,!' cumo !JI'ojJrielul'Ju 110 aJllIO
qut: IJJl; l.lIl0l'etU· l.u. VI!. u. -j 1-"'0 1,J de Fevcl'ciru,
c u. :':u:'-\IC 14- ue i\law de l~alJ), snho se se1'\'II'
ha\'el,l,o JlultCIUO O 1JI'lI1JllCl..... I'W lh':.ltJ\c itUIlO ou llvcr
siã.o ~3I,.Ul:iU lA\'. 11. _Jo - ue h ue Ju.u~lro de l~a(j

u. 14~-ue lo de Juuno lIl! Il59). '

O J ui. de Paz nlalS ,·ula.o he O primeiro que
de.c tiULbtlllU' U JU lJCUJl.O, bC uinda llUO live!' (;lCl'·
tJUU il l:luJJ3111UIÇUU: 'tUU UC\C blr felt.1 com igual
dauc, de UIOUU que UIU ~upplcDte não su1J!oltilua
UJ.tuS \C:tCl:i uo ljL.c lIUU'u t~. Vti. lJ. 40 c 61 -tltl ;H
Ue J. ~\'\,.I'Cllu e _i Oe A.Lt'Jl ue 1b3b)j cUlUjJl'imJu
Dulur ~\Je o JUIZ de Paz que DO iUlli~tlllnCl.lu uo
pI'u!-r'LlóU'10 at;J ,'.r lJur algu1U tclIJIJO do UllI,U que
ltll; lJUU llCJ'h,LCC, ulumJc"bC h.... \cJ- u feno na qUàlt
datle oe bU1JIJh:utc J ~dJl tiCU,I' lHI\udo de sl.I'vir como
l.hut"Jt:tu.I'I~ ... lI blwu ljuu th~ l.lIW!Jdll tA\ti. II. _lu
• ~.J-de 5 UI: àlOJu e ue.li ue Lez.lI.bru de tb40).

1,;aiJdo-le de busVe-ito cm cau~a civci ou cOUlruel'
cilu tOÚOi (lg J lI •.LCl) ue, J'taZ Ou LJlhlrlClu do j. O o,
oc\v·b8 recurr,",r êi pl'uYldf:!utlii do &11. 6 uas los.
tru'c~õ" d, I. de lJu••w.b.o do 183'1 junmt;ll\al.do

não estabelecerem os 'districlos, conforme
a nova divisão ~slati. tica do Imperio (l).

Art. 2. 0 Os JUizes de Paz serào electil'os

aCamara l\funicipnl O cidadão immedinlo em rolo.
ao ~o Juiz 1'az do Dislrieto das parle. que reque.
rerelU conciliação (Âv. n. 14i-de 20 de JU\l~O de
I 5;').

Em viela dos A,·s. n. 16B-de 2S de Junho de
IM9, n. 359-de 9 de Agoslo de 18liO, e D. o.
Ibl2-da ~3 de AI;oelo de 1856, em lallo do pri.
meiro Juiz de IJaz, purn a pres dCllcia-c a 1\lesa l'a·
rochialJ no coso de (1~Enllnlbrllção de Parochin, lião
se recorre aos Juize do lJi!'ltrlctu mais 'i51D10, utflJ
80 inlUlcdiato ~DJ Tolos.

E,.lrclaulo Cllsa decisão parece ser conlradielad.
pelo A,'. n. ~5-de ,G de Janeiro de lbb!, que
lixou os casos em qu.e as Camams Muniril nes 1'0
dtm jurameular Supple.. les de Juizes de J'az.

Pór Av. n. 285 - de 26 de Junho de 1863, se deel•.
clurou, que lJ(.lr morte uo pr,1ueilo Juiz de llaz, Ose·
gundo uccupu o lugar dtble, lião umQ SlIllpll'ltc, ruOI
como proprlelario t e assim success-Í\ aU1eDt~, de\'eIIllO a
Call1a' a MUllicipal em villudedo art. o dos 11I'lrucçü"
de 13 lIe Dezcmblo de I 3i, fuze; jurameular o quarlo
JLiz de l'oz.

Esln doulrina Ile confirmada pelo Av. n.I54-de Il
de Junl o de I 64.

f\ão qllcrelldo os volallles' de um dislriclo concorrer
á cJeiçii" de Juize. de Paz, 'erVeUl os aulariOl'cs ole quo
se verltique uquclla eJeiçiio, sel'uo vulillos o. sen. a,IUI
(Avs. n. 141-de 24 de Maio de lX49 § s, II. 3ii-de 11
de JUllhode Ib61' II, n.191-de5 de Maia de 186l
~ I, en. 291-de 30 de Junho de 11>65).

lJu me,ma .urle .iio validos os actos prolieados pelOl
J uize de laz, lIujp eleição posleriol mel.te foi auoullod.
(A,s. ns. li> e I~l - úe t e 5 de Muio de 106:!). 1'e10
cunlrarlo os aclos de um Juiz de Paz, eleilo regular·
Ulcllte, do U.~trlcto que fõr SUIJl'l'llIliuo, neuhum nlor
lell1, se fOI'iiu praticados depOIS da suppressão (AT.
n. iot-de lu de JULho de Ih6o).

NilO obslal.te Velo.Av. II. lol-de 4 de Abril de mo,
outra doutriua be definio, õeclurul1du-sl: que sClldo
nulla a eleIção de UIII Juiz de Paz 1'0" JaHa de qua~fi.
cação, a rC\'ÍlJidaçiio de seus actos depende de dee~ãD

UO 1.."1'10 Legidaln·o.
Eslal.do os Juizes proprielarios impedidos de"m

passur úo'l que os subbtitulrlW, com us rt!pect,ToS
palJcis, O~ tXI mldtllc~ uns Itis e dcel'll!Js r~\;ebldos
\J UI'1. de ii dI! J oJI..... de I ~33). .

O ". II.•au-rl" I. de J ulilO de 1840 dl'clarou, qoe
o Juiz ue Paz eleito cm cl oeLa eltraol'.fil,nrta t: eltruúr'
dinar.tJl1lt.:tlte seJ "e O bLU alll Ouesde o dula d~ !lua
lJosse ate liuahzar o 311110 t sem se fazeI I cl'C~jsnM
acertar U:i t'pocilu~ dus lJlIbSCS CUDI 8S dus oulro::, JUllt!

clll cleiçao ol'ulTlaria.
U AV. U.•• ~ -de U de Dazoulbro de 1~~O decJm,

que 8 \·isiuliu,.. ça l.O~ Jlihtrlclos, nO:i ca:lOS de imV,ui.
ulCuto dai 11113tro Juizes de 1'uz be d~ve tOIl~idC~Dr.e
rc:gulm' CulU relaçãu SOllleute n de uus e onhos j Istrl"
elus, cOUlprellclldlllOS dculJ'o do tlU:!MlIO ~t:lmo, ou Jul..
bUtiO, JJOIS de oulrtl vrle se cOllfuudll'ia a unhão, que
liie jU1bou cOI1\l'lIi~nle cstubulcccl' !Juro a boa uúnUUIS'
Iruçao úa J uslt~a.

(1) Sem noya eleição geral não deve o Juiz de
!luz dl:ixar dI.: cUllli:.uul' a ~tCI'Ct:r" o seu corso, uno
<.lu. quo IUlju IIU"U dh',tmu ect,lIcsill:.hca (:' r., n. 33
-de 31 de JOllell'O de 1~3 ), .alvu se o d..lr"lo ró'
.uppl'iUlidu I,elu "uloridade eivil cOlllpelclIl. (AI", o.
231-de 30 de Maio do I 60, e n. 201-<1. II de
Juuhu de lho").

1:.m cudu ui.lricto não pode haver mAis d. um
Juiz .Ie Paz e tl·e. sUl'l'leult!s (AI'. n. "i-ds li
,II Julho ue 163;;).

A e,cusa ausulula legal do cargo de Juiz de PDZ,
ou mudul.çu de 11 l1l:cillo, uão foz recuperar o I~
gal', ce~!'al,do 8 prllllciru, ou "VoUundu·sc a.o donll
cilio (A,-s. n.2U.-de o de Março de 18l0, u. 36 
de 8 de Malço de- Ih4i, § i. n. ltil-de 13 de J c~'m·
bro de th4o, n. 3·1O-lIo 14 de Agoslo e n. 4~·d
-de 8 de Uulubro de IhGO, • n. 11~ - de 2 ,
Maio de 1864).



AJ)J)ITAME 1'05

pelo me~mo tempo e nJ'meira, por que se
elegem O~ Vereadore da~ Camara~ (I).

Art. 3. 0 J}odem ser Juízes de Paz os
que p'lrlem ser elei~ore1 (2). ..

Arl.4. 0 Ao elellonão a.ppl'ovellará es
cn~aalgurna, salvo dnença. !(ra,ve e DI'olonj!'a
da, 011 emprego civil (~)l e mili tal' ('~i, que ~e.ia
impossível exercer conJuntamente, devendo

(I) A eleiç'io d.,.tes .Tuizes fazia· se de .e"ordo
com o. arls. 5, R, 7 e li eln L. do Iode OnfJz.liro
da IR.', ma' hoje rege a L. n. 387 - de 19 de
Age'lo de IS~·6, lit. 4, do art. 92 a 106.

Pr'e'lrind'mns de enuITIP.-rn.r nqui a~ rlpcisi1es sobre
.,eleiç'"'c:\ flOI Rcr outrn o on~"n l1ropositn.

()~ elcitore~ em sun!" Ii~tn~ rJ~\'n'n enmprehender
u:tl) ó :lS PCloI!'IORS tio rC~"p',·tivo tliclriclo. cnrnn RS
do territl)rio~ nnneJllllo" (l>OI't. ,lI' 21 ria Fevpreirn
de I~:{:i). e 0" rloinicilinriol;, embora não srja continuo
o domic'lio (A ". o. 2,"-de 8 de J un110 de IS60).

(:) Tam hpm podr.m Pr:
t.o-JDrnrln.. e "prearlorrl\, r.lH~fP!' rin G. N. e nm

cines das antigRs Milicins. não havenrlo exer"irio !"imnl·
toneo do. enrso. (Avs. o. ~17 - de I, rle Dezemhrq de
18~j, n. 256 -de N.de ~iaio de lx~~. n. "5- de.~3 de
Março de 1838, n. 206 - de 26 de Fevereiro, n. 411 
de 22 de Março rle tS40, n. 2H - de 16 de Janei,o d.
Ig>l,en.1 -de14dome,momezdel 5S,n.140
de 4 de Jnnho dA I 59, ns. ~87 e 291-de 9 de Julho, e
a. 40;-da 21 de Setembro de 1~6n).
~a. pelo Av. n. 165 - de 22 d~ Junho de 181,9, o

exercicio dns corvos de Verendor e J oiz de Paz póde
51'r simultaneo, '::8"'0 hR,'endo prl"jni70 do flcn1iço pu
blko, por qne em tal caso deve o cidad;io que os occu
por fazer·,e substiluir em um dos dous.

Consolie·.ó o Av. o. 19'i-de 30 de J01l10 do mesmo
81"0.

2."-Prooo.adores da Camara Municipal (Av. o. 105
-de 24 de Abril de 1849).

3,O-Advogados (Av. n. "53-de 11 de Dezembro
de 1857),
•, ..o-Cirurgiões do Corpo do Policin e da Guarda
OClonal (Ar. o. 219-de 13 de Julho de 1858, e

o. 40R-de 22 de Setembro de 1860/. .
5.0_ npplrnt.. do Juiz Muoicipa, não prdendo

dnr·se exercicin simullaneo (Ars. n. 162-de 6 de
lulho de 18;;9. e n. 236-de 2 de Junho, n. 330
-de 1 de Agosto, n. 394-de 19 de tcmbro, n.
565-de 14 de Dezembro de IS6n, n. I~-rle 7 de
Janeirn de 1861, e n.•n9-de I·. de Setembro de 1865).

\
E.les Avs. eSlabeleeerãu nove doutrina, revogando ns

,,,. n. 41-de 13 de Mal'ço rle t8/.8 n I93·-de
15 d~ Junho de 1858, e u. 1:;4-de 28 do lVesmo
mez de I 59.

6.0-Seqr.la.ios da r.amara Municipal (Av. n. 287
~e 2 .Ie Junho de I ~61l)..

(
A,·o-Procura lares Fiscae.. do Thesouro Proviucial

•. n. GOa-de 31 de Ilezembro de 1860).
8·~-V.'!'I>revado. Ile Fazenda. anda que sujeitos as

~o.V1deocla' de sua rcrar/iç'io (A,... n. 211-de 13 de
. 0'0 .Ie I 6/, n.•00 - dI! .16 de Setemhro, e n. 4112
de I.g de Noremhro, e n. 55;; _ de U de Dezembro de
:::6, sn~pnsto o Av. n. ?!i-do 22 de Fevereiro de

I pareça cnnLrndiclar eMU1S rle(}i~iíes"
se Cum7r!- F'olnr que 05 dôu~ lugAl'es Alio incompl\tiveis,

a ~Ielçao r~r_nnt('rior a nomeação de cnrgo oe Fazenda.
_9. -Escmaes dos Feilos da Fnzenda (Av. n. 263

fell de Junho de 18621, bem qne olltra .cousa
raso va OA,'. n. 27;-de 2~ Jnnho de de I '63
•e~~·-~l1rl1t10re3 Garnes elos Orphão!li inferi"nos, não
Ycm~ SlmllUnnoo o exercicio (.\v. 330 - de 4 de 'o·
Ju' dO te 1861), CUllIlanto qne para exercerem o de
l~': ~z se di~il!;io do de Cnrarlnr.

. l" JUIZ e Escrlv;J.!) compndres podem servir coo
JU(~)V~llle (A~. n. aqR-cle II de Julho de 1865.)
ICI~bro "dee I:':;~. abalIo arl. I do D. de ~O de Se·

d~) Assim os Omoiacs de lo Linha, do, Corpos Poli
cou~' ~. a~ada dn Guarfla Nacionnl destacadn suo imo
de .aatc; ~oln o cnrgo de Juiz ,le Paz (A I'S. n. :l:l3
18GÕ e. ala de 1860, n. 585 - de 26 de Dezembro de

, e n. IS6-de 9 de Maio de 1866).. .

provar perante a Camara a le,gilimidade des
te~impedimcnLo~, pa.ra el1a então chamar o
immediato em voto" afim de ~el'yir de up
plente(il; e noca~oconlrArio podera ~ercons

trangido, imponclo-~e-I hes a_ me~ma, penas
cOlUm.inadas ao, Verearlore,. Aquelle po
rém, que Liver servido cllla~ vezes ~ur.ce,.i

vamente, p6derá. escusar-se por outro tanto
tempo.

Art. 5.0 Ao Juiz de Paz compele (2) :

(I) Estando enfermo o Juiz de Pa. em e~erCICIO, e
ltf'm jllrnml"nto Os seu~ ~ll("lplente~. I"cr.nrre-se aI') ,I ui:
ele Paz I'isinl'o do 10 Districto da Parochia (AI'. n. 464
-rle 16 ele Ontuhrn de IS61).

Tendo o Jniz de Pnz impedimento legal pnra r.xereer
n..~ respef'tivaq r,ltirçiics judicinrioJ'l., r1ev(J pnl:f"a·lns ao
Sel1 immedinlo (Av. n. Il:i-,le ln d,' Março de 1"65).

M... não dele p..<snl·a tendo sido nhsoh'ido em de·
Iicto commum, embora l,aja appel1ação (A v. n. 65-de 8
de Fe,'ereilo de 1~65), porque não he motil'o e escuSR.

Da m~~mn..!iort~ não rleve pn5J'1.Br :t vara, se a llIutl~lnça

de domi"ilio f,\r tão sómenle de Oistricto. e não de Pa
rochia (Avs. ns. 203 e 20.\.-de 6 e 8 de Agosto de
1'6q.

Ue impedimento legal a ausencia da Paroobia (Av,
n. 2S-de 18 de Janeiro de 1866).

(2) Além d.. atlribuições conferidas aos Juizes do
Paz por esta Lei. e das eleitoraes (L. n. 387 - de 19 de
Ag"IO de 1846) de que não lra!amos oeste lugar. oulra6
lhes farão conferidas por dilferentes aclos legislativos.
Mas qoaoto ao Criminal, as decretadas no "odigo do
!lrocesso art. f . e "S, posteriormente lhe." farão reti
rnda. em vistadaL. n. 261-de 3 de Dezembro'de 1841,
ar.... 4 § I, 6, fi ~ 2, e 91, reslando·lhes tão sómente
nesle ponto as nLtribuições deste artigo nos §~ '" 5, 6,
7,9 e 14.

O Jniz de Poz cnnta ainda os seguintes aÍlribuições:
l.o-Tomar e julgar as justificações para habilitação

dos estrangpiros, que infentáo naturalisor·se Cidadãos
Bra7.ileiros (L. fie 23 de Ontnbro de 1832 art. 6, A,...
n. 196-rlo 10 de Agosto de I 4-9, e de 14 de ~brço de
1.';;0 add.).

Mas desta attribuição não se póde dedozir o direito
de julgar qualquer individuo com a qualidade de
Cidadão Brasileiro, no goso dos direitns civis, e politi
cas outQrgado, pela Constilniçlo (Avs. ns. 353 e 355
de 23 e~, de Dezcmbro de 1.35). Tambem não podem
exigir tilu-Ios de residencia aos estrangeiros (Av. n. 144
-de 13 de ~[arço de I 3~).

2.0-Jnlgar as 'lIuestões qne se ventilarem quanto li
locação rle serviço!' nindn me~1UO feito com eslranp-eiros
(LL. de 13 de Setembru ele 18:10 e n. t08- de II 'ne Ou·
tubro de 1837 arts. 14, 15, e 16, n. n. 1i3 - de 1'1 de
ilrarço de I 42 al'I. I § 4, e A,·. add. - de 13 de Maio
de 1851). '

Nas Provincias são competenten!es para tomar termo
no!' que voluntariamente quizerel11 Jilor\'ir no Exercito,
na fórmn das resp' ctivas rnstrucçõps, declaran,lo'lle a•
obrigações li que ficão sujeitos, e as "antageos que o
Go"erno lhes ..segura (Av. n. 302 - de·.. de Novembro
de I ~35).

Por A"s. de 30' d. Março 1l' 26· de Abril de
1836, forão os .1 uizes .de Paz da Côrte encarregndoa
de remeller '00 Arsenal de Marinha o num.'ro po'3;,'el
!la rapazes de I~ 016 annos, depois de instruidos nas
primeiras letras c doutrinn chri~tã, afim de serem em
barcados como grumetes li bordo de na"ios de guerra.

Estes Juize.. não tem competencia pa.. Julgar as
acç;jes executi,,"s Ile cobrança de impostos e i"idas da
l'azenda, ainrla m~smo de modica quanlla (A.,.s. de 23
de Agosto de I 3/., e n. l!88.- de 16' de Outubro do
183!;): •

Tamb m não siio competentes pnra fazer a abertura
dos teslnmentns, em falta do P"ove\lor; fa<!uldade quo
fOI conferida eos 1'aroohos (AI'. o. I72..,.de " de Outubro
de 1839). .

Vide quanto as attribuiçíes que ficqu exercendo no
ch'el ti Juiz d.. Puz, o D. n. t~3-de t 5 de ~lar,o de 1842
arts. I, 2, § .. e 3••

O Av. o, J19 - de 25 de Outubro de 1845 §o"4 e 5,



PRIMEIRO L1V1l0 lUis QMlNAÇÕl!S

1. Conailiar ,as partes, que,pl'etendem de
mandar por todos os meio pacificos, que
estiverem ao seu alcance: mandando la rar
termo do r.esaltado, .que assignarã com as
cpartes e Escrivão. ·Para. a conr.iliacão não
.se admitlil'á pro_cutador (i), salvo pôr impe
dimento da parte, provado tal, <.[Ue a impos
sibilite de comparecer pessoalmente, e sen
do outro sim -o procurador munido de po
deres illimilado .

!lo Julgar pequenas demandas, cujo valor
não exceda a i6S000 ouvindo as parte, e â
vi 'la das provas apresentadas por ellas; re
duzindo-se tudo a termo na fórma do § an
tecedente (2) ;

3. Fazer separar os ajuntamentos, em
que ha manifesto 'perigo de desordem; ou
'fazer vigiaI-os afim de que nelles se mante
nha a ordem, e, em 030'0 de motim, deprecar
li. forºa armada pára rebatel-o, Rendo neces
·sario. A acçào ,poréln' da tropa' não terá lu
~ar, senão por ordem ooepressa 4o:J}lÍz de
!faz, e depois de serem os amotinadores ad-

marcou 00-(\"0. em que oJui. de Pn. po~in prorr...ar
·.'1·usli6caçõ•• l!e fOrÇa m~i9r, por motivo de ..riba,ta.

s .u•• ·..ttribuiç6ea na rleclaração "as quebrn., ....im
.eoUlo 11 modo' pQr qne inlervem no J uuo arbilral em
éRUS'" de commerr.io consta .do Co<ligo do r.ommercio
arle. 809, 8t I e 81~, e b. D. i3i - de 25 de·.Novcrnbro
de t850 de·.rls. N6 a H9, 15i, .16 e fiO.

< Vide quanlo'.s allribu;çõr..·desles Juize. dc,de a
data de f!ua creilÇão. o ~pDseulo~ D~râon4Tio aal attri
bviçãe. do. Juii'ea de Pa, por um Daohnrel; annp.IO a
t?fltro da rocem.. ltlvra intilu1:uio - ActDi, attrlbuiçõu,
tl,,,,rel-e -obrigaçõe, ,dos luúe& de Pa" impressos nesta
COrle em 185~.

ln tonlulte·se .obre esta materia a Ord. do liv. 3 t.
to § \, o arl. J 6~'da Conslituição do Impcrio••rls.• c
~ da R. de 18 de-Setembro 'de 1829, .rl. 5 da L. de II
tte Setembl'ocde 1830. c .rls. 2, 3.. 5 e i do D. de IR de
Ágorto'de 1~31, e AV••-de5 deOutubrode-1831, 19 de

.•101\bo ~e 1832. 2 de Selel\,brp de 1833, e Codigo do
-Commereio .rts ..M,36 usque ~R.

C.pntml!e••e â .!!i'J?o,!oçãO P~o.tJiiOr;cJ 811Jo to, 2,3,4,
S, 6 e.1, e notas reaIlCcl1\'3.S; nsstOl cQmo o art. f § 1 do
D. n. 1';3-de 15 de Mar~o de~1842, e Dolo. ~ pago 3_04
·deola obra.

,Pelo Av. n. 3,1 R-de 19 de Julho de t865 sc declarou,
'IDe o l'receito :da ultima Il.ar\ll d'este § caiucou. destle
que ~'J)ispn.i,,ªo fr4!visorla admi~lio li conciliação a

,~e"eli!l d.~. parte,s.' . .
o Av. n. 60-de 3 de Fevereiro de 1863 declarau, qne

por via de a~ção ci vel se deve haver o damnO cau.ado
..J!elo deliçlo"procetl~Ddo-se á previa nv~liaç~o judicial
u fórma do Drt. 66 dn L. D. 261 - ae 3 de Dezembro
tle li41; e Av. n_18~-de 18 d'e Outubro de 1854.
~Niio esland01hndo o quonlu". da lndémnisação, a

cOIi·õili.ção'deverá ter !ligár anles ou depoi,' da.avalin-,'
.!l~o ~!LdamDO, em_vista ,do ar~"5 e 6 da Di.pó.içiio Pro·
•T.lorJ.1-· •
-·\1ide 'DOta (I) ao arl. I M1 do',D. n. t43 - de"15 de
lIIar;Ç!) li!" I '43; á'fui~.}04 dest~ p~.ra. .- .
,(~) QI .An.,,.,. S~-de2 de Fçv~rll'rO de 1835, 'tn. 222

-de? de btil de f836 rocomníeDdão muito nos Juize.
de,1a~'lqqe_não de:em eIerc~lar a Bua juriadicção' vo
lU'J..f;,ill'la ou co\'lenC}OSa 16ra d9' caso. marcados COI lei.

u Av. de ti de Selembro üo 11l~1 tombem recom
'ÍIl~nfa' ai-rlistinô,ãó'entre concilinção e jDIgllmento de
pequena demanda. que.e não devem confundir.

-:.!- a,l~da dos JilUes de Pu foi elevada á 508090 (D.
": I~~~'- 'Ie.30 de !'lovCIDliro de J8:;3 art. i);oulr'ora

"",ag P.ftlMTB <!:e_3.~Soqo .(0. n. 14-1 - de 15 de Março de
IBU are. 3~). V,íle sobre cata mareria o Â:v. D: 9 - de
ti de J noiro de-l838.

1'·lr; It e'~n,Qf;o da• .entcnqa, ~e,l.. cono•• be sufli
<ientc um 'imples mandado (AV. u. ~5 - ue ~ô de Ou-
Illbl'(> de 18S.;. .

moestados p.elo mesmo t.rez vezes para se
recolherem às sua casas, e não obedece.
rem (i).

4. 'Fazer pOr em cu todia o bebado du
rante a bebedice (2).

5. Evi tar as rixas, p-rocu rando conciliar
as partes; fazer nue não tiaja vadio , nem
mendigos obrigando-os a viver de honesto
trabal ho, e corrigir os bebados por vicio,
turbulentos, e meretrizes escandalosa', que
pertllrbão o oce~o publico, obrigando-os a
assignar termo de bem viver, com commi·
naçào de pena; e vigiando sobre seu proce
-diml:l11to ulterior (3).

6. Fazer d.estrllil· os ql1ilombo , e provi·
denciar.a que se nào formem (4).

7. Fazer auto de corpo de delicto nos ca·
sos, e pelo modo marcados na Lei (5).

8. Sendo indicado o delinquente. fazer
conduzil-o á sua presença para interro~al-o
á. vista dos factos existentes e.da~ testemu·
nhas, l!Iandando escreyer o resultado do in·
tel'l'QgatQrio. E provado' com evi~encia

quem sej31 o delin.J11ente, fazer pl'endel-o na
·confppnidà.de .da le~, reme,tlendo-o imll1e
diatamente CO(D o interrogatorio aoJuizCri·
minaI I'espeelivo (6) .

· 9. Te; hurna relação dos criminosos para
fazer prendêl-os, quando se acharem no seu
districto; podendo em seguimento delles
entrar nos é1istrictos visinho . E lenelo no
ticia de algom criminoso em ootro rli~lricl~l
avisar disso ao Juiz de Paz, e ao JUIZ Cri
minal respectivo (7) ..
• 1O~ Fázer observar as "Posturas policiaes

·das Camaras, impondo as penas dellas aos
seus violadores (8).

11. Informar ao Juiz do.s Orphãos á cerca

(2) Revogado pelo arl. 91 da L. n. 261 - de3 de De·
zembro de 18U, que passou esta attribuição ps.. el
SiThdelegados.

(2) Não hn,-endo nos Corpos de Guarda, ca.'" ~'rl
cuslodia.! não são os respectivos Comm~ndaDtes obriga·
dos a receber prc.oo eum lal deitiDo·(Av. D. 29 -de 13
de Janeiro de Ig36). .

Vide art. OS·§ t <lá D. n. 120- de 31 de Jao6lrodc
1842. .

(3) Vide arl. 65 §~ 2, 3 o. do O. n. 120 - deBI dI
Janeiro de 184-2. e Avs.·n. i06- de 31 do DezeuMo dI

1836 e n. S O-de li de l'1ovembro de 183i.
(4) Vide orl. 65 § 5 -do D.. n. 1;0 - de 184••opra·

-ditado..
(5) Vide arl. 65 § 6 do D. n. 120 - de 1842 .opra·

r citado. . I .' •

• "Tendo de proceder.se a corpo de delicIo em oslraog'"
· ros, be misler que o Jui. lie faça .COml,snher~r~~d:)

de um intcçprelc da mesma Dação (Avs~ n./iO. e
JaDeiro de 1~36, e n. t19~de 8 de Abril dai 31.). d,

,. (6) ParlfllS prisõus em Ongranle, pódem os Ju.,," .'
.P?% chãmnr<l[reclamenle qualquer Guarda N~elOaale.
CIdadão (Av. n. 2i9-de 8.de Outubro·de 1~3o). '.ro Vide·atl. 65 §§ i e 8 oo1):n. I~O~dc.i n,.pr.
citado, e Av: n. IsO'-de 10 de ~rarço de t g6.

(8) Rev~godo pelo frt. 9J-dn L:u. :61-<183 de De'
zembro de 18';1~ ...••'

E.la atlribuiçãn p8SS0U para 00 JUIZOS MU~IClP .,
~e~cgados e'Subdelegados (O. O. I~O - do 18,t ..pr'
Dllado a.,~. 62 § 3, e 63 § 4). . 'd 'a.

Vide A.... dê til de 'D"el~ll!brQ ce 183,. e u.' e.
uba de i~SI.
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110 menor, ou des:\Ci~ado, a quem fal1er.er o
pai ou que se achaT abandonado pela au
sen'cia ou deleixo do me~mo. Informar
igualmente ao mesmo Juiz á cerca de direi
tos que comecem a exi~tir a favor de pe~~~as
que não exercerem plenamente a atilmms
traeão de seus bens; e á cerca dos bens
abándonado~ pela ausencia de seus donos (iI,
falia, ou deleixo de seus procnradQres. E
em qnanto o Juiz dos OrphãQ~ não provi
denCiar, acautelar o perigo, ql)e possa ha
ver, taJlto sobre as .pessoas, como sobre os
ben~l remettendo immediatamente ao respe
ctivo Jniz oauto qlle a tal assumpto.praticar.

12. Vigiar sobre a conserva~ão das matas
eflorestas publicas, onde as houver, e obs
tar na~ partirmlal'es ao·córte 'de madejra re
serl'~das por lei :2).

13"Batticiparao Presidente da Provincia
todas 'as descobertas,. qne ou ca ualmente,
ouem.virtude de diligellcias publica~ou par
ticulares se fizerem 'no seu di tricto: de
qllaesquer producçêes uteis do rei no' mi ne
ral, v\,getal, ou animal, remettendo-Ihe as
amostras.

14. Procurar a composicão de toda as
contendas, eduvidas, que s~ sus.citarem en
'tre.moradores de seu di~tricto, á· cerca de
caminhos particulares, atravessauollros, e

'passagens dos rios '0 li> ribeirões; ,á 'cerca das
aguas empregada~ na agricultura ou minera
çã.o; dos pastos, pescas, e caçaila~: dos li
miles, tapagen~, e cercados das fazendas e
campos.; e ii. cel'ca finalmente dos rlamnos
feilos por e~cravos, ~familiares, ou animaes
domeslicos (3).

15. Dividir o districto em quarteirões,
que nào conterào mai~ de 25 fOl!o" e no
mea~para cada hum del1eshum Omcial que
oaVise de todos o~ acontecimentos, e exe
cute suas ordens (!~).

Arl. 6. Cada Juiz de Paz tera hum Es
erivào ÊO se.u cal'~o; ,Ilomeado'e juramenta-

(I) VioieA... ns. 340 e 34-I-de lo de Jnnho del836
em qúe ~e elige 'Mstes Juiz~.'certidõe"de lJbil~s de
e.tra~~e"os fallecido. nos seus Di.trictos.

(2) 0.,\ ... c!rc"lár de 19 de Janeiro de 1833. recorq
meada aos JUIZes de l'az a fiel execução desle para
grapbo. E outro tania sc determinou na Côrte quantn
aAclOtada das aguas da Carioca (Instrucções. de 12 de

gosto .de 1833, aft. 6 § 1).

d (3) Vlde/art. 91 da L u °61 - (.e13 de'Dezembroe 18.1. . .• '.

d' f') E.ta di.posição foi revogada pelo arl. 16 do Co
lIgo do P~~'so Criminal, em que se determinava que o
as,pector e Qusrteirão, sob prnposta do Juiz de Paz,

seia noll'\oC!ldo pelas Gamaras Municipnef'.
. as essa mesma legislaçãn roi tombem revogada
~.to comb peln art. 9 dli L. n. 261-de 3 de Dezémbr~.:J:~~' l·eIvem "fis Inspectores de Quarteirão poranto
Delegade egd~d~,. ~ob cUJa: proposla são nomeados pelos

T d ~I e*"roheta. .
18UedaVla o.art. 19 do D. n. 120 - de 31 de Janeiro de

lluemelermmou, que. e~ses tunccionarios tn!Dbém ser
Bae porln.te os JUIzes de P"',"cmbora seJão da Oon-
•u..'lIru~os Sub.d~lega.dos, que pode~ ".uspeu!le-los de
llele e~~' e.l~lle!,namente:· subshtuIJos..até·que{)s

g 10S.deDlittao (1Ir1.·U.do,Deéreto snpra oitado).,

do pela Camara (I ),cuJo provimento será~ra

tllilo, e não e-st Irá. 'Slljeitn a pre.li-tação al
guma (2).

'E,te Escrivão ~ervirá igualmente de 1a
bel lião de Notas, no seu di-Lricto somente (3),
para pocler fa-zer, e approvar testamentos, I)

_perceberil.. os emolumElntos doüdos aos.Es-

(I) Esta disposição foi modificada pelo arl. I \ do Coo
digo do Pro' esso r.rimihal, em que se decretou que •
nomeação d ale< 'Escrivães dependeria de proposta ,los
Juizes dC'Paz, bem eaten·dido. dos Juizés de Paz em

-clercil'io. c.nãu dos seus antecessores (Av. n. a20.- de
·16 Ile NO\'l'mb,'o de.1835); mas a L. n. 261- de 3 de
Dezembro de 18!,I, no art. 9,-rleterminou, qne esses
Escrivães ~ervirião peranle os Snbd,))egados, no-

-meados sob proposta sua pelos. Delegados, sendo empre
gados de coofiaoça dos ditos Súbdeleg,ados (arls. 4~,e 44
do D. n. I~O-de 31 de Janeiro de 184;~); 0.5 quaes po
de.n suspende-los, e nomear intet:j-n8wente~quem sir"'t'a
o cargo alá nova nomeação dos Delegados.

Ao Juiz de Paz apenas se permille no arl. 19 do mes·
mo Decreto, ter..Escrivão-prh,tLlivo, se o-Juiz de Direito
o nnthorisar,'com tanto que haja quem queira servir
tambem separadamente o cargo de Escrivão do Subde·
legado (An. n. 60-de 28 de Fevereiro dé 185 t, e n.132
-de 31 de Março de 1863).

Convém ainda nolar que os Juizes de Direilo por esta
aUl'ibuição, não estão invcf'tidos da de nomearem Escri·
'lfies interinos quanllo tentjão em 8f)tO· de clH'Irciçáo
suspenso o proprielario; não (be. aproveitando o arl. 26

, § I do D n. 83·1- de 2 de Outnbro de 18.51, por isso
'lue sÓ tem o direito de nomf\ar qllaudo lhes compelir
(A". n. OG-de 29 de De7.embrO de 185<\).

Da mesma sorte nilo sendo estes Escrivão.' senão
empregttdos de confiança dos Subdelegados,/Iilo podem
por desmerecê-Ia aos J llizes de paz estarem .ujeitol á
suspensão por lIorle deste!', e Ião s!\m.e~le P9r esl.' unico
fnndamento (A \". n. 4;10 - de 9 de Dezembro de 18ól),
he indispens.v~1 para que perciio o"tffrcio, que os Subo
deleGados propollbân a demissão, ou que hoja erro de
OffiUlO provado em proce.so regul,,~; uotande-.e que o
Escrivão do Subdelegado i11'Jl1illido. e .que já era do
Juizo d . Paz, nos lel'mos. los art•. Ijl ~ 4~ do D. n. 120

. -de 31 de Janeiro de 184~. tambem não póde perder o
lugar do Juizo de ~az senão por erro (le. Qf~cio compe·
tentemeute provado (.,Av. add.---<de 7l!e ~J,i1I'ço.de 1~03).

Coosulle·se tambem o AY. n.. 45-dc 18 de JuLho de
183G.

(2) O. titulos de nomeação deste. funccionarios, não
pagão sello 8 uem dircitos,IPort. d.) 13 de Oulubro de
1803 e Av. n. 412-de n de Dezemb.ro de (851),,018S os
dos Sub~!egados pagão (Av. 11. 240-d8 22 de Agoslo
de I '55).' . ..'

(-3) VIde mnis adiante aLo de 3j) de Oulubro de. 1830
e Av. n. 210-do 19 de Muio du·P'G5.

Nas Villas onde não hs ml'o civil he o Escrivão do
Jui~o do·Paz Tabellião de Notas (Av. add. - de·2~ de
Ouluhro de 18.50).

J\inda 'Ipe,Os testadoies tenhão resideneia letpporaria
_nos Districtos onde servem.os escrivãçs de Paz,.ão·e~les

competentes Para approvar os testamentos dos mesm.os
lestadores (Av. add. de 31 de Janeiro de 1851). .

Nos lugare. em que não ha..Tabelliães podem ..Ies
Escrivã.. tomar os proteslos daá lelras{Avco. L27~de
25 de Máio lIe 1859).

Estes Esérivães podom r.as.sr certidãe., de .'lbo ad
verbu",) independeote 'de ( espacbo do Juiz (Av. n. 447
-de ~u de'Setembro de 1865)

Consulte-se tombem os Avs. n. 303 - de 29 de De
zembrd de 18i\1, e n. o-de 3 de Janeiro de 1'852.

Não são obrigados a acompanhar em rondas aos Juizes
de Paz, e nem aos Subdelegados (Av. n. 268-do 1u de
JU1lbo de (836).

Não podem citar para o Juiz Muniçipal senão no
CMO expresso da Disposição Proviloria art. 1.(Av. n. 18~

-de 2 de Janeiro d·, I MO).
A suspeição do Juiz de .Paz lIão impo.rta a do' Escri

vão (Av. n. 96-do \7 de Agoslo de 183&).
Os cartorios desles Escrivãos são o archivo do Iui}o

de Paz; neobum papel ppde ~er., g!!ardaJlo".oIl~ felido
pelo~ Juiz" de Pa., os qua~ flQdeC(l, ;Ru,;pjlo .811lre·
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(I) Pelo Av. D. 1,6-de 20 de Fevereiro de 1835 '1
declarou, que o Juiz de Paz não deve julgar prOCtlilOI
para os quaes a lei não IIles deli eompeleacia.

E.te arligo foi revogado pelo art. 12 § 7 do Codigo
do l'roee'5o Crimioal. que augmenlnu nesle poalo a
alçada deslés Juizes (Avs. de 18 de Oulubra de IS31,e
n. 160 - de 16 de Mar~o de 1836, e n. 13 - del!d.
Maio de 1838).
. Dn me",'a sorte foi revogada a disl'0sição do Codir.
do Processo C"iminul pelo arl. ill da L. n. 261-ds 3 I
Dezembro de 1841, e art. 65 do D. n. I 20-de 31 da Ja·
neito de 1842.

(e) Revngndo peio ar!. 91 da L. o. 261 - da 1811
sU1'rn eituda, e arl. 65 40 D. o. 120 - de 18~2" pra
eitudo.

(3) Vide oota do art. precedeate.

(4) Vide nola (2) ao arl. 12 supra.
O .Av. n. 56-de 20 de- Janeiro de. 1836 dec.la.roo, ~ue

nos conOielos enlre Juizes de Pa~ e .Iuiz MUOIClpsl,. 1i
eide o Presidente da 1'l'ovincia, em vista do art. 5S
da L. de 3 de Ou tL bl'o de 1834.

O COflign do I'roeesso uo art. 46 § 9 encnrr.g~ DI
J uize. de Dire lo rle inspeeeiollnr os Juiz., de Pa" II"~
truindo-os nos ~eus devcrps quancfo cnrC,7!10; Oque d~;
vem tnmbem fazer ainfla que não sOJao eoaj'"W de
(A "'. ns. 25U e ;,91-dl1 29 de Abril e rle 14 d~3Ud~oJo'
1836, e us. 110·;;,3) I, e 4;;3-cle 14 de lIlarço,-
U'lO, e 1t de Setembro de 1837).

Parece que nd instar do que se resoh'co qu·rl~i:~)
Juizes illunicil)aeS (A v. n. 2, -de 1Od~ Jun!,o (. dá 00
a obrignçiio de ouvir os Juizes de DirClla, oao le.derãocivd, por parte dos de Paz, que Lambem se 1'0011

Juizes de primeira IosLancia,

ga-los, exigir as eaulelasque forem eonveoientes para
evitnr-.e o r,trnvio (A". de s de Dezen,bro de 1832).

O. seos livros e IHOI oeollos estão SUjeitos ao sello (A v.
n. 130-f!e 31 deOotubro de IR4R). E quando servirem
de Tabelliãeo podem arreeadnr o oello dos tilolos que
lavrarem (Av.'n. 187-de 25 de Jonho de 185l).

Segondo 00 Àvo. n. 3~ - de 21 de .1unho de 181,·3, e
n. 292-de 15 de Dezembro de 1851 são estes Eserivães
eompelente. para a exeeoção das seo\Çoças proferidas
nos Juizos de Paz. .

O Av. de 1', de Abril rle 1834 rleelArou, 'qoe pelas
disposiçõlJS do Codigo do Processo Criminal não fOI'ão
os Eseri"ães de Paz privarloo das attribuições qoe lhes
dão as leis em mnlerla civel.

Os Escrivães de Paz devem compnrccer ás RurJienoias
dos S6U8 Juizes, Q('ompanharios dos re~pectiyos prolo
colloo (Av. n. 629-de 11 de Dezembro de 1837).

(1) Vide nftlis adiante o D. n. l:i69 - de 3 de Março
de lP55, ar"'. 11.5 e 11,6.

(2) Na falta de Escrhoão rio Juizo dc Pnz, ou do Sob
delel'"rlo pórle ser chamado á fUMeionar algum cidadão
já jUI'amentac1o, sem ser preciso novo juramellto r ou
nom~ar'se qllalquer oulro e faza·lo jurameular (A,,".
D. I, - de 9 de Janeiro de 1849, e n. 3.5 - do lu de
Agosto de I; 6"). _

Convém notar qno..essP.8 Escrivães interinos podflm ser
deOlittido. por fulta de eonfiaoça (A". n. 4·82-de 12 de
Novembro de lPGc,).

E,ta doutriT'a foi ainda susleotada pelo Av. D. 282
de 30 de Dezemhro fIe IF53. pode. o chanlllr-se para
sentir os Eflcrivães de oulro~Juizos (AvRo n. lRn-rle J6
de Outubro de fF54. ns 573 - de 12 de Dezembro de
1861, e n. 25'i-de 6 de .1unho de 185).

(~) Os emolumento, de le. Juizes estãl) marcados nus
arts. I e ~ do D. n. lã69-de ~ de Março de l. 51,.

Vide lambem sobre este as,umpto o, Avs. os. 189 e
240-de 4 de Abril, e 17 de Jnollo de 1840.

(4) I"sles art,. fr,riio re,'ogadns pelo a,t. 91 da-L. n.
3GI-de 3 de lJezeOlbrn de IA1, e .ul. 65 do D. n. 120
-de 31 de Janeiro rle lR42.

O Av. n. !'8-de 16 de fevereiro de 1837 deelarou,
qu.e os Juizes de ]laz (~cvem dar audieDcin, ou CIll cdi
fiel o para eSllC fim tle~tmnrlo, nu 1m !"U8S cnsns

J
courarme

carl. 58.10 Codigo do Proeesso Criminal.
(5) E.le arl. lambem :oi revogado pe.lo al'I. 9t da L.

n. 201-de 3 de Dezembro de 1841,e arl. 65 do D. D. 120
-de 31 de Janeiro de 1842.

Incorrem em multa os Juizes que afl~ignão man
rindo, anLes de sellados (Av. D. 6-de 7 de Janeiro de
! '.S),

Mas em vi,ta do arl. 6 do D. de 20 de Setembro de
1829, parece que Desta regra Dilo se eompTehelldem os
Juizes de Paz.

~cl'ivães eTabelJiães (1). No 'impediml'nto ou I tas pelo Juiz de Paz será applicado ás de.
falta do E~CI'ivào, ~ervl\'á interinamente hum I peza~ das CallJaras.
homem jummentado pelo Juiz de Paz (2). I. A rt. H.. O maximo.das pena. que póda

A rt. 7. O.Tuiz de Paz lerá os mesmos impôl' o JUlZ de Paz, nao eXllederil á mulia
emolumentos (3) que osJuizes de Direito. de 30jOOO, e a pri ão de 1 mez, e ii Ca'3 de

AI,t. 8. OJuiz de Paz nào ehamará pes- Correcção (havendo no Ingar), ou oflicinas
soa alguma á slla pl'esença ('~) sem lhe de· publicas por trez lllezes (1). . r
clarar O fim para que, excepto em negocio Art. 1.2. O termo de bem vi\"er, esen-
de segredo, fazendo essa declaração. tença qne impoe pena, terá lupal' em eOIl-

.4 l't. 9. O .Juiz de Paz, senrlo desobene- sequenDia de prova de 2 a 3 te;'lemunhas
ciclo, far'à conduzir o de.';oberlil'nte- á sua com alldiencia da parte. E nestes dous ea'os
pre~enqa; e manrlará lavrai' termo rIa des- poderá o ]{éo fazer pergllnta. ii' teslernu
ohediencia, ouvindo slIlUmal'iamente o Réo: llha~ sobre selJs depoimentos: e tanto e.las
e senno r.onvencirlo, lhe imporá a prna rle como n, respo ta serão escriplas e assig
multa de 2 a 68000, 011 do 2 a. 6 dia~ de pl'i- nadas (2).
são, CJllando o desobediente não tenha meio A rt. 13. Quando o Jniz de Paz impozer
de sati~fazer a milIta. O Réo nã,o será havi-' qllalquel' pena, será o Héo, e~tnndo prPlo,
do por de~obf!diente, sem que lhe trnha. sido condLtzido com o prace ~o prranle °Juiz
inlimado o mandado por e~cJ'jpto (5), e o Criminal re pectivo: e e~lando so1lo era
.QJIjcial tenha pa 'S'ado contl'a fé. nolifieac1o para comparecer, e allegar asua

Art. 10. O produeto das multas impos- justiça, pena de revelia (3).
Art. 14. O Jlliz Criminal, convorando

dous Juizes de Paz mais vi inho , confirma
rá, 011 revogará a sentença, sem mais re
curso (l~).

Art. 15. Ficão revogada~ toda~ a~ Leis,
que- estiverem em opposiçào á presente.

Com a J'ubrlca de SUA I\fAGEST.l.DE IMPE
RIAL-Visconde de 8. Leopoldo.
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DECRETO DE 20 DE 5ETETI'IBRO DE
1829.

Alldilnndo a Lei de 15 dP Outnbro de 182i, qnnnloás
I.nrções do. Juizes de P~z, e respectivas incumpati

bilidade. (I ,.

Hei por bem ~anccionar e mamlar qne ~e
execute a Resolução seguinte da Assembléa
Geral.

.4rt. 1.0 Os Jllize~ de Paz não ]1órlem
accnmnlar o exercjicio rl:n fllnrcõe~ fIe Jllize_
Or~inarjo~, de Fóra, ou de Orphãos, nem

.de 'provedores (2).

(I) Esle> Jnizes dev~m ser empos.ndos pela.s ra
mBras Municipaes, regulando-se e~tBs pelas li~lns
enviadas sem intrornclter(lm·se na sua validade
(Av. de 2 de Maio de IRa;,); cumprindo qne loção
con!tar sn8 pORSC no prnzo de oito dias na Côrte,
fi nas Proyinr.iaR no qll~ ror designado pelos Presi
dente.)e Provincia' (Avs. de 2i de Fevereiro e 2
de Março de 1,30).

Segunuu a L. de 21 de Outubro de 1831 art. 6,
ligia no seu districto e Decorre n09 abusos contra
a Iibcruoue dos Inelios.

Ndo gOla de ferindos (A vs. do Iode Abril de
1833 c n. 2~5-de 13 do mesmo mez ele 1 36).

Del'em ter á parla a sua tabolela (Av. ele 14 rle
Fevereiro ts39, impresso no JOTual do Commereio
desse anno n. i ).

Sdo compelenles para passarem certidões de "idn
(Av. ne . de Março de I H, impre;so no Jornal do
Commercio desse onno n. iO).

Sobre onlras alLribuições do. Jnizes dê Paz con
!Dlte·se a L.. dc 3 de Outubro art. 2~, D. de 19
de Novembro arl. I e 2, e IlR. de 10 do Julho
• 25 de Agoslo de 1832.
•(2) Além do incompatibilidnde decretarIa ncste ar
I~go. o cargo de Ju'z ue Paz não póde ser eler
cato por individuo que tambem desempenhe as rnne
çõei lia! SC"Uill1cs cargos.

t.o-Tabefiiãn, [,crÍl'ão e Ofücial de Jusliçn (A",.
o, 140-de I; Ile ~larço, e n. aO~de 20 de J \ln ho
de 1'3', n. 6f.....de i de Fevereiro de I ~61, e n.
10-ne 5 de Janeiro, e n. 211-de 23 de Maio de
1085).
d tu-eolleclor • seu Escrh'ão (A \'S. n. I 05-ele 24
e Abril ue Ig\9, e n. 330-de i de Agosto de

1'6U).
3.--Parocho (O. de 18 de Selembro de 1829 e

An. n.•5 -,'Je I" de Pevereiru de I 31 ~ 30, n. i \0
-de 6 de o\'embru. de 1841, nO I09-de lO de
Age.to de 181i, e \l. 9ll-de t5 de Agoslo de I"!.~).

I:--Em/"egndo de Fazellda. 5D a nomeação fUI' pos
lerlOr a eciçãu (A\'5. n. '!. 4-de 16 deJalleiro de:,11, .dd-do 26 de Abril de 1~4n, n. 211-de 13
1° }.rçu ue I 61, n. i3-de 2'1 de Fevereiro de
o~_, e n. f.OO-;-de 26 de S"lembro de 186 ).
I" -Tile''''":e,,o da Fnzenda, e III.perlor do Con

~u ~~o l'rOVllltml, elll qnnlqllcr cireullJstnlll:ia (A \'s.

d· lo-de :l'l. uo Pevereiru de 186o!, e n. I·UU-de 26
e Sclemilro ue IX66).

I 6.
u;-Prnf.",or l'nblieo de qunlquer gráo de ins

mrça)o (A ... do 1\ ue [)eze,"b,'o de 181U (lião i11l
~r~:~, 11. lOS-de ~8 de NO\'I:mbro de LA.;, D. !.IV..
301 d'de 18 e 20 de Nuvembro de I 62, e n.

- e 6 de Agoslo ele lb\iaj.
(.\~--l'ro;urod r Fisc"l da Thrso\lrnria da Fazenda
h,,~:~:gl-de _20 le Ilezembro de 1852). podelldo
o. OOa_du.~ulllçau se o emprego rór }"'orin"lal (Av.

8' e .J 1 de Delembro Ile 1~6U).
de .,-~f6~~al rio Corpo cle l'oliuia (Av. n. 5R"
"ol--e t c A elembro de 1860), e da Guarda 'auiu

, a an'lO dc~tacllda.

,,~~:;I';Um"lOr Publico (Ars. n.8 - do lo de Ve
e a ~I' J' e n. 5t - du 9 de Oulubro de lo';.,

tO":.- e ;lU de Jitneiro du h 4!1, §" t).
de 1'8~1~"radt"' do O. phãos (parL. de la de OULubru
/iolelll'b' 'da "0 .elldo inlerino (Av. n. aao-de 4 de

ro e 1864).

A rt. 2. 0 Os qne actualmente áccumllla
rem o exercicio de taes fll accbes terào a
escolha elo cargo, l[lIf' pl'efeJ'irPITI con ·ervar.

.4rl. 3.0 Os .l11izes de Paz. eJ'ão Inqui
rÍ(lore~, e Contadores no eu Juizo (1).

A rt. 4. 0 O Termos de conei Iiação ,
lfuando e'ta se verificar (2), lerão for~a de
sentença (3).

I L-Ajudante do Administrador do Correio (Av•
n. 14a-OIe 26 fIe Novembro de I 46, § 2).

I~.-~fililtlr de 1< Linha (Un. de 21 de Jeneiro
de I ao ~il, e de 25 de Junho de 1831 arl. 2), malime
praça cle preL. (Ar. n. 22a -rle t3 de~[aio de t86~).

Tambelll ba incompatibilidade absoluta com o pro·
nunciatlo em qualquer crime (Av. n. 38-de 4 de
Fevereiro de 1853), salro no de responsabilidade
[Jara os qne presidem eleições primarias (L. n. 381
-de lO de Agosto de 1846, art. 2); e com o con
demnado, ainda que tenha sido absolvido, .e a sen
tença erui d.'pen. ente de appellaçüo (av. n. 131
do ao de Setembro do 1861).

Nns mesme. condições e.-lá o que não for quaJi.
(jendo (A". n. 3'-de 4 de Fevereiro de 1853, e n.
25a-de 7 de Junho ele 1862). O que não lem a
idede legal (A... n. 31-de 18 de Janeiru de 1861, e
n. IDa-de 6 de Maio de 1862); e bem assim o que
não sabe ler e nem esere"er (Á "s. n. 85-de 27 d.
.Tnlho de 1850, n. 2'1.3-de 23 de Maio de 186U, e
n. ii-de 11 de Fevereiro de 1861).

Da mesma maneira torna-se incompativcl O que
mudR de domicilio na Parochia, embora po!llerior
mente" eJln volte (Av. n. 318 - de 31 de Agoslo
de I 65).

Vide tombem os Aviso. n. 263-de 30 de Selembro
de I 59, e n. 101-de 20 do mesmo mez de I 60).

(I) Tnmbem lhe. eumpete '!omear os Officiaes de
J usltçn do seu Juizo :-Codigo do Processo Criminal
arls. :10,21 e 22 da secção 4', do capitulo 20 que aqui
exarnmos:

, ArL. 20. Estes Offieiaes serão nomeados pelos
Juizes de Paz, e lanto. quanlos lhes parecerem bas
lantes para o desempeuho das sua::t, e UUtt obrigações
do~ Im'l)Jcctores.

" Arl. 21 A"s Ornciae. de .T1I.Ii~a compele:
• 1. Fazer pes!onlmcnle citnções, prizõu. e mais

diJig"nrin!'o
• 2 EIt'cular Iodas as ordens do !el1 Juiz.
• AI'L 22. llnra pri:..ão du~ dl·linqu1Iiles. e para

trs1Clllunhllr qllalqurr rnelo de sua eúmpeh:llt;i:l , IJo
derâo 0::- Orricillt.'s de Ju~lita chamar as pessoas (~l1e

puru ir:so rUfem prOlll'ia~J c ellilns Ubcfh'ccrãu) ~lJb pena
de f'1~m runiddlS r.umu Ch.·!'l.llbt:lJjel.II·~ .•

. O Av. d" lo .<k Sell'III~I~ de '":.I4 ••leclorou, que
nlngllmn ela obrIgado R IICCf'lll1f CJl!ltl' nlJllIt açje~.

Pur A\'. n. 62 -·de 5 de Mal(;O,..lh.~ 1~3;' l:Hlluum se
dcelnrl't1, .quu !wlldo iII lIfficil nll'SOS Ofliclues rillJuilO
MU }lotl 'riü rcqui::;ilul" dl:Rl olltrtlbj CIlIl\iIltJo que IJa~
nunll'nçiie~ que íiZt'rem O!\ .Il1ilP~ di' J)U% 8'· IinllI al'!'1 Ol

. llU 1I1I1I.erO (lno IIccH:-~ila~i)e o J U lO, l'(!caldnlliJ as no
Il1caçill's em pt·...S/lml is.i:"nla8 'lu ICl:rolnnlt'nto (A\'~ n.
H 2-d" t; cI· Uczulllb.o de 1836, o n. S~O - de 21 de
Oulubro de 1~3i).

C..uMull,,-.e luu,bem o. Avs. n. 146 - ~e 14 de
Ma'~o tle lS3i.

1'11"'" as diligencins do Juizo devem os Oflie·iac.
faze" inrJ,'I','ndcale de p,ecnlolia (Av. de I~ de F"v,,
"ei ru du IAilll).

E,h's Orneiae_ não podem Ber eml'regudo. em dili
gf'llcin~ de. lllllrm~ J.l~izut (A \ t!e. n..de A~O~II) de 183 J),

{'lI SI! n.lO ~e vL'llhcar a cOlJclhnl;UO, os E~cl'i\'fi~!t r1c
"eOl limitar-se n lançar r.u re'llJl"'iult:nIO 8 lJ ·t·hll:lçáo
de ql1t: lt8 jJn: te se não cOllclliarão, 8ulvu fie qU8hJIJcr
delllls. ulluime o réu, teclumnr que tie Invrt flu lJ10
1uo.,lIu tuclu o que OCCOrrer !-CJbr o que ~~ dl·mDn()u.

(3) Virle "rL. 5 ~ I ela L. de 15 de Oulubro de
18t1,nutas á pago 306 de.ta obra, e U. de 18 do ,\goslo
de 1831 urt. 2, 3 e i.

O SUI,rllluo Trjb"nul ie Justiça em occordilo da ne
\'i~l;~ Cnül n.. 5ti19, conce"i~u a rt:\'iFln periirill. por
nllllOllelle ,uanofe"ln, qual fuI. a de ler a llelnção ela
Co,le eanulJndu o ~rUC"'O de medição "ar fnlla do
conciliação, não eSl~odo tael procenoa lJ>cl.idol D~
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Art. :l.' A eXe'cucão dos sobreditos Ter
Jilos (i), será feHa pelôs Juize de Paz, quan
do a quanlia nâo ex.ceder a dá sll'a alçada, e
J)elas 1ustiças ordinarias no caso de exce
ileJ-a.

Art. 6.0 No 1uizo de paz não haverá
pagamento de sello(~).

tlis~osição gei'al, que ~Iige a conciliação para ser ini
eiorla a acçãu (ll..,ú/o luridica de 1865, pag'o 102).

Nas cnnsas de lib,·.d"de a concillaçã.. be inrlispen
sueI, ao cunlrArio lIa5 de escravidão (Morae. Carvalbo
-P~o/ica Formse, nola 68 ao § 16"~).

A. conoiliaç.'io com o preso ou arliançarlo tem lugar
peranle n J uit de paz do distriolo da pritlã,', ou
daqnelle em qlle Cui preslada a tianÇll (L de II rle
S~lembro de 185~, art. 5). Mas esrando o réo preso eno
forláleIa, eua proyidencia tem de rcgular.se pelu A,'.
n. I-de 5 rle Oulubro de 1831.

S'egulldu o Ay. d~ ~4 de Janriro de 1832, a conci
liRÇâo lambl!m não be perm:ltitla na~ causas de i05
pricão•

Morars Canolho os suo Pr"",. Porens. nola (86) cn
tend~ que 8, conciliatão he de igual ~lIrte dc~nt:ces!'Hria

.e o réo eli~tfl' em lugHr sabillo, mas ~ nação ond~

se ono pratk~a !\Crnel118nle acto; pois que Dão pode
lIer cil"tlo. nem pur lOdo de rogatoria para vir r '1\

pOllrler róra rlo seu domicilioj nrm por «(lil"os, 1'0'
ob~larem os :1I'1~. I (' 2 tia lJJrponfão Prl)visoria; não
pOlle..lu ler as leia do Imperiu vigur CÓl'a dus seu.
IIJII·t.-~s

E.t.. author na m..ama obra nota (fi9) apoiando.se o.
eIpressiio prormo do a.t. 161 da C ,"stiloição. he de
opanião qUI:! nas reconv('nçõ~s, nã" he a conciliação in
rli8pcn~avcl, por isso que pnrn a ~ nrção c recunvençáo

existe l'umr-nte um proce."l,~O. Eis ~lIllS pnlavral5 :
•Elias (aI reconvEnçõe,) toãll na verdurll' nl')VQ'IU'çÕes,mas

o nrl. 'RI da Constituição falia em prOCt'S!!II, e não CIIl
auão, e o processo já está in~t.ulrltclo quando Ae trnta
da rpconvl'n~ão. Se i~to uão rflra el;\I':ln, era r.nnl':e·
qnpnciR. Que tamhrrn r1p.vin prect:der rnnciJiRçãn á 0ppo
lição, artigo. de prtrerencia~ embargol de teruirn. etc,
e em contrario e8tâu a pratica de lud'JI 08 Juizes c
Trihonacs.•

Versantlo a qoestão sobre bens de raiz e sendo as
partes caRarias. rlevem ioten'ir 8e o'ulheres, do cunlrn
rio ha nullidade 00 conciliação efff'ctunda; pelo con
trario na que se nüu reali~a, por issu que nnqllellll ha
uma verdadeira trallsRcção (Aresto do Supremo Tri 4

bunal1r Jostiça de 2 ,ie Junho de 1835, e 1IIoraes C.r·
nlho-".r...,. For.... ' I i I oola fiO).

A nuli,dad" prOyeull'nte da ralla de coociliação não
offende os ~ctlJS praticado! aoteriurmente,ous caSOlil em
que a lei permille que e"a provideocia se Caça poste.
rlormeute.

Da mesma sorte se a oullidade de um proce,.o uão
'f'C!luItou da concilillção,servr. esta liBra renovár·sc a nc
çâo, salvo sc o proce",o varia (Acc. ja R.. lação da Corle
de 30 Março de 1855J impree~u no Correio Mercantil n.
186),ou se se vai perlircnu~a divl'rsa dA primilhaacç;lo·
por i.so que o obJeclo da conciliação deve ser idelllic~
eom o ria ôlCçãO. olio sendo nem dilfereulc J nem maior
e nl~m dc\·ido por outra caUlilB. '

Sflbre ellla materia cl)n~nltfH~c Moraes Cnrvalhn _
Pra.r. Foron•• cap. 5 in /otum, Ramalho-Pro/i.a Cioil
t. 4 cap. unico.

Esla materia precisa de grande. rctoques, 00 Codigo
do Prllceal\O Civil, qlle deverá acompanhar o Codigo
Ciyil, que lIe ccha em esludo.

(I) ~ erecoção das sentenças quo cab..m na alçada
d"" JUlIes de PaI compele aos mcsmos Juizes ainda que
as coslaa eIcedão muito ao capital demandado (,\VS de
ti de No_embro le 1834, n. 2~2 - de 9 ,le Ábril' de
1836, n. 94-de 14 de Oulubro.de Hl44, e n. 292-de 15
de De~embro de IS51), runccionalldo o proprio EscriviiO
do J U'IO,e constando a sClltcnça de um simples mandado
(A_•. O. 85-de 26 dc Outubro dc 1843, e n. 45-de 21
de Jaoeiro de \862).

(2) Vide nota (I) à ementa da L. rle 15 de Outubro
de 1821, e Ay. de 13 de do mesnlU UleI de I 35 is 'n
lando OIlea Juize. do pbgameotu de noyo. e 'yelhos .
Direitoa.

O D. D, 3~' - d. !6 d. Abril d. IIU, DO' arl!. \9,

Com a rubrica de S. M. o blPIDunok....
Lucia Soares Teixeim de Gouvea.

LEI DE 30 DE OUTUBRO DE i830
Addi!ando a L.i de 15 de Outobro de 1821, qUloloú

fuocçõcs dus Escrivães do Juizo de PaI em m.leri.
cLvel (I).

D·. Pedro, por graça de Deos, etc.
Art. Lo Os Escrivães dos Juim de Paz

das Freguezias, ou Capellas fõra das cida
des, ou villa , serào ao me mo tempo Ta
bclliães de 'otas no seus re~pectivos Dis
trictos, sem dependerem de di:triblli~ào as
Escripturas Jal'radas por aquelles (2).

Arl. 2. 0 Terão para esse fim os livros
necessarios rubrical10s por hum dos Ve
readores; os quacs depois de fmdos serão
entregues aos Secretarios das Camaras,
para serem j!uardados no~ archivos (3).

Art. 3.0 Fil:ào revogadas todas as Leu
e dispQ~jç,ões em contrario.

IMPERADOR. -com guarda.- Visconde de
Alcltntam.

3r,. § 4, 62 e 63, snjeitou ao pagamento du .ello 01
autos dos J oizl's d~ Paz, mtl~ ep~a disposi~ão roi re
,·og.da pelo arl. 18 da L. n. 36!I-de 8 de 501ombr.
Ile 1845 (J. VI n. 13g - oIe 19 de J olho de 1851, n. I'O
- d" 13 oIe Março de Ig54, e n. 219 - de 2i Mui•
de IRO~)'

Virlr nota (I) ao § 2 do arl. t do D. n. 143-M I~~'
Março <Ie 1dlt2; e nota (2) ao arl. I da Disposição Pro·
visuria a pago 305 e 29. desta obra.

(1) Cum". e alleoder qoc esle Decrelo pela pramDlgl.
tão do C"digo do Procl·gSn Crimi"al. não foi re\nga1fo
(Av. de H do Abril de t8a4), por iss. quc O ar!. I.!
d" reCerirlo Corligo!ó teve por tim marc"r. as all"bnr·
çi'lcs t10s Efl.,}ri viies de Paz, no que he relatIVO aos pro
cessos.c diligencias criminues; e por lanto não, reTugoa
m'm alterou disposição algamo das Jeis anlCllore5, DO
que he relativo ua aUriboi'iÕes que Ibes cabem em m"
teria civel (Av. n. 91-de 15 de Agosto dc 1~38)..

(2) O C..digu d.. Procesao Criminal no arl. " engl
para que se possa occupar o cargo dé Escri.iio ,~Par,
além de bons costumes, c 'finte t' um anDO' dlll~8~!1
-a pratica de processos, ou aptidão para adqulrI·1I
Cacilmcnle. ,

A'. allrib"içücs de quc traia o ar!. 6 d. L. de 15 de
Outubru de 182i, e a prescute disposicã~, cumpre
adolitar as seguintes do arl. 15 dnquellé C 'Ii&u:

I.o-Escrev~r em fôrma os prucessos, uflicio51 mU'
datlos e precatadas. .• d

2.0 _ Pas.:ar rroc0t:ações nos aulos , e ~rt,dot! ~
que não contiver segredo, sem dell1mdenClR de (lei

pacho, cum lanlo qlle sejii', d. verbo .d o"bu... ró
3.o-A:,sislir álS audi"ncias. ~ fazer Dt:llas Otl ra

dcllas, eilnções por palavra. 011 por carla~ . . di
4.0- Acompanhar os J uiIea de Paz nu' d.hgcPClU

leus olfir,ios.
I'ai e filho, não podem aervir roojuntamente u' car.p

rle Juiz e Escrivão (Av. de II de NOl'ernbrude 1833,'
Ord. do liv. I 1.4S § 29, e I. i9. § 45). d,a

Da mesma sorle eslp.2: Escri \'ãCH não podem ser
d
a r,

garlol (Av. de 21 de Noyembro de lH35, e Ord. c I,

I \. 48 § ~9). d cI co
O Av. n. 508-de 20 de Noyembro de 1860 e. ar.;u

qllt: o Escrivâo do JuizlI de Pnz de urnA Purocbls l DIa
poole 'Cr ao 1L~lmO lempo de oulra; halendo pur a
1nrompal ibilirlade. E!lC,i.

Con.ulte-se aindo ,obre as luncções d~.tPJ Ali
'fã~. na organümç':ío das Mt::ta:4 P:lrLchl8t6 dOS 6 d~
n. 43i-de 31 de Dezembro de 185&, n. 366- e 1~1I
Selt'o,bro de 18bO, e n. 1118-de la de AgU'Ju ~·tDb~

(3) Vide nOla (i) ao arl. 6 da L. de t5 , D
4. 18!l1 i pai" 36i desta .bra.
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LEI DO Lo DE OUTUBRO DE '1828.

ere.nelo cm c.da Cidade e YilIa do Impcrio Ca·
moras Muoicipae' (I).

•TITULO 1.

Fôrma ela. Eleição das Cama",1s.

Art. Lo As Camaras das Cidades se
comporão de nove Membros, e. as das
Villas ue sete, e de hum Secretano.

Art. 2.° A eleieào dos Membros "erá
feila de qualro em IÍuatro annos (:'2), no dia
7 de SetcudJro, em todas as ParocllJas dos
respeetivos Tet'll10S das Cidades, ou ViJlas
no lugares, que as Camaras designarem,
e que H:i dia, antes annunciarão por Edi
laes (tll1xados nas port: s pn nci paes das
dilas J)arochia .

Mt. 3.° Tem voto na eleicão dos Ve
readores, os que tem \"oto na nomeaç~o
dos eleitores de Parochia, na c'Jnl'ormi
dade d(t Constituicào arts. 9i e 92.

Art. 11.0 Podelil ser Vereaelol'es toelos
os que podem votar nas Assembléas Pa
roclllae" temlo dO'Ls annos de domicilio (3)
dentro elo Termo.

Arl. 5.° No dominp-o, que preceder pelo
menos quinze dias, ao em que deve pro
cede~'-se a eleiç,à(', o Juiz de Paz da Pa
l'ocllla fará publicar, e amx.~r nas ~orlas
da 19l'eJ(t Matriz e das Capellas J:iiliaes
dellas a Lista geral de todas as pessoas
da mesma Pal'ochia, que tbm direito de
votar, tendo para esse fim recebido as
listas parciaes dos outros Juizes ele Paz,
que houverem nos diITerente districtl!s, em
que a sua Parochia estiver dividida.

Nos lugares onde se nào tiverem ainda
creado os Juizes de Paz, farào os Paro
chos .as listas fl'.eraes, e a, publicarão pela
maneira determinada: recebendo as listas
parciaes dos Capellães das Filiaes.

Ar~. 6.~ Oque se sentir aggravado por
ter SIdo mrlevldamente incluido na lista
(Ir. volantes, ou della ex.cluido, poderá
apres~ntar li sua queixa motivada á As
semhlea Ele! toraI, Jogo que se reunir; e
~ A~sembléa conhecendo, e decidindo de
hnllivamente sem recurso, se achar ser

~\ Vide O:d. ~o Iiv. I t. 66 e 67, e nolas respectivas.
c ti orgüntsagao aclual das Camaras Mnnicipaes não

éOllrre.",pondcm estas Cnrpornçúes 1I0S nn ligos Scnarl~s da
n' l~a~~ ou Lamnras simplesmol1lf~. que al6m de ndmi
a~~n~~n~\'as lillhão ~lIllcçües judici.arJas, c por isso não
\'l1mos cmos e~la 1m cm sua totalidade: o que rC5cr-

para '"0 Lrahalho especial que sohre este
ass~lmplo t~r:'0s enlre müos.
rP~1Ia~ elelçao dns ~[lIoiciJlalidndes lle presentemente
""ii a pela L. o. 396- de 19 de Ago ·to de 1,4,6.

J (,). E-Ie p"aso lião hecoolillllo (Av. o 12-de 7 de
anClto de 1~61). .

ro~ A~~ 0.373 - de 20 de.OuLobro de 1857 decio
nll~rql" Q dnta da rC:i1d 'nCHl do eslr:'ogeiro que se
.~ueh'~ ~ou, eunta·se, para a especie desle art dR
rro ç n-~ 3u~ cOmeçuu a I'csidir 00 Pnrochia 011 Ter.

I " P .ala da çarl~ do patnrnlisaçãe.

justificada a queixa, e ter havido dólo na
quelle, que lhe ueu lugar, o multará na
quantia de 308000 para as ele pezas da
Camara, á que remctterá a relação elos
multados.

Arl. 7.° Reunidos os cidadãos no dia
decretado, e nos lugares, qlle se designa
rem, depois que se tiver formado a Mesa
na c-onformidade das Instrucçóes,. que re
guláo as A~sembléa:; 1:'arochiaes para a
Eleiçào dos Membros das Camaras Legis
lativas, cada hum dos votantes entregará
ao 1:'re~idente huma sedula, que c-Olltenha
o numero de nomes de pessoas elegiveis,
eorrespondente ao rIos Vereadores, que se
houverem de eleger, e que será a signa
da no verso, ou pelo mesmo votante ou
por outro a eu rogo, e fechada com hum
rotulo, dizendo-Vereadores para a Cama
ra da Cidade de..... ou Villa de ..... :
immediata, e suece, sivamente entregará
outra sedula, que contenha os nomes de
dua, pessoas elegiveis, huma para Juiz
de Paz, e outra para supplell te do c1islri
cto, onde e tes hoqverem de ervir, e será
do mesmo modo a signada, e fechada com
rotulo, dizendo-Juiz de Paz, e supplel1
te da Parochia de .... ou Capella de ....

Arl. 8.° O qu nào poderem ir pes oa.1
mente por impedimento grave, mandariio
as sedula em carta fechada ao Presidente
da Asselllbléa declarando o molivo por
que nào comparece.

Arl. 9. 0 Todo o l:idaJão com direito
de votar rrue nào conco1'l'er pessoalmente
a dai' a sua sedllla, ou nào a mandar, sem
legitimo impedimento participado ao Pre
sidente da Asscmblra Parochial: e aql1elle
cujo impedimento ror declarado impro
cedent.e pela Me a dn dila Assembléa, a
quem compete o Juizo a tal. re peito, será
condell1uado em iO~OOO para ns obr'as pu
blit;as; e o pagamento ser[\ promovido
pelo Procurador da Camara perante o Jui:r.
de Paz respectivo, debaixo de sua res
ponsabilidade. Para este fim a Me a re
metterã á Camara respectiva a relação dos
multados.

Arl. iO. Reeebidas as cedulas dos vo
tantes, a !\'Iesa remellerá fechadas as que
respeitão aos Vereadores com olJicio, em
que se declare o numero dellas, á re~pe

cliva Camara, a crual, logo que houver
recebido a~ de todas as Parochias de seu
Termo, as apurará a portas abertas em o
dia que deverá designar, c fazer publico
por editaes.

Arl. H. A Mesa com os assistentes
antes de se dissolver, pl'Ocederá ao exame,
e apuração rlos volos para Juizes de Paz,
e seu~ supplentes, separando as sedulas
segundo os di'ltrictos de cada hum dos
votantes, e declara.rá, depois de apura
dos os votos os que sahirem eleitos, pela
ma ioria pf\ra o mesmo di lrictos, parti-

OIlD, r.~
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cipando a el iç.ão por officio á respectiva
Camara.

Art. 12. Feita a apuração da sedllhs
remettidas ;t Camara pelo modo sobredito,
os f[ne obtiverem maior numero de votos
serào os Vereadores. A maioria dos votos
designará qual he o Presidente, segundo I
a ConstituHf[Lo artigo 168.

Art. 13. O et:retario, e nesta primei
ra eleicão o Escrivão da Camara lal'l'ará
a Acta; a qual, a signada por elle e pelo
membros da Camara, erá gual'dada no
archivo, juntamente eom as sedula., que
se queimarào depois da eguinte eleição.
No prazo de trez dias sera l' meltida a cada
bllm do Vereadores huma carla omeial,
eom a copia authentica, assignadas am
1m pelos membros da Camara.

Art. 14. 19t1'hlmente parLit:ipará á Ca
mara os nome do Vereadore, e o nu
mr.ro dos voLos qne cada hum obteve, á
Secretaria d'E tado do 'egocío do ]01
perio na Provincia do Rio de Janeiro, e
nas outras ao Presidentes.

Art. 15. A Camaraque não fizer ex
pedir, e enu·errar. aos "VereaL!ores elei tos
as Acta da sua eleição pa"ará 200S000
para as de pezas da obras publicas, di
vididos pro 1'010, enh'e eus membros.

Art. 16. No dia 10 de Dezembro os
Vereadores eleito enviar:Lo iL Camara os
. eus tilulos e sendo conferidos e pare
cendo legaes, o Secretario, e ne ta pri
mei ra eleiçào o F.st;ri \ ão, participará :10S

mesmos "Vereadores para que venl ão to
mar pos e.

Art. 1.7. o dia 7de Janeiro se apre-
sentarão na Camara os novos Vereadores,
e pre tarão o juramento pela maneira se
gumte .... Juro ao Santos Evani!elhos
desempenhar as obrigaçoes de Vereador
da Cidade ou VilJa de taL ... de promo
vei' quanto em mim coubl'r, os meios ele
sustentar a felicidade publica: depoi: do
que tomarào posse tios lugares, Cjuc, lhes
competirem.

Arl. 17. Os Vereadores podem sor re
eleitos, mas poderão e cu ar-se, se a re
eleJCão for im01ediata.

A"rt. 19. Ao Eleit.o não aproyeitará mo
tivo de escu, a (1) excepto:

1. Enfermidade gravou prolongada (2).
2. Empre{{o Civil, EccJesi~stico, Oll JlliJi

tal', elljJts obrigaç?e' sejã) incompativeis de
se e 'ercerem con.llll1tamenle (3).

rt. 20. AqueJle que se escu ar re-

. (I) Segundo o Av . • dd.- do 1 ~o Oulubro de 1854,
:t (alla.de cOOlparecim"nto p:lra.llrCdlar juramenlll não
he 11I011\'11 de C!!COhll, !lilh o ~l:IJdu I !'Ia Il'lllleridll di! ecla
c "xprf'~!\IlIlH'nlct CcOllcolrlnflll ra~ÕI'~ ll'gil m s.

(2l OVerc,HI<II' qUl'.I11,r nlfl~l~'\ d~ nll.le~lin n[lll pl1(Ipr
8('f\lr u ('nrb'u ll~ JUIZ ?II, lllel!,nl Supplt nll', ll1l1lbf1rn
nüo lhe lIe li"ito CUlilillUltl' no Slll'viçu da Cumnro (Av.
II. l:l! -d,· li de AbJil <I,. I i,~)'

13) Viue nula ao arl. 23 iuf, a.

~r~senlariL iL Camara os moli\:os que justi
llcao a escu. a; e. se ella os Julgar legaes,
assJm o declarara, e mandara no mesmo
acLo lirar pelo Set;ret.al'lo copia da Âela
da apuraçilo, e da elll que Jor allendida
:1 e 'cusa, com eleclaracilo dos motivos 0.1
legados, e com omcio as fará áquelle, que
tIver a malOrta de yotos, depois dos já
apurallos, o qual achando que a escusa
fàra dolosa da parte do escu ado, o po
derá representar á mesma Camara, de cuja
decls:lO. Iiayerá recurso nas Provincia para
o PresldenLe, c na Capilal para o J1mi 
1.1'0 dos Negocios do Imperio. fi le melho
do de substituição ~e guardará acoule 'ell
elo morrer, ou licnr impedido algum dos
Vereadore que tiver accei tado.

Ar!.. 21. A Camara que elentro do
prazo de oilo (lia:; d pois de apre.enlada
:J. e cu a, nflo executa r a di po içào rio
artigo antecedente será multada em 200fi
na fórma do artigo decimo quinto.

Art. 22. Em Loelos os casos, em que
acontecer empate entre dous, ou mais
eleiLos, entrarüo o nomes clo~ que lilc
rem igllal numel'O de votos em humo. urna,
e decld irá a ~orte.

Art. 23. Não podem ser"ir de Verca
dores rr)Ojullfamenle no mesmo anno, e
na me"IDa Cidade on Villa, I ai, Filho,
1rn :los, ou Cunhados, em quanto r1nr.lr
o Cunhadio, de"enclo no cala dr serem
nomeado~, preferir o qu tiver maior nu
mero ele votos (1).

(I) Além destas incompatibiJirlade, oulra, cli,l,m.
que aqui nolamos, "isto como o V('rearior he sllprl~nlll
CIll segundo grão dos Juizcs ill unicipacs, e de Orllhãú!.
c inlt'lcssa ~ab '{ Sp o Juiz hc ou nâo legllimo f o que
n'snlln da legilimidade do YrTt::ulur, quanl li csle h~

de fUlIccionar tOOlO Juiz. Eis as incoUlpnLibilidades!
que nos referimos:

i. a-Sogro c gl'nro nã/) poclrm senir conjunttlmenle
(Av;. ~o 1Ü lIe Dezembro <Ie 1829, e n. II,~-de IS de
~Ia,r,o, e n. a8o-de 6 do. elembro do 1~61).

O mesmo delcl'mimn'a u 0,'(1. do li,. I I. 61 pr.'
§ 1 t que aliás obstava que scrvi!l51'm conjunlnll1fnte
parl-ntes olé o ,o H'UO (A\'. ,lo lo "eSelcn,brollc~8!8).

Cumpre notar que estando impedido 11m irmnfl. O
antro pôrlc ser\'ir no seu lugar, aJ=:~im como o cuubado
(A \'. n, 386- de 6 do Selt'llIb.·o de 1 &1). .

Consllllo-se lambem o Av, n. ,3-de 19 de Feme.tO
de 1861"

~_('-Vereador o Emprcgndo de Frrl.f'ndn !'ão int(lm·
pntivcis. se a nomeaçãu hc po!l.tcrior. pois elltcnllc,~~
que h011\'O rcnUll in do cnrl"O de elriç50 (A\!\. de!:
do Abl'il, de 93 I' ~I,. de ne~embro do ISJ3. rie Isde
Abril O 18 do Junh" ele 1831-, n. a~ - de 5 de 1I11r~
de 1~11, n. 1,5-de ~o Ilo MIll'çn de 1.48, do 26 de Abr}'l
de 1819 § 2, e n. ,9~-"c 12 ele No,cmhro d.e 1166:

Pdo cnnl rario se a eleição hc posledc.r nno se da
incompatibilidadr) mas se o ElIlprcgado não pede,C!
CUbO, não Ihl's súu abonadas nas Hcp::.rliçõe- re rectna!
as ~Ui'l:o< rnlta~.

3 0_ Dell'guelo 011 SII belo)ega<l". li .vendo a"'1mo'
lnçiil: diJ=:pf'ma-s p rfu H'J'\-içf'l d.1 Cilmarfl o IJl'I,'g!lllo on

Ilh~1 ',legado, contiil!l'r.f1~rl0·~e i~IlI.'I'rficJ{l, 'I ql"~'Vlfi~i;
Sl1lf1l1'n o cargo de elclçan dt'JlIllllnd.}-sc do t I rJ
(A". n. 21 - de 26 d,· Ab"il, e n. I:;~ - e t~ de :j
nhIJ cit, 18'.9. n. 2;,-r1I' 21 tlu Fp\'crelfU Ile 18<)0, n. ~
- de li ele J,ITwirll de 1851 n. 5~1 -de ~2 ,Ii' Ue~
zPlllh.o rle.! tSti(l, ti, !i-de II' rio J~neilo de 1 6~, e n.
10:1-.1,' ' ~ .. 1.1r~" de IR6:i). ln

):lu. mesmus circuOI.lancius se oonsidera o Supp e •
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mel'amenle allminis!t'ali\'us, é não cxeJ'-

AJ'l, jlfl" As Caruaras sIlo corporações

les de Ines cnrgos de Polieia quando em exercieio
(AI'. n. 158-de iO de .lunhu rle 18'001;.

4.0-Jui, dePa,. !ln incom~al,hl"rladequando da
accumulnr50 rCl)ulta desvnntascns pura o ~cr~'lço I'U
blico condndo qu~ se escolha um (Avs. n. 16a-de~_

deJ~nho, e n. i91-de 30 de Julho d 18;0) .
5.0-P.rocho (Av. n, il·-de 9 de Julho rI<:.1850),. Se

oCoadjucLor não se acha exercendo as funcçoCii elo :Pu
I'Otho ~ode serrir conjuutomenle (Avs.. de 19 rle Fc·
l'miro ,Ie 1 ,i, n. 181- de 23 de AbrI! d 'SOl, n.
141-de i rle Abril de lS62, e o. 4·13 - de 10 ue Ou·
iubro de I '63). . . . . ..

lnr.orlt,! na mesma IIlcompntlbdulade o Vlgnl'tQ Ge
rnl (Av n. 123-de 2~ de illnio do 8ijH). .

6.o-Conegn. :~ re_spcitu dI' le funcclonarlO o,?ser\'n
se a mp~mn Icul!ôluçao dos Empregados de 1.llenda
(Avs ntld.- oIo"i6 de Abril t'e 1840 § o', e n, ijSi-de
22 de D,',"mbro de 1800), .

1 o-Culleclul'es e E'C"ivãrs de Collectorlos. Obser
va·se n Ule~ma legislação d.os Empl'e~ado!l d';. Fuzcn~~
(Ar,. add.- de 26 de AbrJI de 1849, e n. II~- de .0
de S,'II'lubro de I 4S).

05 ThesOllreiros das 'l'hesourarbs de F:l7,coda podem
3QCOmlllnr I ma~8uas flllLas [Ião são ti I.)() 11 i:H1 as nas respt'c·
lhos Repartiçü~s assim como as que derem nus Ca
mnrn' ,Ie 'I',e ró:em membros (Ar, n. 116 - de 23 de
No,·.mb", de 18H). •

.o-Procurndor Fiscal (Av. de 25 de Novembro de
ISII mnndando observar o A". rIe ~1 de Ab";l de
IS33: c o orl 112 do L. de .~ de OUlllbro de 1S31).

9.0-Jui, Municipal (O. n. 429 - de 9 de Ago,to de
t8t5)j podendo tomar posse do cargo dt~ Ver'cado!' se
dei.. de ser Juiz(Al's, n. 108-de25 de Abril de 1849
§§ I e 2, e n. ij3-de 2; de Janeiro de IS50).

10. - Supplente tio Juiz Munieipúl e du Orphãos.
I\ão pode cxercer-se conjuntamente Os dous cargns j
prefer oexercício de Juiz, Sf'm que hajn a renuncia
do de Veren,lor (A,'" n, 14 - rle I ... de Abril de 180,
n. 3;S- de 21 de Outubro de 185:. n. 1, ,; - de 24 rle
.Ibril, o. 2~O - de.1 de Agosln de ISij .. n. III. - de
lO de Mnio, o. 162-de 6 de Julho de 1859, n. 39;'
de 19 de Selembro, e o. 5S1 - de 22 de Dezembro de
18GO).

D."e·,o nllender que o J niz Municipal Supplenle
nomendo Mnjor da Guarda Nncionol. I~erdçnd~ .pelo
raelo dn,!"elln nomeoçiio o cargo d~ JUIZ, eonlinua a
""ir do Verendor, so hourer sido eleiln (Avs, os. 391
e ~32-de II e 21 de etembru de 186ij).

II,-Juiz de Orpbãos (Av. n. 164-de li de Agoslo
do 1 3D).

12'-l'romotor rub!ico (D. n, 5D2-de 18 de Feve
reiro Ile 1817, c Av. de I!J do mesmo mez c anno).

1~.-Jlli, de Direito (Al' n. 26i-do lo de Junho de
1831). S"lIdo eleilo de'e solicilar eseosa.

!I.-C"cer.;'o (Al'. n. 163-de 21 de Dezembro de
fSli). E se nãu obslante for eleito não dero ser em
POlSndo.
. IS,-EstrÍ\'ão d~ Orphãos, sendo 11m Ião sômeole no

1erl1l0 lD, n. 501 - de ti de Fuvereiro de 18/,1); no
''''o eontrurio permille-se o aecumulação (A\'. n. 20S
de lO de AS",lo de 18IS).

Ir..-Tllbellião e E'erivão dos Andilorios (Ars. ndll.
-de~6 de Abril de 18'09 § 1, ndd.-de 26 do mesmo
mez do 1850. e adll -rle 10 rio Fe"ereiro de 851).

Clll1',~rC l1ot1r qne se fi eleição róI' posterio!' dl1ye o
Tab'>\hao 011 E'e"i\ão pedir e,eusa, e perder O lugar
de Vereíl(lor 5e rtlr anlcrior.

C'm",II.·se tombem o AI'. n. 593-de 22 de Norem.
hro ti. 1831.

h 17.-prolr"s or Pu~lico (Av. n.3Sn-de 6 dr Selem
rude 1861, n. 4i3-de lO de Oolub,'o de 1~63. n. i1

h-de 21 rle I\lorço de 186~, e n. 403·-de 13 de Selem.
ro de 1865).
AOlerh,rmento pelos Avs. do 22 de Jnlho de

11
43 , e n. 2; - rle I i d•.laneiro de I Sijl § 3, se de

r ardol), 1!m o PruCc!'\sor eleito f;nlicilnria C:,cusn de Ve
Jcn ~r. Icaudo cm caso centrario 5ujPilo as pro\'i
. P~:rn, do eumpelente flullloridade, poro que as obri.
ga,ue, do Proressoralo não fossem sacrificadas.

t8.-Inspector deOhr.s Publicas do CMle (A\'. add.
de 2 Abril de IS50). E sendo eleito não dere .er em·
pos 'orlo, .. .

10,-Empregodo ,los Seeretnr,"s de Pro~'lnc'a (Ar.
de 21- dt' Fevercil'o de 1811.1). Sl:ndo clelLos flE:\'cul
pedir escnsa, C uill) fl.lwndo·o não Rilo cie~conlad[t8. ;HI
faltas n:'1 I'cspectil'n Sl!cr~laria, em 1'3z:LO do ~el'\'l~o
da Camara, podendo !cr dculÍllido r se für improl1cu3
a rc"na rins rHI tns,

.0.-ElI1pr~gado da C"mar lunicipnl (D. n. 311
rle 20 duSuiembro de iSI:;, e ,\1-'.11,120- de to· de

ovcmbl'o tle 18'.-·J de ~!,. de Pc\'creir'l de t H)). ~c

fór eleito Yareador (le\'e pedir escusa, do contrariO
perde (I lugar que f':terciu, . . ,

2I,-:\ledico (lu Camnra :\lunlclpal esta nas mt'sm,as
condiçõl'S dos Elllpl'cglldoc:, ôlliSilll comI. (, Sur.rclnflO.
Contndnr e Fiscnes (Avs, n. 66-de20 (lu Selem 1"'0 de
I ·13, e du 20 du Maio <le IMi, n. 25 - rle. ~1 <le
Fe"ereiro de 1850, e n. IiO-d 13 <le Julho de 13;;\1).

Ct,"~ultf'"SC ~anlbcm o Av. n, I!)G - clt, 14 de JUlIllu
de 1858 sobre 05 PI'Ocl1l':lIlnrc8 d:l~ Comarus.

22. - Omeiol rle ln Linha de serviço nctivo, Ou <ln
Guarda Nncional cm del'lac.;nmenlo (D. de ~ã ele JI:UIIO
de 18.\1 al'I. 2, e Ars.•Ie ·1 de Agosto de 1 3i, n. Zi9~

-de 26 de Dezembro de 1860, cus. 20 e 1.1 - de i6 e
26 de Jnnelro de 1861).

23.-Secl'elnriu du Dispnrlo,e Cnpcllão com ílss~~nto na
Sé h'lvcndo incOlOllaliLilitludcna:o h{lrn~ dusl!'nlço(A.\·.
o. 'ii í-de':)2 de. Uezcmbru du 1860 § ~).

~!...-Amo e Cnixeiro não I adem senil' conjunla
menle (A,·. n. lí:;-de 14 de Dezembro de I ~1).

25.- Dn mesma sorL{' o 'lue ~olicila cs.cusa por 1\10
th'o II'giliOlo nilo pode \'(Illar ac. cnrl!o uIOfln que ce~sc

o moti~o (A,:. n. 3G-rlr 8 do Mal' ;; de 18.17), .
26.-E lão pouco o ,e!'endor que mudnr de do!,,'

cilio, ain\la 'IDe "oilc no ~lunicipiu dcntro..do qu:Jtrten
uio (Av. add -de 18 deSe.i.'mbro de 1801).

Tonnvia não 8C pode cOn81dnl'lIl' como lnl o VerentiOl',
cuja llnrochin f li elCynfla n calhc.Q'oàin de ''Villll, <IIIU
por cRte fnclo não perde o sell lugar (A\·. 11. ~I - de
21 d~ .laneiro de (858).

E tão pouco a rcsidencia por t1lgllm tl'OlPO rÔl:~ elo
Municipio, ninda meSI110 exercEndo o cargo de ,lho
soureiro da Fazenua (A,'. 11. 55S-de 22 de Dezembro
de 1860). '.

27.-0 im\)cdido para exercer o cargo de JUIZ .. 111
nidpal IIpp eute eslú Inmbem pnro Yerendor ('. 1'. II.
InO - de 12 de Abril de I 58). Nem Vel'eaolor uupe
diuu pode ,ubsllLllir o Joiz Municipal (Av. n. 1;;4-do
16·,le Ag-osIO de IS:;I.).

28- O Eseril'ão dos Feilos da Fazenda (Al'. n. 203
-de 11 de .lnnho rle L O~).

2n. - O E.erilã" do J lIiz Comndosario de !,,~di'üea
sendo Vereodnr niio póde acummllln!' o elerelelO (Av.
n. 452-de 28 de Setembro de 1863).

30.-0 E'cril'ão de Policio (Al'. n. lO-de 5 de Ja-
ueiro de 1 65). .,

31.- O Ajnolanlo do Procurador ~os Fellos da l!a
zellrla dn Cô!'Le (.\ r. n. 3ij8 - de 21 de Selembro de
1806). .

32. - O. Commandantrs dos Corpos de Volunlanos
da Polria (A,·s. 11.3 :'-de 21 de Selll.mbro de 1866) ..

33.-0 qoe foi absolvido de um ellme em qne haja
appellnção (Av. n 1,31 - de 30 de Sclemb.'·o de I G1);
BEl:iim cnm(l o Juiz dI} Pnz ~l1spcm:o por r.r~lJ1C tio. rCs
ponsnbilidade (Ar. n. 188 - du 24· de Ah!'II do mesmo
aono).

O Vereador suspenso por erime de respon~n!Jilidarlo
embora rl~cJeito nflO pôde entrar c,m excl'clCIO, st'nl
senlença ,Ie nbsol"ição passado "m Jolgado (Al'. n. i:l
-de IOde Feve"eiro ne I Oij). Do mesma sorle o Ve
reador tiuspenso c pronunciado! sendo c!citoJ ~nlra 110
exel'ciciu do cargo, logu que SfJ~L :lbsolvldíl, Dan M lho
porlenrlo negor diploma (A\'. n. 89 - de 29 de Feve
rei rO de (805).

O Presidenle da Cnmnr~ Munieip:11 fu!,e~ionando,em
qualquer outro cargo, cUJo excrCICIO se.. ;) lOcompa(l\"cl
com O rio loi7. Muniripal, ou mesmo de Ve"earlo", de"e
ser .ubstilui,lo lia Comara (A,'. n. 2iO-de 24 de Se·
lemb,'" de i Co!,).· .•

rl'nmuem nüo podem as Camaras ~JU~ICJp~!1C!i nea-a~
diploma a qualquer Cidadão que fur eleIto \ eroador n
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cerão jUl'i 'dit ão 'alguma contenciosa (1).
Arl. 25. Ás Camaras farão em cada

anno, quatro sessões orc1inaria'> de 'trez
mn trez mezes, no tempo que el\as mar
carem, e dural'ào os dias que forem ne
ces~arios; nunca menos de seis.

Art. 26. Occol'l'cndo algum negocio ur
gente. e que não ac1milla demora, o Pre
sidente podera COllvocar aCamara exlraor
dinariamente.

Art. 27. Acha do-se reunidos nas Ci
dades ou Vil\as cineo Verea.lores, pode
rão deliberar; a maioria de votos decide,
e no caso de empate, terá o Presidente
voto de qualidaele para o desempate.

Arl. 28. O Vereador que tiver impe
dimento justo o faril con tal' ao Pre iden
te; e e faltar sem justificado moti\TO, pa
gara nas Cidaeles por cada falta 4,8 r ., e
nas Villa- 28 rs. para as obra do Con
celho, que o Secreta,rio cal'l'egará logo em
)·eceita. Faltando os Vel'eadore actuaes,
challlar-se-hão os immediatos em votos,
lfuando o impedimento passai' de quinze
dia~, ou a urgencia, e importancia dos
negocios exigir o numero completo dos Ve-
readores. I

Art. 29. No dia marcado para prill-
. r.ipio de cada huma da'> es<;ões ordina
rias, se reunirão os Vereadores ás no e
horas da manhã. na ca a da Cal1'lara, e
ahi a portas abertas, havendo assentos para

preteIto de falta de renda. pOl' que o eoubeeimento
desse raeto não lhes compele (Av. u. 518 - de 19 de
DI'lembro de (860).

Pudem accumulal' esle cargo, além dos que ja rerão
noladon :

1.-0 -Tuil de l'al (Av. n, 287 -de 2 de Julho, e
D. 40S-de 22 de Selembro ele 1860).

Convém nnlar que o Juiz de Paz suspenso por crime
de respunsabilidade. póoe pre.idir a Mela Paroohial,
mas não lhe he permillidu funeeionsr eumo Vereador
(Av. n. 188-ele 24· ela Abril de 18Gl).

2.- O COlUmi..a"io V.eeinador (A\'. D. 215-de 22
de Juuho de 1851).

3.- O Delegnou elo Direotor Geral oa. Terras 1'u
blica. (Av. n, 222-ele t1 ele Julho de 1 58).

4.- O Depulaelo l'ruvincial (Ar. de 21 do Novem
bro ele 1846 lião ;,,,p"."O),

5. - O Liberto (Av. n. 1 - de 3 de Janeiro de
1801).

0.- O al'l'ematante de quaeRqner reudas publicas
(Av. add -de 9 de Fevereiro ele 18,49).

1.- O que não sabe ler. nem esore,'.r (Av. rle 2~ ele
Outubro de 1841, e n. 19/.-de II. de .Iuoho de 1858).

8. - O Procurador Fiscal das 'flte.ourarias ou
Tbe.ourn. l'roviociacs (Av. n. G03-de 31 de Dezem
b,o de 18GO),

!lo - O Cirurgiijo on Medí(:o da Guarda Naeional
(Av. D. 408-de ~2 do Setembro de 1860).

10.-0 Coularlor,e P.ní'lur o" Gel'al e elos Orphãos
(Av. n. 169-de 12 dI! Julho de 1859 .

I I. - O ~ledico do Corpo de S~ude :lo Exercilo
(Av. n. !l25-de 29 de Novembro de t866).

'iio valielos os aelos dos erearlores novamente elei·
tos, embora a respecliva eleição .eja elepois anDullada
(Avs. n•. 188 e 191-de 2 e 5 de ~Jarço de 1862).

Nãno!Jstaole 011.". n.lst-ele/.de t\bril de 1860 havia
declarado qne a legitimação dos aclns de laes fune
ciOI.arios dependia de sancção legit:lal!\'n, cc.mo já se
b ..ia pralicaelo, e can.ta da n. de 23 (le Agoslo de j 828.

(I) Vide oola (I) a ementa desla Lei.
As notas que aqui adelicioaarr.os, lem sómente l'e1a

ção eom a jlal'le que inleressa ao Direito Civil.

os expectadores, que concorrerem diar;~.

mente, o Presidente no tôpo da mela,
tendo aos lados os Vereadores assentados
sem distincção, nem precedencias, dara
pt'jncipio á sessào p~las palavra -Abre·
se (t sessei o.

Art. 30. As sessões durarão' cada dia
praticadas as mesmas formalidades, o tem~
po que for necessario para a discussão,
e propostas elas materias, que nelJa del'em
e podem leI' lugar: n1\o e~cedendo porém
o de quatTo horas. Termina-se a ses,ão
pelas palavras do Presidente-fecha-se a
sessão. -

Ârt. 3-1. Aherta a sessão, o Presidente
declarará a materia da di 'cussão, manle
rá a ordem nella, dando a palavra ao que
primeiro a Jledir, e fazendo observar a
decencia, e civilidade entre os Vereadores
e expectadores.

Art. 32. Se algum Vereador não qui·
zer voltar á ordem, o Presidente o mano
dará caIai'; e nâo obedecendo, o fara sahir
da salla, consultando primeiramente os
outros Vereadores; ou levantara a sessão,
quando a. nada se queira sujeitar. Ne se
caso a Camara na se. são seguinte delibe
rará, se deve o Vereador ser, ou não ad
mitlido, e senuo resoh'ido rela ne~alil'a,
e chamara o immediato, salvo o recurso

ao Conselho Geral da Provincia, ou ao
Conselho da Pre idencia, em quanto aquel
le não estiver em exercicio.

Art. 33. Qualquer dos Ve.readol'e, e
o Presidente pode propõr, e dJ. cutlr oque
lhe parecer conveniente ao desempe!lho
das suas altribuições, e o fara por escl'Jplo
com assi/.{natura, e data.

Art. 34,. Tendo fallado os Vereadores
que quizerem sobre a materia, o Presidenle
a porá á votação dando tanlbem o eu ~'oto
por ultimo, e o que a maioria decIdir se
tomará como resol ucão.

Art. 35. O SecretariO, que estara junto
á mesa, lavrará a. acta, declarando nella
os ol)jectos eXJlostos á discu, são, as PEO
posta', e Emendas, que .se apre entarao~
e por quem; a final delasão, e os nome~
dos que votarão, pró, e contr~; e esta
Acta será as ignada pelo Presldenle, e
todos os Vereadores presentes.

Art. 36. Se na di 'cussào algum Verea
dor faltar á ordem, e civilidade, e Il Pre
sidcn te o não chamar a ella, qualquer dos
outros Vereadores pode!,a requerer-l~I:~U~
o faca e havendo duvlCla obre a le.O n
ção ~d Presiden te, a Camara decidirá por
votos. . ri

Art. 37. O Vereador que pre.c!sar ~
algum tempo de licene-a, apodera oble
da Camara' tendo a. (;amal'a sen1pre ~lJ\
attencão o' numero dos Vereadore. el;:lS
tentes, o estado do negocios publIcos, e
a Ul'erencia. dos motj"os al1egados.

Al~L 38. _'enhum Vereador poderá 1'0-



lal" cm negocio dê seu particular interes
se nem dos seus ascendentes, úU des
cehdontes, Irmãos, O~I Cunhados, em qua~
to durar o cunhaLllO.. Igualmente nao
votarão aquelles, que Jurarem ter sus-
peieào. . .

1rt. 39. As Camar.as na sua primeIra.
reunião, examinarão os Provimentos, e
Posturas actuaes para propôr ao Concelho
Geral o que melhor convier aos interesses
do Municipio; 1icando, depOIs. de appro
vados sem vigor todos os maIs.

Art'. /!O. Os Vereadores tratarão nas
Vereacões dos bens, e obras do Concelho,
do go\'el'l1o economico, e policial da ter
ra; e do que neste ramo fuI' á prol dos
seus habitantes.

Art, !J,{. Cuidarão saber o estado em
que se acbão os bens, e obras do Conce
lho, para reivindiearem os que se acba
rem albeados contra a determjnacão das
Leis, e farão repor no antigo es!ado as
se1'Vldões, e camlllhos publlcos naa con
sentindo de maneira alguma que os pro
prietarios dos predios usurpem, tapem,
estrc,item, ou mudem a seu arbitrio as
estradas.

Art. ~~. Não poderão vender, aforar,
ou trocar bens e moveis do Concelho sem
aulol'idade do Presidente da Província em
Con~~lho, em guanto se nào installarem
os Con elhos GOmes, e na Côrte sem a
do Ministro do Imperio, exprimindo os
motivos, e vantagens da alienação, afora
mento, ou troca com a descri pç.ão topo
pl'aphica, e avaliaçiio por peritos dos bens
qlle se pretenderem alienar, aforar, ou
trocar.

Art. ~3. Obtida a facnldade, a<; vendas
se farão. sempre em leilão flllblico, e a
quel!1 maIs dei", ex.clnidos os Officiaes que
servlI:em entào nas Camaras, e aquelles
que ltverem feito a propo<;ta, e exig-indo
se fianças idoneas, quando se fizerem a
pagamentos, por se nào poderem realisal'
logo a dl11heiro, pena de I'esponsabilidade
pelo prejuizo a'ani resultante.

Arl. ~~. Da me ma fôrma, e com as
m~ mas cautellas e responsabilidades pres
criptas 110 artigo antecedente se farão os
arrendamentos dos bens rios Concelhos;
mas e,te contractos poderão as Camaras
~elehral' por dei i,bel'açiio ua, e serào con
itrmados pelos Presidentes das Provincia
em Conselho, e na Côrte pelo :M:iaistTo
do Imperio.

Art. 45. Quando acharem não ser a
~:~I do Concelho, qlte se alienem, ou
all.endem os ben<;, mandal-o~-hão apro
veitar, pondo nelles, bons Admini<;trado
I:~S p~ra que venhão ii 111~1hOI' arrecada
~a~" ltcando 0<; di tos Vereadores respon
salel pela falta de execllcào.

Art. ~6. A eamam d:u:ã annualmente
conta ao Conselho Geral, depoi' que as

tiver tomado lia PI'ocuradol', fazendo-se
então publicar pela imprensa, onde a hou
ver; e na falIa por Edi taes affixados nos
lugares publicos, e o Conselho Geral pro
verá sobre elJas como ac,bar convel11ente.
Apparecendo algum alcance, proced.er-se
ha immediatamente á sua arrecadaçao a~
sim como á das rendas, e quaesquer di
vidas que se deixarão de cobrar, pena de
responderem pelos prejuizos resultantes de
sua negUgencia.

Art. lj,7. Poderão ajustar de empreita
da a obras que se houverem de fazer,
mettendo-as primeiramente em pregão para
preferirem aquelles que se ofTerecerem por
menor preço, precedendo vistor!a ~egal,
publicayão do plano, e sua avaltaçao: e
na falta de empreiteiros, as poderão fazer
por jomal. E quando as obras f~rem de
gorande importancia, e alguns SOCIOS, ou
Emprehendedores se offerecerem a fazeI-as,
percebendo algumas vantagen~ para sua.
Indemni acão, enviarão as propostas aos
Con elhos· Geraes de Provincia.

Art. lj,8. Fal'ão pôr .em boa gU3:rua to
das as I'endas, fôros, COimas, e maIs cou
sas, que á Camara peftenção em Arca
forte de trez chaves, das qnaes huma es
ta.rã em poder do Presidente, outra do
Fisca", outra do Secretario.

Art. /~9. Igualmente mandarão fazer os
cofres e armarios precisos, não os haven
do, pam a guarda dos documentos ~as

eleições, escripturas, e mais papPls que
formão o A rchivo da Camara, e aOll'le se
tenha os livros das Vereações, Tombos,
e quaesquer outros; ~s qnaes todos d~vem
ser numerados e rubncados pelo PreSlflen
te gratui tamen te, com seus termos de aber
tura, e encerramento.

ArI. 50. Os Livros indispensaveis são,
hum para o registo das Po<;tura<; em vi
g-or, e outro em qne se registe a presente
Lei e todos os artigos das que se forem
pl,blicaudo, que disserem respeito as Ca
maras.

Arl. 51. Requererão aos Juizes te1'l'i
toriaes, que lhes façào os tombamento') de
seus bens, a qlJem fica pertencendo esta
jurisdicção, e. geralmenle. ~efenderão pe
rante a<; Jusltça seus dIreItos para qlJo
lh'os facão manter, não fazpndo sobre el
les avellca all(lJl1la.

Art. 52. Não poderão quitar coima
nem (livida alguma do Concelho, pena de
nullidade, e de pagarem o dnplo.

Art. 53. A Camara da. Capital dará
posse, e juramento ao Presidente da. Pro
vincia de que :;e lavrará termo, que sera
a signado pelo mesmo Presidente, e Ve
readores pl'6sentes, e a communicará ás
Carr.aras da Província para que se faga
public.a por Editaes.

Art. 54<. Do mesmo modo ás Camaras
1'e pectivas pertence reconhecer os titulos
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de todos os Empregados que não tiverem
superiores no lngar, a quem compita es 'e
reconhecimento, e fazeI-os registar, tOl1lar
lhes jLlramcnto, e fazer publicar por Edi
taes a sua posse.

Art. 55. A's Camaras compete repar
tir o Termo em Dislrictos, nomear os
seus Officiaes, e dar-lhes titulos, e dar
titulo aos Jwzes de Paz, e fazer publicar
por E~tae~ os nomes, e empregos destes
Fl1nCCLOnal'lOs.

Art. 56. Em cada reunião, nomearão
huma cOlnmissão de Cidadãos probos, de
CincO pelo menos, ii quem encarregarão a
visita da, prisões ciYl , militares, eccle
siasticas, dos carcere' dos Conven tos dos
Rl:gulares, e de todos os Estab lecimen
tos Publiljos de Caridade para informarem
de ~eu estado, e dos melhoramentos, que
precisão.

Al'I;. 57. Tomarão por hum dos pri
meiros trabalhos fazer con trl1u', ou COI1
ce~tar as Praças publicas, de maneira, que
haja nellas a selJl1rança, e commodidade,
que prom'etle a Constituição.

l~rl;. 58. Darão parte annualmente, ou
qll:J.ndo convier ao Presidente da Provin
cia e Conselho Geral das infl'ucçàes da
Constituição, e das pmvaricacões, ou ne
gligencias de todo os Empregados.

Arl. 59. Participarão ao Con elbo Ge
ralos mãos tratamentos, e actos de cruel
dade, que se costumem praticar com es
cravo " indiljando os meios de preveni-los.

Art. 60. Promoverão a eleicàes dos
Membros das Camaras Legislativas, da ma
neira qLLe as determinar a Lei.

ATt. 6'1. Serão assignal1tes dos Diarios
elos Conselhos Gemes da Provincia, dos
uas Camaras Legislativas, e dos periodicos
que contenhão o extractos das sessões
das Camaras l\iunicipaes da Provincia, se
os houverem.

Art. 62. Farão publicar :mnualmente
pela imprensa, onde me'll10r lhes convier,
hum extraclo de lodas as resolucàes to
madas com a decl:J.l'ações especificadas nas
Actas.

A rI;, 63. Darão aos Deputados, e Se
na90l'es da Provincia, II que pertencerem,
as mformações qlle elles pedirem, e todas
as que julgarem precisas, ainda que se não
peção.

Art. M. As de'ljberacões das Camara',
que se dirigirem ao COl1selho Geral, ou
sejão proposta, creacão, revogaciio, ou
alteração de huma Lei peculiar; "eslabe
leCllnento de lllllna nova ourir:acão para
o MLuücipio com o nome cle Po "tura, ou
qualquer objecto da sua compelencia, bem
con~o as representações ás autoridades su
penores, serão assignatlas por loda a Ca
mara'.

Nas qlle liverem pOl' objecto ordenaL' o
cumprimeJ1lO das SLlas Posturas, e o das

Leis, .cuja execução. esteja,_ a seu cargo,
ba~tara que os OffilllOS seJao assi.nados
pelo Presidente e Secretal'lo. o

.4 rI;, 65. No que pertence ã Camaras
e desempenIlo de suas allrilJuicoes ne:
nhuma jurisdicção, e ingerencia "terão os
Corregedores das Comarcas.

TITULO m.
l>oslllras Policiaes.

. Art, 66., Terão a. eu cargo tudo quanto
diZ resp Jlo á pOlICia, e economia da
Po\'oações, e seus termo, pelo que lo·
marão deIlbemç,ões, e proverão por suas
Posturas sobre os objectos seguinte':

1. Alinhamento, limpeza, illuminaç:io,
e desempachamenlo das rua', r:aes, ejlra·
ça, consel'l'açào e reparos de muralhas
f~ilas para segur:ul(i:J. dos efliGeios, e pl'i
soes publICas, calcadas, pontes, fonles,
aq ued uctos, chafarizes, póços, laJl([ue , e
quaesquer outras construcçães elll beuo·
ficio commum dos habilante " ou para de·
córo, e ornamento L1as Povoações.

2. Sobre o estabelecimento de Cemile·
rios fóra do reánlo dos Templo, con
ferindo a esse tim com a principal aulo·
ridade ecde iastica. elo lugar; sobre oes
gotamento de pantanos, e qualquer eslag
naçfLO de aguas infecta ; sobre a econo·
mia e aceio dos curracs, e mahdouro'
publicos, sobre a collocação de corlumes,
obre os depositos de imlllundices, e quan·

to possa a1Lerar, e corromper a salubridadó
da atmospbera.

3. Sobre edillcios rwnosos, e cavações,
e precipicios nas visinhauça das povoa·
ções; mandando-lhes pãr divisas para aJo
vertir O" que tTan itão; slIspensâ,o. e,lau·
çamento de corpos, que possão pr ~udlear,
ou enxovalhar aos viandanle ; cautella con·
tra o perigo provenienle da divagaçào dos
loucos, embriagados, de animaes ferozes,
ou damnados, e daquelles, que, correndo,
podem incommodar os babitantes, prOVI'
dencias para acautelar, e atalhar os JIl'

cendios.
4, Sobre as vozerias nas ruas em horas

ele silencio, inj urjas, e obscenidades con·
tra a moral publica.

5, Sobre os damninhos, e o que trazem
gaelo solto sem pastor em .I~gares aonde
possão causar qualquer prf:lJulzO aos habi
tante, 011 lavouras, extirpação ~e repUs
venenosos; ou de quaesqller ammaes, e
lllsectos devoradores da, plalltas: e sobre
tudo o mai que diz r(Jspei to ã poliCia.

6. Sobre constrllccITo, reparo, e conl~r
vaçào das eS~I'adas, caminhos, planta90es
de arvore para prese]'vaçã~ ,de seuS 111111'
tes á commndielade elo" viaJante, e das
que forem uleis pal'a. suste~ta~ão ~o.s ~o:
mens, e elos anima.es, ou Sll'vao pUla a



TITULO IV.

Al'plieação cio. Rendàs.

rtifeqs, ou presladias para a distribuirem
pelos lavradore .

A1'1. 69. Cuirlarão no estabeler,imento,
c conservacão das casa de Caridade, para
que se Criel)1 Expostos, e (jurem os doen
te neces itado·;, c se vac(jinem todos os
meninos do Districto, e adultos que o nào
tiverem sido, tendo Medico, ou Cirur~jão

de paI tido.
Arl. 70. Terão inspecção sobre as Es

colas de primeiras letras, e edu(jação, e
destino dos orphàos pobres, em cujo nu
mero enlrào os Expostos; e CjuaJlllo e le
Estabeleci.mentos e os de Caridaue, de que
trata o artiuo 69, e achel1l por Lei, ou
de facto encal'l'egados em alguma Cidade
ou VjlJa á outras autoridades inc!iviuuaa.,
ou colle tins, as Camara auxiliarão sem
pre quanto e. liver de sua parle para a
pro veridade, c augmento uos sobreditos
e 'tabclecimentos.

Arl. 7 j . As Camaras deI ibel'arão 111
geral sobre os meios ue promover e man
ter a tranqllillidade, segurança, saude, e
commodidade dos habitantes; o aceio, se
/(uranca, elegancia, e regularidade externa
cios e(1ificio , e ruas elas povoações, e so
bre estes objactos formarão as sua. Po.
turas, ([ue serão publicada por Editaes,
autes e depois de r.onfirmadas.

Art. 72. Poderão em a ditas sua Pos
luras comminar penas até ai to dias de pri
zào, e aou rs. de condenlllayão, as quaes
serão a.ggravada nas reincidencia até 30
dias de prizão, e 60,' rs. de multa. As
ditas Posturas só terno vigor por hum
anno em quanto não forem confirmada5,
a. cujo ftm seràolcvada aos ConsL'lhos
Gerae, que lambem as pouerão alterar,
ou revogar.

Art. 73. Os Cic1arlãos, qlJe se sentirem
arrgravados pela!; rleliberaçõ s, accordào ,
c Po turas das Camaras, poderão recorrer
pam os Concelhos Gemes, e na Côrte para
a. Assembléa Geral Legislati I'a, e aos Pre
sideriles das Provincia, c por e. te ao
Governo quando a maleria fór meramenle
economica. e admini 'trativa.

ADDITJUlElI'TOS

bricacão de pohrora, e outros objectos de
defesâ.

7. Proverão sobre lugares, onde pastem
e descancem os gado para o con Ull10 dla
rio, em quanto o Concelhos os não ti-
"erem proprlOs. .

8. Protegerão os cl'ladore., e todas as
pe soa" que trouxerem seus gados para
os venderem, contra quaesquer oppressoes
dos empre~ado dos Hegi tos, e CUlTaes
dos Concelhos, aoude os haja, ou elo' mar
chantes e mercadores deste genero, cas
tierando com multa, e priz:J.o, nos tel'lnos
do titulo terceiro, artigo 7j, o que lhes
fizerem vex.ames, e acintes para os de
viarem do mercado.

9. Só nos matadouros publicas, ou par
ticulares, com licença das Camara , se 1'0
derão matar, e e quartejar a rezes; e cal
culado o arrobamento de cada huma rez,
e"tando presentes os Exactores dos direitos
impostos sobre acame, permitlir-se-ha aos
dono dos gados conduzi-los depois de
esquartejados, e vende-los pelo' preço ,
que quizerem, e aonde bem lhes convier,
com tanto qne o fação em lugares paten
te, cm que aCamara po a fi calisar a
limpeza, e salubrjdade dos talhos, e da
carne, a im como a ftdelidade dos pezos.

10. Proverào igualmente sobre a com
moilidadc ria!; fei ras, mercado, aba tan
~a, esalubridade de todos os mantimen
tos, e outros objectos expo tos á venela
publ~ca, temia balança de ver o peso,' e
padroe rIa todo o pezo", e medidas para
se rc~nlal'em as aferi~ões; e sobro quanto
po~sa favorecer a agrlcullUl'a, commel'Cio,
e lI1dustna dos seu Di tríctos, ab tendo
se ab,olutamente de taxar o preço, do
gcnero!;, ou de lhes pôr outras re triccões
fi ampla liberdade, que compete a seus
donos.

11. Exceptua-se a venda da polvora, e
de t?dos os "eneros susceptíveis de ex
plosoas, e fabriCO de foeros de artifLCio
que pelo eu perigo só se poderão vender;
e fazer ~os lugare marcados pelas CaOla
ra! e fora. de povoado, para o qnc se
fara COnl'e~lente Po tura, que illlponba
condemnaçao, aos que a conlraviemm.bt Poderão autorisar espectaculos pu
" 1.COS na _rua!;, praçag, e al'l'aiaes, huma
dCZ quc nao eITenclào a mora.] pnblica, mc- Art. 74. Não despenuerITo as rendas

mnte al)Zuma modIca grattflcacão para. a do Concelh? .s~não em objectos proprio
rendas do Concelho, que fixarão por suas de uas attrlbl1lçoes, nem da~ào ao' J uize,Po IUI·as. -"

A t ou outros Empl'egados senào o que por
d' tI'· G7. Cuic1arão os Vereadores, além Lei e.\'iver d{lterminado, ou no futuro fór
el~ o.tem adquirir modelos de m'lquinas, ordenado pelo Pod r Legi lativo.

\11, rumento!; rurae Oll da' a ·te· ~ ,
qlle ~ f . ' ., I ~, pai a Arl la o Procurarlor não fará de.e aca conheciuo ao agrjculloreo .. _ . '. ' < -
e indu tri·oso!;. . J, peza, qlJe !1aO ,eJa alltol'l<arla POI' Postura,

Art 60 T _ Iou determinada por delibaracào da Ca-
• (l. ratal'ao de haver nOl'O' ani- mara •

mae~ IItei!; o d II • <.
exi tPlIt ' I! e me 1ora!' a raça do Art. 76. Não podendo prover a todos
de nlan~<' a!;!;lln como de aJuntaI' sPlI1entes o objecto de sua!; altribuiç.ôes, preferi-

ras mteressantes, e arl'Ol'dS f1'lt~ J'ão aquelles, que forem mais urgen les i ~
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nas Cidades, ou Villas, aonde não hou
verem Casa, de Mizericordia, altentarão
principalmente na creação dos Expo tos,
sua educação, e dos mais orphãos pobres,
e desamparados.

Arl. 77. Geralmente proporão ao Con
selho Geral de Provincia, tanto os meios
de augmentar suas rendas, como a neces
sidade, ou utilidade de fazer dellas algu
ma ex.traordinaria applicaçào.

Arl. 78. He prohlbido porém todo o
ajuntamento para lra~ar, ou de~idir .nego
CIOS nào comprehenclldos ne te HegJmen
to, 1;0010 proposiçoes, deliberaçÔes, e de
cisões feitas em nome do povo, e por isso
nullos, incompetentes, e contrarios á Cons
tituição, arti!!,o :1.67, e muito menos para
depôr autoridades, ficando entendido, que
são subordinauas aos Presidentes das Pro
vincias, primeiros administradores dellas.

TITULO V.

Dos Empregados.

Art. 79. A Camara nomeará o seu Se
cretario, o qual terá a seu cargo a es
cripturação de .todo o expediente d'ella,
passara as cerltdoes que lhe forem pedi
das, sem preci ão de de.;pacho, levando
por ella os emolumentos tax.ados por
Lei aos Escrivãe ; e terá em boa guarda
e arraJljo os livro da Camara, e quanto
pertencer ao Archivo, pelo que receberá
buma gmtilicação annual, paga pelas ren
das do Concelho. Será conservado, em
quanto bem servil'. Os E crivães actuaes
servirão de Secretarios durante os seus ti
tulos.

Art. 80. A Camara nomeará hum Pro
curador, que erá afiançado, ou por ella
mesma debaixo de sua re ponsabilidade,
ou por fiador idoneo na proporção das
rendas, que tem de arrecadar; e servirá
por quatro :umos.

Art. 8'~. Ao Procurador compete:
_<\ rrecadar, e applicar as rendas, e multas

destinada á. de pezas do Concelho.
Demandar perante os Juizes de Paz a

execuçào da Postnms, e a impo içào das
pena aos contraventores della".

Defender os direitos da Camara perante
as Justicas Ordinarias.

Dar conta da Heceita e Despeza lodo
os trimestres no prin irio das sessõe .

Receberá seis por cento de tudo quanto
arrecadar' e este rendimento por'm for
superior ao trabalho, aCamara comen·
cionará com o Procurador obre a gra[j
ficacão merecida.

Árt. 82. Nomeará a Camara hum Por
teiro, sendo nece sario, hum ou mais Aju
dantes deste, encarregados da execllcào
de uas orden, e s€l'vigo da Casa com
huma gratifiwção paga pelas renda do
C.oncelho.

Art. 83. Tambem nomeará a Cam~ra
hum ou mais Fi 'caes e seus Supplentes
para sen'irem durante o quatro annos,
as 'im estes como os nomeados no artigo
precedente, servindo huma vez, nào po
deri:lo ser constrangidos a tornar a servir
se não depoi de passados outros quatro
annos.

Art. 8'1. Quando o Termo da Cidade,
ou Villas comprehender mais de huma
Freguezia ou tiver Capella Curadas, no
meará a Camara para cada huma della,
sendo necessario o Fi cal com eu Sup
plente ou independente, ou sujeito ao da
Cidade, ou Villa., como julgar mais con
veniente.

Art. 85. Aos Fiscaes, e aos Supplen
tes na fal la, eompete:

Vigiar na oh ervancia das Posturas da
Camara promovendo :lo sua ewcuçào pela
advertencia aos que forem obrigados ael
las, ou particularmente ou por meio de
Editae .

Activar o Procurador no de"emponho
de seus del'eres.

Executar a ordens da Camara.
Dar-lhe parte em cada reunirlo do es

tado da ua adrninistr:lljão, e de tlldoquanto
jull!arem conveniente.

Para o expediente no de empenho destes
seus deveres, e servirão do 'ecrelario, e
Porteiro da Camara.

A rt. 86. Serão responsaveis os Fi cae
e seus Supplentes no tempo, em que ser
virem. pelos prejuizos occa~ionalrog pOI'
sua negltgencia' e e e ta fôr julgada grave
pela Camara, ou continuada, serào por ella
mui tado na quan lia de :lO;' a 3U '000 \
demandados perallte os Juize de Paz (III
e recu arem pagar. .

Art. 87. Os Fiscaes nas capltae das
Provincias receberão huma gratiLicaç;io pa
ga pelas rendas do Concelho, e appro\'a
da pelo Conselho Geral, ou pelo Governo,
sendo na Côrte.' .

Art. 88. O Juizes de Paz sào os pn
vativos para jlllaarem as multas por con
travencões as Posturas das Camaras (2) a
requerimento dos Procuradores della , ou
das partes intf'l'e sadas: e no proceg o e
guirão o dispo to nas Leis, que regularem
sua atLribuições, dando em todos os c~os
appellacão na fórma da mesmas LeiS I

se a parte o requerer, logo que se lhe
intimar a sentença. '

Art. 89. Em todo o casos, em qu.e
esta Lei manda ás Camara, que e dm
.ião ao Pre. idente, devem ella ~ ~a Pro
vincia, onde e tiver a Côrte, dmgu'- e30

(I) Vil!c not~ n~ nrt. 8S inrro. ri policia.
(~) Esla 8llrlblll~ün pa~sol1 p:arn os Cl!(I~es cm \j.ll

DP.lcgnd... , nbdclcgndo., c JUIZ"S Mnnll'lpnc"3 31 de
dus arls 58 § G, 6~ § \, e 6.\ do D. n. 1~0- u
Jan"iro de 1842.

Vido Al'. n. SI 1-d n do JulhQ do t860,
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Minish'o do imperio: neJla tambem e
dirigirão á Assem~hja G~ra~ no ca o ,
cm ~He .nas de ma~s ProvJnCIa hOllyerCm
de dll'lgn'--e aos Conselho Geraes; e em
quanto e te. se não in lallarem farà snas
ycze os da Provincia.

Art. 90. Fieão revogadas todas as Leis,
Alvará, Decrelo , e mais Re. ol~çõe., rrue
dão ás Camaras outras ath'llJUIC;ões, on
lhe impõe obril;'acões diversa da decla
radas na presente "Lei, e todas as qno e 
liverem cm contml1icão fi presCllte.

IMPEIUDol\ - com' ruhrica e guanla. 
José Clemente Pereim.

LEI DE il DE OUTUBRO DE i827.
Regelando a fôrma do pro"imenlo e subsliLuiçiie dos _

Omeines de Justiça e Falendo,

D. Pedro, por graça de Deos, ele.
Arl. Lo Nenhum om'io de Justiça (1),

(I) A r.reoçiio e suppressão, annnxaçiin e de anl1e
xa~.io de tC3 Omcio~ frcnriio ã cargo ria!! ÂRsr,mbl6as
]>I'ovincines pelo art. 10 § 7 ds Acto Addicillllnl, illlcr·
prelndo polo art. 2 dn L. n. 105 - de 12 do 111 aio de
t tO, que DFsim s'exprime:

• A fnellldado do orear e sllpprimir Empregos 1I1u
nicipn~s c Pro\·jnciaes, concedida ás A~!l(lmhI6a5 de
Pro,inr.ia pelo § 7 do art. lOdo Aet" Ad"·.,ional, só
mr.ntp diz respeito no numero dos mesmos cmp,'cgos,
mn altel'açâo da. sua Jlaturna e attribuirãcs, qlHlnllo
(orem j'slabelecidas por Ll~i-; GHraes rcl<tllrn.-: :1 IOhi''\etos
sobre os quae~ não podem II'gi~lar as rere: idas _\ ..3e01
bléa~, •

Tendn occorrido dllvid." quanfo á inleJligeocia desle
nrlig", ~orãn e~l8.3 resolvidn" p lo A", add, U :!-fle 30
de Janeiro de I ;Si, e ctJnslâu das seguinles c nefnsões
qne 110 mesmo Av, cOIJiat1lo~ :
.• 1.0 A ~oenldade que tem as A,semhléas Provin

e!ae, de IrglSlar sobro o oreação e sllpp"..ão dr,s om
Clu.de Jllsli(a comfllehendo nã~ sQ o. Orfioios exislen.
las 00 lempo do Aolo Addioiooal seniio lambem os
orea'lo, dopois delles. '

• 2.0 P~lo prinoipio de qne competo ao Podol' Ge
ral norgm~lsa,çiio JUflicinrin, o não podprcrn :Js As!:em
bléas rrol'llIelaes creor Ou SU pprimir Omcios de J uSliça
- alterando a sua n:llurC7.a c atlribuições - segue-se:

• QII~ qnando o nnmero rôr canoeIO ou (1ssf~nci.\1 ã
organil'açffn, nfio podem elln!; torn3r pl'ivati"o rie 11m3
só ,ressoa Dm OmciO, que he cummulnlh"o, ou CUa;Ol!l
lali.o 11m Omeio, qne he privativo de uri,. só pess~a.

( 3 o P~los nlesmos principias não podem ellas
creJr Omelas especiaes ou ot.!sLinados exclusivRmenle
para cerla e~pecie rle cou~a9:, ue pes!;oas Ou ncções,.8orQ?e c~la crcnção cerceia llltribl1içi1c~ de onlros

mClo, ahera·lhrs a nalllreza, dá exislencia a em
prego do nalurola nora

,'4.0 l)~lo~ mesmos p~incipios não podem as As em
bIco! P,rovlUClaes supprimir absolutamente os Oflicios
do J",IIÇ~, porque .o suppressão nbsolula ill1JlorLa a
'UpprrsSllr das allrtblliçiies.

• 5.. Quando a A'51'll1b!éas Provineiaes não d(:sig
narem o lIumero dos Orneios, deve cll0 regular-se
pelo D. cio 30 de JaneÍl'o de tS3~.
.• E~lIquanlu li nnnexação e desannexaçiio dos om

CIOS, h,ca enlc~(ltd')J ti. -vista da Imperial Resolução,
qn.r ale haver tnLerpreLação Legi.laLh'3 deve srr res
p~llarla a p'JSSe, em que estão as A sembléas Provin
ClRC, de legis'.• r á esLe respcito, sem prejllilO das rO
grnll estnbol"cldas nas decisõ~s antecedentes II
d E~lfl doutrina 9 ncha clInfirmarln nos A\"s."n. ti5
: I~ d" Jlllhn de 185n, c. 20B-de lo\- cle li aio (Ie t 60,
M~'6d- de 21 de Ontnbro de 1861, n. 198-de 8 de
d:'t°86Se. I 62, e os. t83 e 0\-13-de I o t5 <Ie Setembro

as ;ido Ord. do liv. I l. 78, '79, 80, 81,82,83 e 8.\., com

ao d:'PAeet"l'a'dnoLas; e mais adianle o D. n. 817 - de
'" gO~Q t:ia51~

ou Fazenda, seja quaJ'fol' a sua qualidade e
denominação, será conferido á titulo je
propriedade.

A rt. 2. 0 Todo os Omeios de Justica,
ou Fnzenda, serão confrridos por litufos
oe sCl'lentias "italicia (i), ã pes oa , que
para elle tenhão a llece al'ia idoneida
de (2),e que os inão pes oalmenle, salvo o
aeces~o regulai' que lhe competir pOT e -
ala nas Repartittões em que o houver.

Al't. ::l." O Sel'l'entuario vitalício, qlle
no exercicio do Omcio se impos. ibilitar de
continuar a exercei-o por doenca: provando
a impossilJilidade, e seu bom" sel'Viço, e a
falla de 011 tI'O meio de sl1b i tencia, pe
rante o Govel'l1o, poderá obter a tel'tta.
parle do rendimenlo do Ollieio (3), segundo
a lia lotação (II:) a cargo dos succe ores no
dito OlTieio, o quaes todavia poderão "en
tilar a verdade dos moli,'O-; allegado que
proyados fal 'o , ficará o Omcio liue do
encargo,

Art. I~.o As pessoa qlle aclualmenle se
::tcharem na posse da proprieâado ou ser
ventia yilalicia de alglln Offieío qne pes
soalmente não po. são servil', ão obl'irrados
a fazer a nomeação de pe . oa idonea para a.
servenlia dentro de 6 1I1('zes, se já an tes a
n1i.o ti verem fei to, eon lado da data da. pu
blicacão desta Lei em cada hum do lllgal'e'
cm qrJC forem o. Omcios, e perante as auto
ridade' re pecti,·as.

AI'L 5.0 e dentro do sobredito prazo
n1i.o ftzel'em a nomeação, perderão o direilo
a ella, e a farào os l\Ia"islraclo , ou autori-

(I) O praso para ,e tirar o..os litulos he O cio
sois mezes,. salvo dispensa de lapso de tcmpn (.\1".
n. 175-d" 9 de Outebro de I 5>, n. 3~0-de ~6
do mesmo mo, do 1 50, e n. 51 l-do 6 de No
rembro rle 1861):

Expirando esse praso cadnciío os DD. de no·
men:ão.

Ao J'r'o idenlo da Provineia compele marear es,e
11raso (A.v. n. 320-de 26 do Oulubro rle' I 59).

Cnmpre coLo.r que e,La nomeações ou titulas não
dão direiLo li aposenladoria (Av. n. 273-de 13 de
Jnnho de 1862).

Acore ee que a extincçiío de nm Termo em rir
Lude do arls. 20 e 3t da I,. ~ijl-de 2 de n 
lemurO de 1SI.. I 1 importa n c:clin"ç;lo fios Offieio~ no
mesmo creados (Av. 11. t7S-do 10 de Julho de I 59).

Os titulas dos Servenlu:lI'ios Ou sejão crreclivos 011
inlerinos estão !\lljeitos ao pOl'J'llmcnto do nO\'Oli o
"ol1los direitos (1le/j. de II rle Abril de 16üf, c
Avs. n. 3-rI 5. de ,laneiro rle I I.. , n. 203-rle
II> do Mnio de 1861, ns. 167 o 169-do 2,\ de Abril
I 6~); assim eomo aO sello proporeionnl (A". II.

n9-rlo lo de Junho de I 65).
(2) A iderle legal, 25 unnos. era "- Ile uma rias condi

ç<ies de idoneid~do (Av. d' 13 de Fevereiro de I 2 , e
n. de g do .fa.neiro de 18:9).

(3) Virle AI'. n. 2i3-1 13 de J u/lho de 186:!,
e D. n. nO!-de 16 (le Delembro de 1':;3 art. ~.

I~) A lot,çiio rle"ies Omcios se r,z pelo .Iu:zo 'Ins
Peilos da Fllwnda (D. de 28 de Janriro rle 183~. e A,'•.
n. 3_ - (lu 2R rle ~laio, n. 92- rio. I. de Outubrn rio
t8~~, n. 1i9- de li- rIo Rlt.stnO 1TIf'1 de 1&31 1 n. 39ti
do 5 rle Julho rle 18nl, n. 339 - de 21 rio mesmo mez
do 181;3, e n 220-de 16 ri e AgMlu de I 60\-).

Na fnl:.a de IOlações definith'lls !ferrem as pro'Viso
rias (Av. n. 2I2-de 17 de Jlllho d" 1857).

Cons"lle-s~ o Ar. eircular n. 138-do 7 de Abril de
1866,

OI\D, 60
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dades, perante quem hão de servir os Offi
ciaes.

Art. 6.° Em qualq1Jcr dos casos dos
artigos anlecedentes, os Serventuarios serào
providos por. buma só vez para servU"em
em quanto lverem os proprlelanos, o.u
serventlJarios vitallcios, ou durar o seu legi
timo impedimento, e elJes I.lão c~n:metterem

crime, ou erro, que os lllhabillte.
Art.7.0 Osnol1leado 'paraas serven ti as

vitalicias não poderão ser obrigados a pagar
por ellas mais do que a terça parte daq uella
quantia, em que forem, ou estiverem lota
dos os annuaes rendimentos dos Omeios ;
sob pena, aos que tiverem a mercê da pro
priedade, ou sen'en tia vi talicia, de perderem
os Omcios; e aos Serventuarios de perde
rem a serventia, e pagaremlmma quantia
igual á lolação de hum anno, a qual será
applicada para as obras publIcas da Çldade,
Villa ou lugar em que forem os OfficlOs.

Arl. 8.° No impedimento destes Ser
ventuarios nomeados serão exercidos os
Omc.ios interinamente pelas pessoas, que a
Lei desip-nar, 011 qlle e 'co11le1' a autoridade
competente nafalla dessa designaçào. .

Arl. 9.° FICão revogadas todas as LeIS,
Alvarás, Decretos, e mais Resoluções em
conlrario.
J~lPERADOR - com guarda. - Conde de

Valmça"

flDECRETO DO 1° DE JULHO DE 1830.

Aàdilando a Lei de j \ de Outubro de IS21 sobre o
plo"imenlo e snbsliluiçüo temporalla dos Omeio
deiJ usliça

r Bei por bem sanccionar~ e mandar que
se execute a Resolução segumte da Assem
bléa Geral:
I A rt. 1.0 Os omcios de Justiça que va
garem, serão temporariamente providos
pelo, Magi Irados (1), ou autoridades, pe
rante quem bouverem de servir os Officiaes.

Art. 2.° O J\1ai'jstrado, ou autoritlade,
que PI'O"81' algllOl Omcio "ago, iJará imole
diatanlente parte ao Go"erno, com circums
tanciada, e documentada inSormacão iJa
Idoneidade de prol ido, para pro, cr-se a
serventia vitalicia, ou llesse mesmo, ou
em qual<p.ler outro Cidadão que nomear
o Poder Executivo.

Al't. 3.° Ficão revoi!adas todas_ as Leis,
A1varás, Decretos, e mais Resoluções em
conlrario.

Com a ruhl'ira de S. :M. o blPEnADon.
Vi,cunde ée Alta.ll''l'a.

(I) Estes pro",m hfos ninda que loterinos, pagão
Do"OS evell,o D "..ilos (Beg. :le It de Abril de I GGI,
c Av. o. 5-de Jaoeilo de t848, e o, 20a - de t4 de
~l11!O de '861).

DECRETO DO 1° DE MARÇO DE 1833.

Declarando o n\llllero de Eseri \'fie. das 0070' Vi\los do
ProviDeia do Rio d'c Janciro, em execução do Codigo
do Processo Cdmioal.

A Regeneia em nome do Imperador o
Senhor D. Pedro n, altendendo á que
por Decreto de 1.5 de Janeiro d te anno,
em execucão do COdlg0 do Processo Cri·
minaI, farão criadas- I10vas Villa ne la
Provincia, e á que o dito Decreto llHO
declara o nume1'O de Escrivães, que deve
ler cada 1111nla das referidas VilJas:

Ba por bem delermiJlar que as viJlas
de ]guassú, e de S. João ele llaborahy
lenhão, catla llllma l tres Tabel!Jãe do Pu
blico, oludicial e Notas, os quaes sirvào
igualmente, e por ilistribuição, de Ecri
vão dos Orpbãos, e dus BesJduos e Ca
pellas, e hum delles de Esel'il lia das [xe
cucàe Crimll1aes; e 'que a vilJa da Pam
hyha do Sul tenha o me mo mlmero de
Tabelliãe ('I), llue, por Decreto de 3 de Ou
tubro do allllO pa ado, se e tabeleceu para
a "illa de S. Seba.lião da Barra iUan a,
os quaes servirão laJlJbem de E crilãesde
OrplJãos da manei ra por que se aclm de
terminado no referido Decreto.

F?'a'l1ci,co de Lima e Silra-José da
CosIa Ca?''l:a17w-João BrO?llio lI1oniz.
Bailaria Rermeto Carneiro Leão.

DECRETO DE 30 DE JA EmO DR 1834.

Ampliando o Deerelo do \0 de i\larço de 1833,

Convindo declarar os Escrivãe, que em
cada huma das Vil1as ullimamenle creadas
nas diversas ProTj,lcias do lmprrio '. em
execucão do C dica do Procl'sso (mnmal,
devem JIavel' par~ a hoa admini"lraçllo d~
.Tu~liça, e prompto expedlenle das parles.
A Hej!cllcia Permanente, em nome do lm
perarIor'o Snr. D. Pedro ll, Ha por bem
âelerminar, em ampliação ao Decreto do J'
de Marco do anno pas~ado, gne em cf a
tmll1a. das Villas referidas hajilo. dons Ta·
bellil1e do Pl,])ii.co ,ludicial e Nola~, ~er

,'indo o primeiro de E~criüo dos OrpllR

d
s

e do. Resíduos e Capella~, ~ o sep-undo Ie
E~f'l'ivão das execuçóes lYCJS e c]'~mes (J:

H'Mlcisco de Liq)Ja, e StlHl.- Joao ~1~
lio Ai oniz.-Ameliano de Souza e Oll1etra
Coutinho.

------------~-'----'

(I) Dou.. ~

(2) O Av. add. - de 9 de Jnlh? da I~~l tr~jR:R~;
quI" forn dns ~u rlbuiç(l[,5 C(Jl~refJfln!} ~~:Ie 'I ~,~\ tudo
nUI dog ToheJ1Ji"11 S dos rl·sr~r.lnlo~ ,,1 no:; II"r jJl'i!il pi'lrl1
o nrlli~ I rp\'i\lecc n rl't! Nl dr F'er<'ilI nOl o~ 1,1 '~W3 e
ílS CfllSAs dlJ rÓI o CllOlnlnnl qnr.r ci"'.tis quer crI J

por tAntu (!s~nll flnjpitol" a di",trib' !çno. n r3 na prO'
Aro spf'ilO dos dn \'illo de S JooLO dR nr '''SI_de

"iooia rio Rin de Janeiro dele, D,innu.O D. n: :olPlcell
ao de Setembro de IS/.5, que sen'ls8em '8'
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DECRETO n, 817-DE 30 DE AGOSTO

DE 1.85:1.
Rc"uln. o lIJodo

J
pOllqnC, 1].08 ÍJopedimentos lemporal'ias,

devem ser substituidos 05 scrvenLual'ios dos Of6cios
de ,Iustiça, e outros Emp"egados dena, c determina
como so ba de prooeder, nos casos de ,'aga, pera o
pro\'imenle definitivo desses Omcios e Empregos lJ).

HOI porlJ m, usanilo ela ilttribni~ão. ({ue
me confere o art. 102 § 1:2 da Con tltllJçaO,
Deer lar o sel!ll inte :

AI't. Lo O SecI'et'lxio elo SlIprcmo Tri
bunal de J Il'Liça será sllb;ti lnido, durante
os sen~ impeelimentoq tCl11pol'[lrioq, pelo
Omcia] da rospectiva Secretaria: e, na fal ta
de~te, por hum dos E,criv1i.e. de l\ ppe.lIa
ções, ([Ile rol' designado pelo Pl'esidente do
1'ribllual (2).

O ThesolU'eiro e Porteiro serão snbsti
tuidos p lo ContilllloS (3), e e~te hum pelo
Olltl'O ('~), na fórma do cap. 30 tia Lei de '18
de Setembro ele 1828.

AI't. 2.° 0, Secretarios elas Relações
serão snb;litllic1os por hUIll rlm E crivãe.
de AppelJacões, qlle for designado pelo
respeal.ivo Pre idente,

0, E"~rivães de Appellações serão sub'ti
tllido hlll15 pplos outros, pOl' designação
do Pl'esielente (5).

Arl. 3,0 O Promotor Publico seTá subs
tituido prll' qnem o Juiz de Direito no
mear, confol'me o ad. 22 da Lei de 3 de
Dezembro de 18lkl (6).

llens Omeios. e por rlislribuição O de ERcrivüo de
Orflhão" Capallas e Rrsiduos.

Vule talllh"m o A\'. n. 6!i - de l1) de Fe.Vl'reiro de
de IR:;?l,~nhre n recJamaçin rIo 20 Egcriviio ,1e Orphãos
da Cubo Frio, e o A". 11. a61-de 23 dll Novelllb,'o do
meJiIllO llnno sllblC COlllflp.tir no E~cri\'ãl) de Ol'phãos
""'cver no Orneio de Caprllas e nll.idllos.

Consalle·se (,S .h•. n. a~8 - de 1 de Onlubro de
IS51,n.'23-do 10 de Selembro de 1859, e de 2 de
AgO'lo de 1861

(I) ViJeL. de II de Oulnbro de IS~1, e DD. do 10
de J!,lho de 1830, 10 de iUa"ço de IS3~, e de 20 de
JDIl",ro 'Ia 1831..

(2) Vide L. de IS de Selembro de 18'S arls 4·0 4·1
e B, com os respecti"as notas á pago 26~ e 2'65 desl~
obra.

(3) Vid~ L. de IS de Sp.lemhro de 1828, art. ~3
nola (2). a paS' 265 de.ta obra.

(~) Vule L. de 18 de Selembro de 18"8 arl. 1,4 á
Jlug, 265 desta obra. .... I

.. (5) Vitle O. ,Ic 3 de JaneIro de 1833, art. 76 nola (2
a pago 28; desLa obra. )

D
(6) EIS o quc dispõe o art, 22 da L. n. 261-de 3 de
~ze1l1bro de ISI,1 :

Cd' Os 1"'01l1010res Publicas seriio nomoado. o demil
~ os pelo ln,perador On pelos Pre,idenLes de Pro\'in

~1n.O:;I ~rproriDdo sempro Os B lchnreis fOl'llIatio que
orem, Id~np.081 c. 8ervi~'ão "pelo tempo que convier.

• Na f,lita on ,mpedllllentn serão nomeados inlerina
lIH!l1tu pl'los Juizes de DiI'eiLo. "
~o aa. 21S du D. n.120-de 31 de Janeiro de 1SI,2

5~ cc.larou que na falta ou impeflimenlo d ~Les func
cl,onRblO~ n.omcnrão os Juii:cs de Dirclto qnpll1 os deve
~i sll,.ltlu,r; mas no primeiro ca,o (o de (alta), parti
follBrao_ a Y8gU. aos Prl'!iidentes de l>l'ovinciu com ill-
rmaça~ circnmtitnnciadn acerca rias peSSOAS' que iul~

~~:tm ~!gllas de sur nomearIas, fictlndo (Jol'ém intéira~
ooL e 'Ire aos mesmos l'reRidonLcs o escolha de
de ~8'd qJu~~o as jlllgarem moi. idoneas íAvs. Q. 50-

Ciuaa30 o ode lS43,ede21 de NovembrodeI850).
em nma Comarca exislem dona J nizes de

Art. 4<.0 OCurldol' Geral dOI Ol'pbãos (I)

Dirr>iln a nLtl'ibuil}1.0 rla nome~~ão inlerina. rln ])rnmolor
be CUIT"ro dalh'(l, rl~\'(l:nr1o nfC'rl1rir pfll'a e\'itn.r conOictos
a norre'l~,ão fita pelo Jniz do Dirc.ilo q:nr. estil'cr pl'P.
s:IJinno () ,TUI'Y ou eslivP.r para predidir (Av, n. 2l't·-de
18 do A)<o.ln d~ 185S).

Aos mesmo!; Juizes compp.te defel'it!. jllrampntA Ú
.slnR Prumoloro- (A •. n. 69 - rle H de J IInbo de
1 ~2h os qUlles rl,!\,prfio servir emql1nnto rlurnr Oim
pedimento do e[ecLivo (Av. n. 50-de 28 do Julho do
IS~3).

Eh nt-lestados ele frr.qncntin dM Jll'omotnre!l sÍiO )115
saflo5pl1105 mcsml)~ ]ui1.t1s(Avs. fie 12 de Abl'ilde 1843,
e n. 60-rle 21 de Fevereiro d·' t 53).

Oolr'ora 11e1o a,t. 36 d Codig'o do Processo r.ri.
minai o ea"go de Promotor Publico porlill Ror exe,··
cillo por quem porlesse ser Juraria, prefe"in,]o·se o
quP. fosse jl'!Slrllido nas Leis; c er'io nomcaril)~ pelo
Governo na Côrte, e pelos Presidentes nas Provin
cias, pelo tempo de '1re. annos, sob proposta trio
plice di:IS Camaras l'Iunicipnes.

Em quaulo duron esla Legislaçiio o cargo dc Promolor
neuhnma incomplltibilirlllde tiuha com o sorviço du
Gua"da Nacional (Av. de 3 de Setembro de I 3~,
e ParI. de 3'1 de Julbo de 183'), mas hoje pela
Lei n. 602-de 19 ele Selembro de IS50, arl. 1·; §
2 da-se Cssa incompalibilidade, se ,'olullla";amente
o Promolor não quizer prestllr-Be ao serviço.

Além uosla incnmpatibilidade exislem oulras com os
seguinles empregos:

10-Secrolario da Provincia (A". n. H-do 26 de
i\laio de j. 3S).

2.0- Verendor (O. n. 502-de IS de Fevereiro de
18.n, e A 1'. não i/Ilpresso de 19 do mesmo mez e
anuo).

3.0-1',·ocnra'lor Fiscal dll Thesouraria de Fazenda
(A\'. aM.-de 11· de Fe\'eroiro de IS ").

".o-P,·ufessor Publico (Av. n. 69-de 1 de Ou
lubro de 1 13). Entrelunto pelo Av. u. 20,-de 19
rle I\[aio do isn5 foi aulorisac1a a nccumulaciío dos
dous C:II'gf)S, em Comarca onde não havia Termos
a pcrcorr r,

5.0-Juiz de Paz (Av. n. S-clo 10 de Fevereit·o
~ 8, n. 109-de 10 de Agosto, II. 15~-do 9 de
Oulub,'o cle 1847, e n. 2·\·-de 29 de Janeiro do
IS~9 § 2).

6.0-Juiz i\[unicipal, ombo"o Snpp\onte (Av. u,
212-<le IR do Jnuho de ISG\). Torlal'ia pode .er
vir conjuntamente com .1uiz 'tt1:unicipnl, nâo ,)bstan
te ser tlln casado com sobriul11' de outro (Av. n.
3]5-ue 29 de Onlubro de 185\1).

Cumpre altcudor que nos cnusas crimes cm que
tiver LU de runccionnr com Juizes s:eus parentes con~

sanguineos del'em dar-sll de snspeitos (Av•. n. 26G
-do 3 do Dezemhro de 1853, e n. 211-de 2G Jo
Junho do 185S).

Consnlle·se lambem os Avs. n. 263-de 30 de
Selembro de 1859, o n. 401-de 20 do mesmo lueZ
de 'I8GO, sobro inComplllibilidudes cntre J nizes, e os
funcciouuJ'ios sens subalterllos.

7.0 - O:!legado o Subdel gndo. a aeceilação do
nm cargo importa a renuncia do outro (Av. n. 499
-de 31 cle Ontnbro de 1861).

Não se dá incomllalibilidar\e entre l'romolor o
CU"arlor (Jseal de massas faUida (AI'. n. 210-de
'16 de i\laio de 'IS60), e siio prefe";dos nlls uomea
ções de ClU'adores de Orphãos (A". n. II ij - de 27
de Abril de 1855).

Nas eau ,(\S ci\'cis qno podem a Ilnal 101llar cara·
cter crimo não Jlodem O::J Promotores advogar (Av.
n. aaO-de 31 e Ootnbro de 1859); e nüo porle ser
cxclnido dos p"ocessos cm quc denuncion, porqoe
inlerveio procurador particular (I'nrla";a de S de
Julho do 1843).

P) E.les Jnga"es são considerados legalmenle
e:ustenles c vilulicios nos Termos em quo tem sido
creodo8 por lei expt'cssn, mas nessos mesmos TCl'lUo!f
não estão os Juizei inhibidos de nomear Curado·
re5 iu. fitem., quando hajüo razões jurir!icas, Nos Mu
nicil>ios onde não tcnhão sielo cl'cados, são providos
peló Jtdzes de' Orphãos, sendo preferidos os l'ro
moloros nos T~rllJo. cm qno residirem (Av. n.
115-de 27 de Abril de 1855,n. 136-de 3i do
Maio de 1859. c n. 288-de 2 deJulho de 18GU) j
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e O de AfrÍ<:anos livres (1) seí'ão sul)stituidos
por Advogados, que o JlúZ dos Orpbãos
interinamente de ignar.

O Porteiro uos Audil.orios por qualquer
Omeial de Ju tica nomeado pelo JltiZ do
Direito do CiveJ ("2); em falla dos Juize elo
Civel pelos Cl'iminaes; e, nas ViIJas em (rUe
O-lIes não re -idi rem, pejos Juizes l\1UJúci
paes, Entre os Juizes da mesma cla~se profe
rem pela prioridade na numeraçào ela Va.ras,

Art. 5.' OTabellião do Registro Geral
de fl)'pothecas será substituido, na Corte,
por quem o Governo elesilmar, e nas Co
marca" por bum do Tabelliães de Notas, e
em falta destes pelos do Judicial, designado
pelo Juiz competente, na fonna do artigo
antec.edente (3),

O me mo se oh erva1'á com os TabeJJiães
d'e Jotas (!J,), que o não forem do JLldicial.

os quue" como os outtos, süo ju,'amontados pelos
mc:sUlOS J\I izes.

Eslo Omeio nüo pode SOl' exoreido eonjunlamellte
com 08 seguintes empregos:

1.o-Juiz <lo paz (A". n, 330-de lo· de Novembro de
18(;4). Sendo ell'ilo de"e desislir do Omeio de Curador,
do conlral'io perde O cargo ue eleiçüo (.Porlaria de 13
de Oulubl'O do 1831),

2,0-Ajurlanle do Procurador Fiseul da Tbesouru
ria de Fazenda (A". n. 99 - tle J7 de Março de 1855).

(I) Além <lesles Oflieios exisle o de Curudor Ge
ral das llerança, Jaeenles (l). n, %33-de 15 ,le
Jnnho de I 59, art. 9 ').

Logo que .se expede lilulo de Curadol' de taes
heranças â qualquer individuo, cessão no Termo as
(uncções dos Curadores especiaes, nomeados pelo.
Juizes (Av, n. 288-de 2 de Julho de 1860), e se Llles
devolve as Ilerunças, á ca"go dos mesmos CUI'adores.

(2) O .Presidenle da PI'ovincia nüo pódo fazer osla
nomeaçüo (AI'. n. 102-de 20 de Abril de 186!'·).

O D. n. 2530-de 18 de Fevereiro de 1860 decLa
rou que os lugares de I'orloil'o que não eslh'c8sem
"italiciamenle pro"idos, seriüo servidos pelos om
eiaes de J usliça do Juizo, fazendo escalas por se
muna; e por tanto não Jlodiu ba ver Po,o[oi,'o do
Jurl', intoriuo, Ióra dessas condições (Av. u. 1,·68
ue 13 de Outubro de 1865).

(3) Vide D. n. 482-do 11- de Novembro de 18!'·6,
que creou esle Offioio nos addilameulos ao liv. 4
deslas O,·denações.

Consulle-se lambem sobro esles l'abelliües, O O
regislTo de llypolbeeas, conforme a L. II. 31,·53-de 26
de AbrI! rio 1865. os Avs. n. 331,355 e 351-de 3° 19 do Agosto do :l.86:l, e n. 213-de 21 do J u
lho, e n. 503-do 21 de Novombro de :1.866.

Pelo A,'. n. 122-de 20 de nla"ço do '1866 se
declarou, <lue o tilulo vilalicio de l'abelliüo dU8 Ill'Jlo
lhocas de"e se~ manlWo, nüo ob,lanle a sUJlpro'"ão
dos oulros OffiOlOS, exorcidos pelo Ulesmo SecI'eturio.

O Av. n. 115 - de 15 de Julho ue 185', deelarou,
que o 'l'abellião de Hypolhecas nüo pode ser subsli
tuido pelo Eserivüo de Orphüos (Av, de li de Selem
bro de '1861).

(4) Vide mais adiante a nola aO § 2 do arl, 10
deste Decreto.

08 1.'l.IJJulliães de Notas são obrigados n rcmctler as
Eslações oIe Fazenda cerlidões das esoripllll'as de com.
pra e venda rle bens de ,'aiz, ua fórma da L. n, 779
de 6 de Selembro de 1854·, art. 16 (Av. n. iii-de 25
de Abril de 1863),
. As firmas rccunllccidns por slmtelhallça não aüe lidas
e bavidas como "erdadeiras (Av" us. 210 e 211, - de
23 e 25 de Maio do 1863),

Nüo devem lanar escripturas de conLraclos onero
sos CUI que figurp.m DI'dens Regulares, scm apresenta
çãu de licença do Go,erno Imporial (AI'. n, 221 - do
~6 4e Al1osto ue t861,I,

llarn passarem certidões ae vel'bo ad verblUn. nüo no~

oessilüo de despacho do Juiz (Av, n, 447 - de 28 de
Selembro ele 1865), .

Árt. 6,0 Os Escrivães do Juizes dos
FeJtos da. Fatenda serão ub"lil.uic1os pOI'
hum Escr.lvão de A p])ellações desig-nado
pelo Pre ldente da Relação; e onde não
110uver Relaç,ào, por bum Esc.ril'ão do Judi.
(lial, ele.ignado pejo Juiz dos Feitos da Fa.
zenda (1.).

I. Us E cl'ivães da Pl'O"vec1ol'ia de Capei.
las e fiesiduos, pelo Escrivão do Juclicia!,
designado pelo Provetlor (2).

2. Os Escrivães (3) e Tabelliãcs do Judi-

(I) o Av. n. !'·SI-de 2,. de Outubro de 18GI rc
cOl11lllenda a sLrictn. obscrvaneia deste arligo na sllbs
tilni9üo desles Escrivãcs.

Pólo Av. n. 3.· -de 4 de Jnnho <lo mesmo anDO
já so hayia deelul'ado que o Juiz do, Feilo, da j,'a
zenda CrU O competent(l para prover inlerinomente
e lugar de. ESCl'iyão inl(}rino do mC~1l10 Juizo} "ago pelo
fnllc';imcnlo cio Sccl'clnl'io, c não o l'>residcnlu do
Tl'Íbunal da HcJnçüo, que o podcrá fazer ,ómente
quando hou"er impedimeulo lemporario.

Este omoio !le inco'upnlil'el com o eurgo deJuiz de
Paz (Av. n. 21i-de 23 de Maio de I G5l,

(~) V.ide A\'s. u. 396 - de II do Setembro de 1m,
c de 2 de A$ostn rle 1867.

(3) Os Ofneius de Esoril'iio nüo podem sal' exercido.
pelos individoos que se achão nus segpintcs oircums·
taneias :

1.0-0 11\enor rle st "nnOS (D. de 31 de Ouluure de
183 J, e 0,'1, 15 desle lJeerolo).

2.0-0 fnriosI> Ol·rl. rio li". 1 I. 2·~· pr.),
3. 0 -0 domente (O,·rI. sup,'a).
1,.•0-0 pl'odigo pl'Íl'ado da administrução de !cu!

bens (Ord. supra).
5.0-A lllulher (Ord. supra).
(;.o-U infame (O,'rl. sUP"" § 1), .. ,
Ha\'eudo enlre O Juiz e. Escl'il'iio ineulOpntibllnlado

resultante de suspeição dc"críl ser observadas os se
guinles I'e.e:ras eonsagradas nos An. n. 263-de 30 d,
Setembro de tS5v, e n. I,DI-de 20 do Illesmo mel
de 1860:

I.o-Sendo o Juiz propl'ielario c o Ese~h'iio vil"
licio, se n razão dn 811speir;ão fór an,lerlOr a no·
meação (Ü'a privauo do exercicio O nllIm~ nome3a~J
por isso que he elle quem dá causa Ó meo~Dpoh'
bilidade sLlH'e o Escrivão c não sobre o JUIZ, se·
gundo o que deolarou o Av. do 6 do Ag~slo.d~ 151!'

2.o-Sendo o Juiz, prop1'ictario , C o Escrn'aoJ ln·
lerino, Jlrefere o Juiz, . _ .. ,

3.0- Enlre Juiz Supplenle e Esel'lVao vllohOlO,
prefere o Escril'ão, na. conformidade do ÀV. n. 49
-de 2S de Jlllho de 1843. .

q.,o-Sendo ambos inLcl'inos, pl'cfero o JUIZ, na
eonformidade dos An. ue ! 3 de Dezembro de I 83,
e de 13 de Agoslo de 1858.

Os Escri\'ües de Audilorios nilo podem exeroor.'
seguinles cargos:

1.0 - Vel'eador (Av. de 26 de Abril ue 1~13
§ 7 n. 303 - dr 22 do Novembro de 183;, D.•OS
- de 19 (le AgoslO de 18/,9, n. 25:- de 26.d'
ALriJ .Ie 1850, eadd-do lo de Pevere"o de.1 ,I),

Segundo O D. n. UDI-de li du Fevereiro de
181·7 o 8scrivüo que fôr eleito Vereador deve p~
dir ~scl1snJ o o VCl'e~dor que rôr nomeado, c aC(jel~
lur o Omeio de Escl',vão perde o seu lugUl na Co
mal'a :llunioipul. F '.

2.0-0 Juiz rIe Paz (Av. n, 64-de 1 de ele
reiro do 1861). . " Di.

3.0-0 Secreta"io o o Fl'ocul'ador da. Camarn ,.11
eipal (A,'s, add. - de 26 de Abril de 18f,9 § G, eUoli
do Agosto ue 1667). da

1,.•0-0 Subdelegado de Policia (Ay. n, 08-de'
Outubro do 18.·3). . '-0 uo

Eslo A"iso reCere-se eSjJoeialmeulo aO E,ema
JUI'Y· . . '101

{) O-Solicitador de cansas civeis no JUIZO MUlIlCll° de 01'1] hüos (A v. add.-dl> lo rle Maio de 185
E
I,1. oa.

Esle AI'. refere-50 aos Eserirües do Jucy o de xe
çõe' Crilllinaes, . . (Av

6.0-Collector dns l\lezas de Rendas l'rol',nolaOS '
n, 58-de 6 de Fevereiro de 1865),



A.DDlTA'MBNTOI 383

cial, e os privativos de Ol'pbão (1), sel'ão
sub;lituidos hUllS pelos OLltl"OS (2), sendo
designados pelos re peLtivos J UiZbS.

7.0-1genle de Cecrei. (A I'. supra).
Esle AI'. refere-se e'pccialmenle ao Escrivãn do

J~. .
8.0 _ Ad"ogaflo, sn!ro se Cor de 81 mesmo, ou .de

pessoas de sua familia, eu teude Jlura ndvogar cspcCtal
Illovi~lo (Ord. dú Iii'. l. 48 § 2'0, c AI'. n. 36~ - dc
~6 de Aguslo dc 1860).

9.0 -Prucurador uO lugar ondc c.crce o seu Oflicio,
nem em oolro com procuro~ão por si fcHa (Ord. do
iiI'. I l. 48 § 23).

10.-Contado.· C Dislribuidor (.\1'. n. ~6~-dc ti de
OUlubro de 1 65).

Este .Av. rerdre-se ao E:icrivão de Orphã'ls, por isso
que eolre o Omcio de Distribuido.' c o de Escrivão do
Jur)' uão ha iocompatibilidade (Av. a. 379-de 30 de
N.,rembro dcI859).

O E",rivão de Orpbãos pMe ser Jurado (Av. de 13
de Agosto de t8H).

Não ha incompatibilidade entre o Juiz e Escrivão, e
ainda entl'o Esurivãe:s parentes em grát') prohibido l se
estes servem cm dilf~rent~ Juizo, puslo qUI! no mesmo
TOIme (AI'. n. ~12 - de 21 de Dezembro de I 59). E
ne.te senlido já havia resolvido o Av. n. 2 J I -de 20 de
.\gosto do mesmo onno, quand I permitlia que dous
ouohados, um Tobelli;lu e oulro Escrivão do OrpbJos
seniBsem no mesmo 1.'ermo.

Fóra destas c,m lições ha incompatibilidade (Av. n.
~Gij-Ile 3 de Dezembro de (853): e nem pód" o Juiz
de Direito irmão nomear outro pnra servir inlerina
mento o omcio de l'abelJião de Nolas (AI'. n. 176
do lo de Agoslo de 1853), ainfla que haja urgencia
(Ar. n. 28~ - de 30 de Dezembro do mesmo anno),
qURndo alias podem faze-lo em outr'" individuos.

Con'lllle-se os AI's. n. 254-de 31 de Agoslo de 1858
e n. 573-de It de Dezembro de (862).
O~ R'Icri\'ães Ou Civcl que servem n1)9 Juizos de Paz

c Commercial, em casos urgentes, não dependem rie
oovo juramento (A,'s. n. 573- le 12 de nezemb o da
186!, n. 13t-de 31 de Março, e o. 253-de 6 de Ju
nbo d. 1865).

Juiz c Escri\lão cQmpadres podem sen'ir no mesmo
Ter,,!o (AI'. o. 306-de II de Julho de 186S).

A meompalibilidadlJ ou outra qualquer illegalidade
do Esorll'ilO, !te lIuUidade insaual'cl (Av. n. 10:l-de 3
de Maio de 1859).

(I, Estes Escrivüert não podem enLrar cm cxerci~io
do 'eu Ingor sem [jan~a (AI'. n. 59- de 6 do Fevereiro
de 1865)

Vide 11010 (I) a Ord. do iiI'. I t. 89 § I a pago 220
desta obla.

Como ~s oulros Escril'ães, esLão obrigados ao serviço
10 cI~ed.enle, e a servirem nos Juizos de Paz e Subde
legaCl", em falta de outros (Av. n. 252-de 6 de Ju
oho do 1865).
.l'u.r _Ar. n. 3. - de 23 110 Janeiro de 1 fi r. , foi osle

ElIcrlvao a~lorl8ado a fazer sellar por estampi!hn os
termos de Juramento autoorapltados distinh'uindo o
1',1'", dos que tiv~r de aut~graphar p~ra o flltllro com
u SU~1 cnraclcrasllco especial, que poderá ser a ins
o"pçao do eeu cartorio, cu qualquer outra sewelh~nle
nu alto da folha.
d ~) No Omeio de Tabellião existem as incompntibili
a es das Ord,. do IiI'. 1 I. 2~" Cumo 08 do l. 78 § 45,

e ootas respceti I'as a Ilag. 69 e 191 desla ob ra.
Além deslas contão-se outras COm os segllintescargos;

. Lo-Vereador (Ave. de 22 de Julho de 1843 não
1:~r'~"d' de 22 de Novembro de 18~8. add.-de 2'6 de
e odd °d1849 § 7, n. 25-de 26 de Ahril de 1850,

" .-.e 10 de Feverciro de (851).
dc-·~-Ju" de Paz (Av., n. 136-de 14 de Morço

8.837 , o .n: 6l-de 7 de Fe"oreiro do 1861).
"8' d-AdmlOlStrador da Mesa de Rendae (Av. n.
- - e t7 de Janciro de 18(1).
eo~ntretant~ podem ser J nrados, "islo -não eslarem
n tJoeltendldos na. excellçÕOs do arl. 224 do lJ.
o· A; -de 31 de Janeiro de 1842, como declarou

Da' ~Ia" l",p~"$O ~e 1 ~ de Abril fte lM4.
da NlIei~'mi ,olle ,ao alistados na rc.'erva da Gllar
-d. ,. na, conforme o arl. 12 § 4 du L. n. 602

c I. (ln Setembro do 1&50.

Al"t. 7. 0 Os Promotores (i) e Solicifa.
dores de Capella'5 e Residuo serão sub'5ti
tuidos por quem o re~pecLivo Provedor
nomear (2); 'enelo os primeiros escolhidos
dentre os Advogado, e preferindo-se os
formado., e os segundos dentre os Pl"oem
radores dos respectivos Auditorios (3).

o Tabellião pode advogar no Jnrl', uma vez que
os réos não tenhão advogado, e seja a nomeação
do Juiz de Dircito (AI'. n. 368-de 26 de Agosto
de 18(5).

Por falta de confiança nüo pode o Juiz demiltir
do Officio de Tuhellião, o cidadão que. o ser rir ,
ainda interinamente (Al's. n. 4 ;6-de 9 de Dezem
bl'o dc 1 57, n. 420-de 16 dc Setembro de 1865,
c n. ,IS2-de 12 (Ie No,'embro de 1866).

Vide tambem o Av. n. 95-de 13 de ~[lirço de
1855 1 881\'0 as suspensõc.3 dos Escrivães por parle
do Juiz Municipal, tanlo correccionaçs ou discipli
nares, como as prc"entivas; assim como O D. n. 1572
-de i do mesmo mez c anno.

(I) Vide sobre estcs l'romotorcs fiscnes dc Capel
las e lIesiduos o AI'. n. 6-de 5 de Oltlubro do
1831, e Ord. do li •. 1 I. 97 § l-

Da mesma eorle consnlle-se oS DD. dc 19 de Ou
tuhro de 1833 ~ 4, e n. 1569-ela 3 de ~'arço de
1855 arl. 82; e Av. de 1 de Selcmbro de 1841 impresso
no Jorllal do Commercio desse anno n. 23t.

O D. n. 156-de tI) dc Junho de 184.2 no arl.
3 O eucarrega de ossi,tir e promover o arrecada
ção das talOS de heranças e legados; devendo sem
pre ser ouvido no julgamento das conta.le,lamen
tarias (Av. O. 95-de 19 de Setembro de 1846).

Consultc-se o D. n. 270 -de 15 de Dezembro de
1860 arl. 9.

Este funccionario o,tá isento dos dons por cenlo
da Dizima da Chanccllaria DI). n. 150-de 9 de
Abril de 18~2, arl. tO § 2, e n. ~13-de 10 de
Jltnho de I 45, art. 8.

ILe sujeito á correição do Juiz de Dircito (D. n.
834-de 2 de Oulubro de 1851, orls. 6, 25, e 26).

(2) Vidc Ord. do iiI'. t I. 64, e noLas respecti
vas, e o D. de 19 de Outubro de 1H33.

O Av. de 17 ele Junho de 181'; declarava quaes
os emolumentos destes funccionarios, posteriormenle
regulados pelo D. O. 1569-de 3 dc Março de 1855,
ar!. 3.

O Av. n. lol-de 26 de Junlto de 1839 de~larou

que o Solicitador dos Rcsiduos de um Termo, era
cmpregado de omcio de Justiça Provincial, e pO\'
i"o niío comprehendido no , IOda Tabella da L.
n. 60- de ~o de Outubro de 1838.

Mandou-se continuaI' a pratica de não ser o Soo
licitador do. Residuos admittido ;i requerer e pro
mover as causas respecliv8!1 se DUO de accQrdo, e em
nOme do Promotol' Fiscal (Av. n. 131-dc 20 de
Maio de 1850).

(3) O emprego de Solicilador ou requerente de
Auditorios não ho Omcio dc Justiça (Av. add.-(le
10 de Março de 1851); e aos Presidentes das Re
lações compete nomea-Ios e expedI!' os compelen
les titulos (D. n. 398-de 21 de Dezemb,'o de 1841,
e Av. n. J 7-de 29 de Julho de 1859) atLribuir,ão
de que lambem gozão os Juizes de primeira ius o

Lauelu, nos lugares ondu não hou'rer pro\'isionados
(Av. n. 197-cle 31 de Olllubro de 1854) sem de
peodencia de exame de sumciencia exigido no D. n •
398 supra citado (Av. n. 41+-de 27 de Setembro
de 1860).

Os eeus titulos não são vitalicios (Av. n. 197
de 31 de Outubro de 185;) j e qnando ba falta dos
do Geral, são substituidos na fórma do Av. de 15
de Novembro de 1859.

Os seus emolUlnenlos con.tão do. arls. 78 e 79
do 1). n. 1569-d6 3 de Ma"ço de 1855.

Os Solicitadores de ,\uditorios podem ser J uize,
de Paz (A'\'. de l5 de Março de 1856), e servir com
Escriviío parente (Av. n. tl5-de 27 de Abril de
1855). Mas ha incompntibilidade com o cargo do
Escri\'ã~ da Collcctoria Geral e Pro"incial (Av. n.13U
-de 30 de Setembro de 1847), e com o de Agente
do Corroio (Av. n.t@7-de ~6 de Julho do 1859,



PR1MI!IM L1VIlO DAS olum AÇÕES.

-AI't. 8.° Os Contadol'es(1) eDistribuido
res ('l!) serão substituido por quem o Juiz
competente nomear, na fórma do art. f~o.

Art. 9.° As gratilicações concedidas a
qualqllel' dos Oilicios, ou Empregos acima
mencionados (3), serào percebidas, no caso

Vide nota (I) ao ar!. i § 5 do D. de 3 de Ja
neiro de 183R, a pago 2i3 desta obra.

Além do Solicitador de CapeUas e Residuos, c
dos Auditorios, ba tambem o dns Feitos da I~azen
dai 8 cujo respeito já tratamos cm outro lugar.

Yide sobre estes Solicitadores a noln (I) ao art.
i § 5 do D. de 3 de Jaoeiro de 1833, o nota (I)
no arL 5 dn L. n, 24_-de 29 de No,'embro de
18H n pago 289 desta obra.

(I) Vide Ord. do Ih'. \. t. 61, c notas ,·esl'ectivas.
O Av. n. 185 - de 19 de Oulubro de 1 ':;1,.

declarou que somente se considcrn~se cxislenlu:o 18
galmente para deverem ser pro,'idos Yílnliciamcnlc,
e pela forma estabelecida no presente Decrelo, c no
de n. 1294-de 16 de Dezembro de I 53, os Omcios
de Contador, IJistribuidor, Partidor, Depositario, uos
Termos cm que por Lei tiverem sido creados; ser
vludo DOS outros lugares como Contador e llistl'i
buidor o proprio Juiz, como Partidores os Loovados
das partes, e como Depositarios aquellcs que para cada
Execução, Embargo, Sequcstro c Deposito O Juiz

hOU\lCSS-6 de nomenr.
Neste Aviso se exige dos Presideutes de Prodn

cia uma relação dos respectivos Termos cm qUl: por
Lei ou por Alvarú de Sl.lfl instituição, esliverem
creados os mencionados Omcios; oumprilldo. que
antes de satisfazerem esta eI~gencia. na informoção
que derem para o provimento dos Omeios vagos, se
cite a Lei 011 Almrá da ereaç.,o.

O Av. n. 396-de 31 de Onlubro de 185i de
claroo que lanto o lugar de Conlador, como o de
Distribuidor e Partidor são Omcios de Justiça, não
acontecendo outro lanto com o de A,·aliador.

Os Juizes Mnnicipues que tambem senem de Con
tadores e de Disll'lbuidores não estão sujcitos ao
imposto de Escriptorio por taes Omcios (À V. O. 245
-de 20 de Agosto de 1858).

.0 Orficio de Coulador he incompalivel com os se
gomtes emjJregos:

Lu-Collector, Exaclor e Agente do Correio (Av.
adá. O. 4-de ~I de Oulub.o de 1861).

2.0-Solicitador da Fazeoda (Av. n. 469-de i
de Outubro de 1863).

Pode ser Jurarlo (Av. de II de Abril de 1 4" §
2), assim eomo Vereado,' e Juiz de Paz (Av. O.
169 -de l'l de Jolho de 1859).

(2) Vide Ord. do Iiv. 1 til. 85 e uotas respecti
vas, e o que dispõe o Av. n. 185-de 19 de Ou
tubro de 185!' na nota precedente.

Esle Omcio he incompativel com os seguintes cargos:
1.0 - Escrivão, menos do J nrl' (A v. n. 3i9

de 30 de Novem1Jro de 1859); não podendo servir
no mesmo Termo com Escrivão parente deutro dos
gráos prohibidos.

2.o-Solicitador da Fazenda (Av. n. 46i-de i de
Outubro de 1863).

Sendo os Juizes dos Feitos da Fazenda, Distl'i
buidorcs no seu Juizo, c sendo um o Escrivão dos
Feitos não podem cobrar cu tas pelo sel"'iço da
dislrihuição, em vista do D. de 13 de Setembro de
'182i e Av. O. 68-rie 9 de ~Iarço do 1849, e so
brelndo do lU'!. 5 da L. n. 242 -de 29 de Novem
brn de 1841, develldo restituir as que bouverem
cobrado (Av. n. 308-de 8 de Jlllho de 1863).

Vide Av. add.-de 9 de Julho de 1851).
(3) Além dos Orficios acima menciouados, cump"e

addicionar o de Partidor e Depositario (Av. n.396
de 31 do mesmo mez de I Si).

Pelo que respeita aos Parlidores temos a nolar
O seguin to :

O Av. 11. 344-de 9 de Novembro de t850 de
cla,'., que nos Jui,os em que houverem Partidores
legitimameule providos, devem esles fazer a partilba
DOS icvontarios judicioos, aiuda mesmo noa que Cor
rerem pelo Juizo dos l!'eitos 10 Fazeada (R. de 6 de
Ahril de I 6i).

Com o mesmo Offieio são incompativeis os segnintos
empregos:

de impedimento do~ proprielarios, por
aqnelles que elfeclivamente o exercel'em.

Al'l. 10, No pl'ovil1lPuto da va"a dos
ElI1prcg-o', e Omeios rle.J ustica meu':iona
do~ no al,tigos an teceden te, (i), procedel'
se-ha pela seguin te maneira:

I.o-Collector, Exactor, e Agente do Correio (.110.
adá. n. ·l-de 21 de Outubro de 1861).

2.0- Escrivão J c nem cxerCer o seu a[fieio no ']'tlr·
mo havondo Escrivão seu pareute rlent", dos graos
probibido, (Av. n. 163-de i de Julho de t859).

Entretanto pode se"'ir de Partidor da mesmas
terras o oidadão que servil' nellas de Agrimensor
(Av. n. 4i5-de 21 de Outnbro de 1861).

Pode tambem o Partid0r aecullllllar o, oargo. do
Vereario,· e de J ,úz de Paz (Av. n. 169-de I: do
Julho de I 59).

Quanto ao Deposita rio consulte·se as notas (3) a
emellta da Ord. do iiI'. 1 t. 28, e (I) ao § I du mesma
Ordenação á pago ii e i2 desta obra. E aioda temosa
notar o st'guínle :

Esle omcio creado pela L. de 21 de Maio do 1,51,
cnp. 8 § I, ficou á cargo das Thcsoul'arias dr Fazenda,
em vista da L. n.369-de 18 de Setembro de 1815
arl. 33.

Fora das capitaes de Provineia os respeelh'o, Presi
cientes podem nomear, havendo necessidllde, Depo.ita
rios pllblieos com fiança, sómenle para ,'eceberem p.ç..
de 0111'0 e prata, e pedras prMiosas, fic"udo os nulrus
movei, suj eitos a convenção das J,artes e orhitrio do
Juiz (,Iv n. 60 -do 5 de )Iarço e 1,1,9). na mesma
sorte póde ser depositado em mão particular de con
fiança das pa,·teo, o qne fór dinheiro ero moeda (A\',
n. 263- de ao de Onlllbro de 1851).

O Depositario encarreirado da adroini>tração do
objeelo depositado, gosa da "iotena dos rendimentos,
arl instar dos Tlltore. (Pba:bo, 14 parte ar"". :G).
Sendo somente pnra guardar,e for Oobjecto iacorrupli
vel 11'm 1111) por cento, e dous, sr (eh' corrllph\cl : U1llS
O Av. n. 372-de 26 de Novembro de 1859 mandou co
brar os mesmos dons por cento peln guarda do movei.,
semovcntr:s, e eSCl'a\IQs.

Vido tnmbem L. de 20 de Jnnho cle lii4, § I,.
Na conformidade cio Av. n. 185-de 19 de Ou

tnbro já citado, declaroll o Av. n. 13i-do 31 de
Maio ele 1859, qne o omcio de Depo.itario Geral
da cidade de Peuopolis, se acha legalmente ere,do
pela L. O. 968 (l'rovllleial)-de 9 de Outuhro de 1 5i.

j'or A", de I 6 de Abril de I 6i 8e declarou, qoe cm
"isto do ar!. 526 § I do D. n. i3i-de 25 cle Novembro
de 1850, lima letra J'enhorada deve seI' levada ao depo-
silo publico. ua"en o no lugar. .

Vide tombem os A"s. n. 6-de 15 de Janell'o de I IG,
eo 213-de 20 de ~Iaio dc 1865,

No numero de Oflieios de Justiça não .roi coo
templado O de Avaliador, qlle pode ser\'ll' quaa·
du for necossario, O por escolha dn, partes (AV.:I'
I t 5-de 24 e Abril de 18;;:!, O. 1 5-dc 19 a
Outubro de 1 54, n. 396-de 31 do mesmo ma, de
185i, e O. 253-de 30 de Agosto de ~85~):

Não obstante os cidullãos providos YltnhCli'lmcota
em tae Ingares são conservac[os (Av. n. 253-de
30 de Agoslo de I 58). .

I'elo que respeita aus Avaliadores Commer.,"C' o
Av. n. 1,·61-de 10 de Outubro de 1865 decl~rou,
que podião ser nome~ldos peloR Juizes Gotllmcr:'I,ne.s,
{õra das Comarclls, cm que tem a~senlo 05 1rluu·
naes do Commercio independente de concurso.

O Av. n. 291-d~ 3 de Outubro d.e 1855 dccld;ron que existindo na cidade da IJallla conlrasle
ouro e prata, podia o Juiz de Orphãos oo~.cado~
mesmo contraste para avaliador nos JOvcotnru}s .
Orphãos e menores não receueudo mais de Dl~O
(lor cento pelo sou' sen'iço, competindo O restao O
ao outro Avaliador.

O A". n. 198-de 8 de Maio de tR62 dedaro.
lIue as Assembléas Proviociaes oão podiã~ cr~ar 3~
Umeio de Avaliador, em Vista do Av. ad .- e
Je Janeiro de 1857. . cnlo

(I) ]'ia Provincia de Miuas G.e"aes o (lr.,,·.mp _
dos Oracios de J usliça ainda hOJe se faz .p{la, r~a
sidencin da Pro,'iDcia, em virtude de LegUi_açao
Assembléa respectiva, dependento de rerogaçao.
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1. Apenas vagarem (i),. serão providos
temporariamente pelos Magtstrados ou auto
ridades perante qllem houverem de er\'lr,
como di póe o Decreto do 1.o de Julho de
1830.

e não appal'ecerem a requerer esse pro
vimento pe oas idonea~, deverão sen'ir os
Sub titutos marcado para os impedimen
lo (2).

2. O Ua"istrados ou autoridades, a qnem
incumbe prover a . ubstituição temporaria
dos dito Omcio~, e Empregos, logo que va
gue qualquer delles (3), darão parte,na Côrte
ao GOI'erno, pela Secretaria de Estado do
Negocios da Ju tiça, e na Provincias aos
Presidentes, da vaga ex.istente, e da maneira
por que estiver interinamente preenchida,

Ar!. U. 'a mesma occasião mandarão
affixar editaes (I~), no lugares dos Oficios,
que os Pr identes farão reprodllzir nas Ca
pitaes da" Provincias, anmmciando a vaga, e

(I) O AI'. n. 208-de 14 rle Maio de 1860 de·
clarou quo os Presidentes de llrovillcia deviáo con
lillunr na pOSloiC do nomearem 03 Ser"entllnrios inle
rino, dos Omeio' de Justiça, em ,isla <ln ort. 6
da r" de 3 de Ouiubl'o de 183,•.

à!a o ,h. de 18 de .laneiro de 1862 que por
capta ocompnnhou o de n. 420-de 16 riu Selem
bro de 1865 suslento a dontrina desle § e do D.
do I' de Julho de 1830, explicando a expressão
ragore,n, e porlanto mau lendo o direito dos Ma
gLlrados.

Entretanto o AI'. n. 383-do lo de Dezembro de
1865 ill (m, eonforma-se eom a dootrina do A,'.
n; 2DB-rle 181i0 sopra cilado, e por tanto contra
fiO lU! D. do lo de Jolho de I 30 e fi preaen-
te di posição. '

110 'ingolar que o .h. n. 95 - de 20 de Fe"e
r~"o de 1.60 désse ao Joiz Munieipal Supplente o
d!rello de nomear e demittir os Serl'eotoarios inle
rtno~. nomeados pelo:- Juizes ciTectiTos; direito que
dopolS coolestou-se nos Avs. n. 4~O-de 16 de Se
lembro de ISGã, e n. 1.82-de 12 de NOl'embro de
1.66.. Convinha aeabar COm laes antinomias.

Ultlmameote o Av. de 19 de Agosto de 186; decla
'00, qoe o. oo!"eaçiio interina dos Omcios de.l ustica
o~aaclodeJnrlS"icção pi oa, e só competia ao Jni7. ~l.u
mCipal lelrodo. e não no sub liluto.

(i) O, j" ..sidentes de P"ovincia não podem prol'er
Tng~, de empregos, que lellhão snbslilolos em lei (A n.
0.6, - de II. de Selembro de 1~!.3, n. 6:' - de I~ de
Juoho de I 45, n. tü2-de ti de Abril do 1862, e n.
101-de 20 de Abril de 1864).
doPor estes An. ae vI! que o art.;; § 6 da L. de 3

Oulnbro do 18~4, autori,nndo os Presidentes fi
P:O\~r os empregos que a lei lhes incumbe e pro
I"orlameote aquelJes, cuja oomeação perleuce ao
mjlcrntlor , soffre limitações

\
3} "!rle as >lotas pl·er.ed~~les.
j) ""Ie ,(,.s. n. 4.20-de 16 de Selembro de 186B

o re 18 do Jooeiro do 186~ in finco '
p Av. 0.483-de 25 do Outubro .Ie I 61 deler

~~adque os Pre.idenl~s além das !nformações qne
neidndc dar nos requerlmenlos rel:lbvúmenlo a ido
offi . e de cado prelendente, d 'vem remelter em
pr~o~o laepar~do cOllia do edilal, qne em virtude do
ria Po e, a~llgo, I m de mandar nffixar na eapital
clarn;-~~'If~ta'd.e publicar pela imprensa, com a de·
Cm que /' Ia em. qne foi amIado o publieado, a

No cd' I.ver Icr~rllnar o prnso do concurso.
da Lei '~I he m..ler qne se faça consigoar fi date
q~e se' vaiccr~lo .ou Provi:ão que ~reou o Omeio, I
o nome d por a concurso, O 01011\'0 ela "ugu, c
C'1mo se ri pesson ~uc anteriormente scrrin' bcm
p'~"er fia >aga se ilmita ao Omcio que s tem de

ps ;0 u ~e 'e estende fi lodos os aoneIOS. I
quetlmentos qoo vierem sem estas formaH.

comidando os pretendentes a apresentarem
seus requerimentos no prazo de 60 dias.

Art. 12. Findo o prazo, o l\Iagistrado ou
autoridade que tiver mandatlo affix.ar os
editae remetterá ao Presidente da Provin
cia os reqllerimentos, que, durante o 60
dias, lhe tiverem sido apresen tado , acolll
panhando-os de informaçóes 'obre babilita
cõe' e merecimento de cada bum delles,
i1eclarando explicitamente se estão no caso
de merecer o provimento II). Se não tiverem
apparecido pretendentes, disso mesmo dará
conta ao Pre idente.

Art. 13. O Presidente da Provincia,
logo que e tejão concluídos os 60 dia' mar
cados na Capital, e depois que tiver rece
bido o requerimentos, de que trata o artigo
antecedente, os remellerã, com os ([Ue lbe
tiverem sitlo apl'8sentados directamente, á
ecretaria de Estado dos Negocio da Jus-

tiça, acompanhados de huma informação
sobre a idoneidade de cada hum do preten
dentes, declarando explicitamente se estão
no caso de merecer o provimento (2).

1. Os requerimentos apresentados dentro
do pI'azo devem ser remettidos conjunta
mente; e se a necessidade de obter informa
çoes, a falta de alguns documento ou qual
quer outro motivo obrigar a demora de
algum, dessa circul1l tancia se fará expressa
menção no oficio em que e fizer a enu
meração dos pretendente ,

2, Os requerimentos c[ue forem apresen
tados depOIS do prazo, nem por i so deixa
rão de er accei to., e remettidos na primeira
occa ião, com additamento á remes a dos
apre~enlados em tempo,

3. Kito terá lugar a reproduccão de editaes
(filando a yaga occorrer nas'Capitae das
Provincias, e nem me~mo os primeiros
serão affixaelos, se a vaga occorrer na Corte,

4. Antes do provimento serão publicados
na Côrte, no Jornal Oillcial, o nome. de
todos o pretendentes, cujo. reqnerimentos
houverem sido remellidos ao Goremo pelos
Pl'e idente de Provincia, e bem a ~m o
c1aquelles, cujos requerimento não tiverem
ido remettidos em tempo, com declaração

ela' call as que retardárào a reme sa.
Art. -14. As peticões em que se reque

rerem Omcios ou tmpregos de Justiça,
mencionados neste Reglllamento, de em ser
datada, as ig.nadas pelo pretendente ou seu
procurador, e allompanhada de folha cor
rida, e mais dOI'.llll1entos, que entenderem
convenientes, sendo todo devidamente sel
lado.

dfldc5 serão devolvidos, nnnntlciando·.ee c!tn circum'4
stancia pelos jornaes.

No me'mo Al'iso acaulela-se o eltra,io do. re·
qu('rirncntll!', c lvmiio- e outras l'ro"itfenrias tenden4
tes a a"e~n rar o prompto e seguro preheochimento
de laes ragas.

(I) Vide nola precedeote.
(2) Vide nota (3) ao arl. II,
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I. Os pretendentés dos lugare's de Escri
vães, Tabelliães e mai Olieios e Empregos
de Justil,l<'l deverão Juntar, além des es docu
mentos, certidão de idade (-L), e do exame
de uffi.ciencia (2).

Com a rubrica ele S. Ar. o J~IPER ..illOR.
EtlZebio de Quei'ro:, Coilinha Mal/aso Ga
mam.

DECRETO n. :I.294-DE 16 DE DEZEM
BRO DE :1.853.

Delermine a fórma da sobstiLuição ou provimento dos
Officios e Empr.gos de Jusliça no. ca O de impedi
mento Lemporerio, 00 impo.sibilidade ebsoluta dos

Serrenluarios vilalicjo~.

Rei por bem, elc.
Art. L° Em todos os ({a 05 de impecli

mento temporario do. erv~llluarios d~s
Olicios e Empregos ele JuslIça, a subslt
tuição delles terá lugar pela fórma estabe
lecida no Decreto n. 817 - de 30 ele Agosto
de :l.85t (3).

Quanclo porém em razào de .avulta~o
expeçliente dos dous carg~s. reunidos naa
pos ão o sub tllutos legLtllnos accumu
Ia-lo sem prejuizo, assim como nos casos
de lic.enca por mais de seis mezes, o Gover-

. no na Côrte, e os Pre idente na, Provin
cias sobre repre entação ou informação
elos i\Iacri 'trados ou auloridades perante
quem s:rvirem (4), nomearão pessoas ido-

(I) Viele nota (2) ao arl. 2 da L. de 1I de Oulubro
de 1821, a pago 316 lIl!.la obre. _

ne rle OirALo Publico Urazileiro qoe naO porlem
.eTl'ir Omeio. Publicos o. menores ele 25 anoos (Res.
de Cunsulta do 16 de Março de IS\.1, e A". o. 19-de
8 de Alt0.to de 4846, e n. 1,1-de S de Março de I li).

EolretanLo o Av. de 10 de Junho de IS"O declaron,
qne a idllde ~a.iur de 21 allnDS, n~n condição nCCC5
saria 1\0 cxerClCIO clo~ cargos publlcos, o que parece
e!\lar em dcsaccordo com n Conlitituição do Imperia,
art. 9~ § I.

A ielade prova-se por documeotos, ou por oulro
modo legal, 00 falta de certidão de baptismo (L. de
24 de Setembro de 1829, D. n. 50U - de 16 ele Fel'e_
reiro de 1841, arL. 6, e Av. 0.35 - de 8 rio Março rio
mesmo aono, § 3); devendu n reRpecti\'a cerlidão
acompaohar a. pelaçõe. duo preLcodentes (Av. n. 13S_
de 8 de·Novembro do IS"S, e Circo nnnexn de li de
Agosto de IS'.2).

OS Escr;'·;"s "e Foz devllm ler a idndc de 21 anoos
(Cod. do Proc. Crim. art. II., e D. O. 120 - de 31 c1c
reneiro de 18~2, arls. 1,2 e 4it). Outro Lnolo acontece
aos Omciaes de Jusliça (Cod. cilntio arL. 46).

O D. de 9 de Novembro de 1831 concedeu dispeosn
a um particular para poder oxercer qualquer Orfieio
pnblico, mnndaodo·se proceder aOll exame! c inrorrna~

ções eompetenLes.
(2) EsLes exames devem ser presididos pelos Jui·

zes l\Iunicipaes elfeclivos, e ounca pelo. SuppleoLes,
ainda que estes sejão Baehnrei. formados em Di
reito (Av. D. 202-ele 30 de Dezembro l804).

Vide mais adianLe OB arts. 8 e 9 do D. o. 1294
. -de 16 de Oe.zelObro de 18 .•3.

(3\ Vido o mesmo D. 0.817. a pag 381 desla obra.
(.1 O Av. O. I\-\.-de 21 ele Setl:mbro rle IS60 dooeln·

rall qU!J a inrormllção do que trntn c~te. artigo não he
uma formlJlh e~~encj;ll, d~ que dependa tie ntuibuição,
que ao!' me!ilmul' Presideolts confere lIem clausula, o
arL. 5 § 6 da L. de 3 de. Oulnbro de 1834-, de fazerem
1\ pQmeaç.ío provi.oria ele 1.05 • erveotoario••

neas para exercer tempomriamente a subs
tituiÇãO (1).

Art. 2. 0 Se a impossibilidade do Ser.
ventuaL'io vitalicio fór absoluta (2) ou prove
niente de idade avançada, cegueira, demen
cia, ou outra moiestia incuravel, Segundo o
juizo dos Medico, deverão os mesmos er
ventuarios requerer a nomeaçâo de succe'
SOl', provando além da impossibilidade o
seu bom servico e a falta de outro meio de
su1Jsisten .ia pâra terem direito á tCica parle
do rendimento do alicio egundo âr pe
ctiva lotação. Em nenhum caso, lhes eril
aelmi ttida a nomeação ou indicação de ue
ces 01' (3).

Art. 3.° Os Juizes e au toridades, pe
rante quem serrirem os ditos er....eutuario 1

e bem a 'im os Promotores Publico 1 p,rào
obrigauos a participar ao Governo motil'a
elamente aquellas w'cum 'lancias quando o
Serventuarios, a re peito dos quaes se veri
ficarem, não requeirão.

Art. 4.° O Governo á vista destas parli
cipacões, ou das informacões que huuver

. exigl'rlo, mandará intimaI: o Serveutuario
vi talicio, para que dentro do pl'azo rasoavel
que marcará, apresente o seu requerimenlo,
ou allegue e pl'ove o !.{ue lhe convier sob
pena de er ha\ido o Ofhcio por vu

8
cro (l~), e

sem o onus da terça parte do ren lInenlo.
Art. 5.° Não satisfazendo o Servenlua

rio no prazo marcado, o Governo ~epois de
colJigir a provas, document~s e IIlforma
çõe precisa~, procedendo á dLh~encIas que
houver por bem, o mandará OUYH em noro
prazo para es e fim marcarlo. No ca~o de
demencia erá competentemente nomeado
Curador, que eJa intimado ~ ouvido (5).

Art. 6.° O Governo á VI ta da IIlfor
mações, documentos e provas colligida,
decidirá o negocio, ou declara~do o e~ren
tuario habil para enrir o OmCIO, e obrlJ7an
do-o a servil-o pessoalmente, ou declarando

(I) He esLe o ea.o em qae os Presieleoles podem ~o6
Olear os subslitnLos ioLerinos oa rórma do arL. 5 s
da L. de 3 de Oulnbro de l83\.

Vide Av•. de 18 rleJaue,ro de 186l, o a. 420-de16
de Setembro de 1865. _ em

Os Esr.ri vães elos Feitos da Fozeoela gozoo tomb
bdesle ,Iireito (A vs. os. 049 e S50-de 23 de Novem ro

do 1861). .
Vide Av. n. 320-de 26 de Onlnbro de 1859.
(2) O D. D. 3.91 _ de 9 de Fevereiro de 1807, em

arl. noieo se c1eclorou o seguioLe: J r ellá
, O oa$o do abaodooo dus omcios de us '1e de

compreheodido 00 D. O. 129~-de 16 d~ Oezem'o .
{853, cujas dispo içõl1s serão opplicavcls aos Servcn
tua rio. elos diLos OrHcios. • d 91 de

Vide sobre este a..umplo o Av. O. 546 - e_
De",mbro de 1863. de Junbe

Cunsulle-.e tambem o Av. o. 213 - de 13 rie.
de 1862, .obre a aposco Iarl"rin dos SerJ'"nJ~:ubr~
as.im como a nola ao arl. 2 da L. je II e
de IS21. d Outubro

(3) Vide o. ar!•. 3, 4 e ii da L. de \I e
de 1821,

(\.) Vide ooLa (2) ao a'L 2 deste Decrelo. d e,!ml
(5) Pareccqoc lambem.e devera p.roceder I~'~r aão

sorle no caso de abaodooo, e aoseoe,a para g
sabido.
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Ya"O o Omeio, e nomeando suc.c~SSOl' com,
ono scm obrigação de p~gar ao dilo en'en
Inario a terra parte do rendllnenlo.

Arl. 7.°' Oa decisão do Governo qne
doclara o omcio ya.go, e o succo SOl' no
moado obrigado ou não ao pagam nto dit
lcrea parte do rendimento, hayerá o recurso
c lâ1Jelecido pelo art. :1-6 do Rel!nl::uuento
n. 124,- de fi de Feverei 1'0 (le 18'~2, ouYid;t
'sempre a respectiva Secção ou o Con elho
de E lado (I).

Arl. 8.° Os e'\:am s e diligencias neces
saria , no termos do ~rt. 5° serão reque
rido e promo\'idos pelos.Promotores JJll
blicos, e presididos pelos Juizes 1\Iuni i
paes,e se o Senrentual'io sentirem perante
a, Relacões, serão requeridos e promovido
pelo Pi:ocnradnr da Coroa, e presidido
pelos Pl:e. idenles uella .

Arl. 9.° Os exames de suffi ienria para
habilitacão dos concorrentes ao OlTirio~ 011
Emprego de .Tu tiça exig-idos pelo jil ci larJo
Decreto n. 817 - ó podem ser pl'esiditlos
por Juize letrados (2).

Com a rnbrica de S. i\L o hIPEnADOR. 
José Thollw:: 'abuco ele AI'l!oIjo.

DECRETO n. HlO-DE !J DE An1UL DE
ol8~2.

na",lo Rrgolamento para n nl'recadoção da nizima
da Choncel1ario (3).

Tendo ouvirio o parecer da Secção de
Fazenda do l\Ieu Conselho d'E tlldo, Rei
pai' bem qLle se execute o Regulamento,
que com este baixa. a signado pelo Vi 
conde de AbT:tntes, do l\Ieu Con elho,
,.ena~~r tio ]mperio, l\Iinistl'O e SCCl'ela
fiO I~ blado do. Negocio. da Fazenda, e
PI'csHlente do Tribunal cio TlJesonro Pu
hlico Nacional. O mesmo lVlintistro assim
o lenhfl entendido, e fnca executar OIU
os despacho nece sarios:

Com a rul)1'ica de , . i\I. o bLPEnADOR-
Yi conde ele Abrantes. .

(I) Ei, o qne dispõe o arl. 1,6 :
• Tn.n~cm terá lugar recurso das decisücs c1o~ i\[inis

lrol! de bstnd~ cm mqferin cOlltcncihsn, c tnnt.o este
oomo o ,lo arL'.go nnl"cedentc, podo",i ser decidido por
n~c~Clo ImpCrtnl, scm se oll\'ir,otl nu\'inrlo-sc os 1'05
pecll"n~. Secções, c o Con~c:ho df; 'Estado.•
I (2) lide noLn (2) 00 nrl. 14. § I do D. n. 817-de 30
'e ASO;lo do 18;;1, o pog. 385 desla obra.
s (3) Vllle 0,,1. do li\'. 1 lo tI, nota (2), lil. 19
~ ~~.noto (I), L. 20 § 3 nola. (I) o m n pog. ·~2

:\ L. n: 1.I1·~-de 2i dc Setembro de I 60, arl. tl
§ I :llltonsaTa o Governo;
'I • Paro subsnLuir O imposlo de dous por cento
) e ~bonool1nr,", oSLabcleeido po:io ar!.. 9 . 2.0 da
,. e 31 ,le OUlubro dc 1835, por unla. nllllLn ot~
. ror ecnlo ;. nnuea excedenrlo de 600~000 sobre o
\a or do pediria nns acções ci"cis Ou cl'imos civc.l
~enle inlenlados, o reali ovol s'omonLe DOS CllSOS
~~c:eocUtrsbo lde.~ppeJloção, gllardndos porém as i en
, iR Coc,~"s nos arl, I §§ J c ~ do D. n.

Regulnmr.nln par:!. a arrecadação da nizima da C"nll
cellarin) cm rooformid:ule com o 3rt. 17, rln I.ei
n. 2;·~-do 30 de Novemhro <lo J II.

Art. 1..0 . O impo.st.o do 2 % por quI'
fOl snbslllulda a DJzlma da Chancellaria.
por elisposiç:Io do ar!. 9 § 2° ,la Lei 11e
:31 de 'Oulubro de 18;~(j, e art. 14 . 2:1 (la
ele 22 de Outubro de 1836, erá cobrado
pela fôrma seguinle (1).
. A rt: 2.° cerão pal(OS pela Parle, crne

tiver mteres e no adiantamento da. caus~,

na mesma occasião, e na mesma TI parI i
lião Fisc.al, em qne se pagar o s 110 elos
antos, antes eh c.onclnsão para a enten
ça el unilil'a (~):

1. Qua!lflo a Sentença, que se homPf
de profenr, for sobre o olljecto principal
da cansa ordinaria, sllmmaria ou c;;ecll
tiva, depois da sua rc"u1a1' di ru. são (3).

150-de n do .\hril rio. 1812, e arl. 8 tio n. n.
1,13-de 10 do Junho (lo 18'05. ,

A pcol'oilando-se desLn aulorisação e no me<mo <re
lido r'pedio O Goveroo O n. n. 2H3 - tio 13 dp
Favcrcil'O de '1861, cuja "ida foi mui Jimilnda, por isso
guo a. L. n. 11 ii-de 9 de Sclembro do J ti2 no
art. i O§ 3G d crelou que fka\'ü reyognrln 3 rliSJlosirão
da L. de I 60, n. 1114 qoo creoo o iOlposlo de I, por
cento COI s~bslillljção da Dizima da Chancellnriu,
mandando por logo cm vignr a leqi.lnção unlerior
i. e. o DU. ns. 150 o 230-de n 110 ábril e 22 d,;
Onlubro de I .2, e n. 413-de 10 de .1un"0 rlc 18·15.

Sobre o D. n. 2i'3-de 13 d Fc"eroi,'o do 18111,
"ido os An. n. 399-rlo 1~ tio. Sclcmbro, e n. IRã
-do 25 dc Onlo1>l'o do 1861.

A diil'e"ença onl,·c as duo.legislaçüe consist em
qne soh a classificação de i01poslo, a. Dizima <ompl'o oe
cobraYíl, c era averbaria scgllnrJo o seu "alor, unlc~ ria
senLença definiLiva: o sob o qua.lificação de pena, só ero
cobravel dado o coso de appeUngão (Av. D. 33i-do 2i
do J "lho de 1863).

Pelo que 1'0.. poiLa :is difficuldadc que occorrerão na
rcsliLuição ,los " por ccnlo, do!,ois do re<labelecimcnto
da anterior Logislaçiio, onsulte-sc os An. n. 18,;-de
_2 de Abril de 1861, ns. :;16 e :;~~-tlc 19 dc No\cmbro,
n. !j8:!-do li de Dazomhro de i 62, n. ao-u 21
de Janeiro, 11. 2:jG-de 12 fie Junho, 11. 33i-r1c :!1
de Julho, o n. 4·2_-do I I dr. ScLembro do 186J.

(J) O llegimonlo dc 16 de Janei,'o rIo J68Q t. 7
§ 2'>, e o A s. do 2 d"- Dezembl'o rio I~91 docla
rarão que essa conlribnição cra pena, imposta aos quo
fazião ma demanda. !JreSI,:nleOlcnlc he Imposto (A,,!...
n. 235-de J',. de Delembro do t ':;0, e 2't-1-de 2~
do OuLobro 18;;2).

Eslo impQslo perlence á ronda do Pro,·incia. de onde
soh o processo poro n Relação por appellação (A v•.
n.!!35-d~lIt· de Dezembro de 1850, e USo -H·letHi
-de H dc Abril do I ;;7) .

(2) O D. n. 230-do 22 de OuLub,'o de I \2, ad
diLando esLo Rcgnlomouto delerminou o seguin Lo.:

It tll't. l.1uico. Qua.ndo o ralor da COllsn demandada
for maiol' de Ulll conto de reis (I :0008000) o rx
cedcl' pOl' isso a imporlancin do ill1pO~lO u yjnlc mil
rei. (20$000), não sorão a. partes obrigadas a fa
lor o prompto pa.gamento na occa ião CIIl que 8U
<e1lal'em os autos, na fórma do arL. 2 do Reglllo
menlo de 9 de Abril de lo anno; mas somenlo se
uvorbarã. nos lermos do al·L. 12 do mesmo Rcgn
lamento, para ser paga pela. p:lrtc ,·cncida, exceptu
o easo do § \ do referido ol'lil(, ~1l1 que ficará
subsistindo asna disposiçúo. II ....

Vide A". n. 5-do 5 de Jnneil'o de t 853.
(3) EsLe imposlo nã~ )lodo ser cobrado de son

loneas proferidas em Justificaçües ou hobililações do
'(lInlqucr noLl1roza, nom das de jolgomcnlo de nnr
LII"a< (A\'s. II. ii-de 18 de Jnn'lQ de 18.2, n. 3
O 5 -do 12 de ,Janeiro e 30 de Jnnho de IS~4, o 11. ti"
e 2~~ -de 2 de Junb9 c Ouo Outubro de 18:jl) ; o meno~
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(I) Virle arl. 6 do D. n. 2H3 - de 13 e Pevereiro
de 1S61.

(2) llefere-se :is e,eeuções pro,'enienlc' do c'"b'~!
propostas depois da L. u. O!I - de 31 de 0\'111 ro
de 1835, que forem nelln compreheudid." rUJo ,a·
lor~ no cnsp de hnycr ecnlença, pl'oferi~lnl se rcg~
lnra pelo Julgurnenlo (A1'. u. "fi-de a do AgOJo
de '1843 § J, e § 5, seguudo parLe).

(3) Vide suprn a noln (2) no nrt. 3 desle De·
creio nrl. 7 dn D. n. 2H2-de 13 de Fe,'ereiro de I úl,
e lh. n. 397 - de 26 de Selembro de 1866.

(4) Vide arl. 8 do D. n, 2,!.3-de 13 de Feu
o

reiro de 186/.
(5) Vide arl, II-do Dooreto n. 2;43-do 13 dI

Fey~reirQ po 1861,

l'RBIEl1\O 11'11\0 DAS ÓI\DRNAÇÔES.

que hOllverem começado as accões aclual
mente pendentes em Juizo, e·a esta dc
clar:l(;ào serào ohrigauos pelos re Reclil'os
J~Izes, llue para o. faz~rem Ihe.s as igna
rao pra 'o razoavels; Dcando lllcumbido
aos j~scri I'fLes não pro egui rem nos feitos
que e ti"erem nestas circumstancia, en;
se eITecluar a declaração; sob pena dc
re pon abilidade aôs Juizes e Escriyàe1,
que assim o não pralicarem ('I).

Art. ci.o O valor da cou a demanda
da , que não tiver sido declarado nos pro
cesso ora pendentes, e sobre que já se
lenha pI'oferido 'elllellça definili"a em
primeira ln tancia (2), tenha ou nào pa sa
do pela Ch:mcellaria da publicaçào de Ic
Regulamento em diante, nesta Corte, e
oito dias drpois da publicação em todas
as Cidades, e VilIas do lmperia, será re
gulado, ou p la mesma Senlença, se lIella
hOll\-er eondomnação de quantia certa; ou
por arbitl'amento de lou"atlos, da manei
ra ql1e se procede na louva}o pam as
appellações; OtL mesmo por accordo, c
aprazlmellto de ambas as Pal'tes (3),

Art. 6:' Esta d iI igencia será feila no
Juizo de pl'imeira lnstancia, se ainda lIelle
esliver o feilo; e fluando já esteja na se
~unda ln tancia, serão os aulos para os c
Jim remeltido ao Juiz qne profel'lr a 'CII'

tença, se for do me mo Iugar da llelaçào;
e no ca o de nào ser, a Helaç:lo encar
regará a diligencia a qualquer Juiz dc
primeil'a ln Lancia do lugar, su pendendo
o andamento (I~).

Art. 7." Em qualquer dos caso, se
as Partes mostrarem que jil lem pago III
Chancellaria o imposLo conespondente ao
valor das cousas demandadas, se nào pro
cederá ils referid ~s dilitTencias.

Art. 8. c Quando o valor das COUS<1\
demandadas for regulado por arbitramen
to de louvados com que as Parte sc con
tenlem; OLl por accordo e aprazimcnto
dellas; não lJoderão, quando forem ven·
cedoras, haver dos vencidos mais que eS!\IJ
valor arlJi trado, OLl accordado; elevcndo
porém haver sómcnte a quanlia 011 ra
JOI', que lhe for jLtlgado, no ca o de ,er
menos (5).

a , ontença tiver de julgar
qualquer ex\;epçào peremp-
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2. Quando
a materia de
loria.

3. Quando a Sentença se hou ar de
proferir sobre embargo de lerceiro, ou
arligas de prefercncia. (i).

4. Quando pela "entença se honver de
julgar algLlllla desisteneia, transacção, ou
amigavel composição (2), por que se pon.ha
lim á causa (3).

Art. 3. 0 O valor das cousas demanda
da será sempre regulado pelo pedido do
antore (11), que Hcào obrigados a declaral-o
expres amente (o), d'ora em clianle, logo que
propuzel'em cm .I WZO C{llalquel' acçào, 01'
llinaria, OLl summaria, \lja qual for o seu
ohjeelo.

Art. lJ.. o O valor da cou a demanda
das em causas, que ainda não tiverem sido
deliniti,'amenl.e jltlgacl:1 , será tambem de
clarado pelos antores, no ca o de o não
ter sido nos Libel10 , ou peliç,ões, por-

'lue não hajn eondemnnção
l

011 ah olvição do pedido
(Av. n. l1í6-de 21 de Oulu )1'0 de 18\i).

Nesses Ays. YCIIl explicadas as cansas rlcRl.a distincção
mnime no de n. !íS-de ao de ,Iunho de I 4...

Não se comprchende negia rr'gra as. cI h,: r!as de bens
de defuntos e an entes, c heranças Jucentes, recla
madas em Jui7.0, por meio de jUSlificnçües (Avs. n.
oS-de 30 de Junho de 1844, n. 156-1e 21 de On
tnbro tle 18,~7, e n. I >I-de 14 tle Abril de 1857).

Perdigão ?\talhcil'os no seu Manllal do Procurador dos
Feitos § 507, nota (1031), tombelll enLende que os pre
.:citos comminatorios, estão sUJCit08 ao pngnmenlo de
imposLo, por que, eomo diz Pereira e Soma (nota 1024),
~ão verdadeiras demandas.

Nns mesmas circumst2ncias considera n demanda para
obrigar a consignar em deposito a dirida nOf! termos
d08 nrLs. 3 7 e 388 do Codigo Commer j:ll, e antros
cn..~o semelha.ntes, quando não he meramente pr para
to ria, e nem milita alguma outro elcepção, por ser
então "erdadcira demanda ou acção principal.

(t) A m,'nos qlle já não Lenha sido pogo OimposLo
no callso principal (Av. n. 111 - de ~7 de Abril de
18/.9).

Tambem se cobra csLe imposlo do dh'irla exigirIa
por meio de reconvenção (AL II. 136-rle ~8 de Se
tembro rle 1850).

(~) O qlle conlirmão os A'·s. n. 34-de 9 de Fe
vereiro de 1854, II. 365-de 21 de NOl'emhro de
186", e o. 13l-de 26 de Mareo de 1866, n. I e 2.

O imposto de'tc neste c:tso" ser pngo na mesma
occasiüo na ncpnrtição, cU! qlle se sellarem oS 3U
108) antes da ~oncll1são ll:lrfL a sentença definitiva.
(Av. II. 131-de 26 de iii orço de 1866).

(3) Se o fim da demanda reslllta de desisLeneia
por eaus. de insanovel nullidnde do proeesso. o im
posLo não se cobro (Avs. 11. 210-dc 20 de Setem·
bro de 18:;2, n. 221-de 29 AgosLo de lS51", c o.
131-de 26 de Março de 1866).

(4) Hefere-se ao principal, e sómenLe se dem im
posLo dos juros qllando o pedido he de dinheiro, e
nelle se comprellendem juros já veneidos no Lempo de
propOr fi acção) formando esse principal, C nUllcn hc
,Ie"ido das eusLos a [inol (Avs. n. 56- de 5 de Agosto
da 1843, § 1, n, 17-de 12 de Fe"erei.,o de 18/.5, e 25,.
-do 13 de Novembro ,lo 1852).

(5) Se o ,'ulor dn eonsa demondada nüo for ex·
pressamente declarado pelo auLor, logo que propu
ser a acção em Juizo, não se deve aomiLlir que
seja regulado por deelnração do mesmo ouLor por
termo no! nu tos; de\'eIlllo s~-lo por arbitramento de
louvados, ou por accordo e nprnsimcnto de nmbll~

Os partes, 00 forma do art. 5 (Av8. n. I 7-de 26
de Outubro de 18510" n. 31 e a2-de 21 de Jaqeiro
P9 1863/ O !I. 3Vi~pe 26 de Scl~mbro de 1866),



3. Os Orphãos (i).
4. As villvas (2) e pessoas'mlseraveis (3),
Art. 11. A imporlancia dos 2 % que

pagarem as Partes, qllaudo forem vence
doras, será accumlllado ao principal e cus
tas que tiverem HIlCido, para por tmIo
serem execuladas as Partes vencidas.

Art. 12. Qllando a demanda tiver sido
tl'atalla com alguma das pessoas privilegia
das; de llue tl'::tta o art. 10, como Auto
res 011 RéOs, na occasião do pagamento
do sello dos autos, sómenLe se ave/;bariL
no processo (I~), que não se paga enlão o

(I) vido L. de 18 cle Ferereiro de 1653, e Al's. LI.
8i, \l3 o 90-de 23 do i\fnr;o e ~ de Abril de 1853.

O AI1'. de 8 de Maio de li4.;; eomprehendo nesla isen
ção os menores, indislinclamentc.

(2) O pri\'ilegio de isençílo dat DiziU1:ts perdem as
viuvns se COSI1I'Cm , c 03 orphãos (1'1C se emnllcipnrcOl
por qualqner dQS modos em direito (Av. n. 116-do 10
de Janho' de 185.\-).

(3) São consideradns pessona miscravois, os pobre.,
o~ caplivos, os presos cm cumprimenLo de senlcnça. os
loucos de:;assisados 1 a Igrc.jn e nl~Iigio30s mendicantes t

mas o julgamonto dosta qualidade, em eaSQ cio cluvido.
lIe da compclcncia das Thesourarias de Fazenda com
reeurso pa,·o o 'l'hesouro (Av. n. i - de 25 de Janeiro
de1843§4).

No mesmo numerO se comprehende a classe digmL
de favol' c prolecção, orphüos O viuvas ~ de:mssisndos,
ainda qne tenhão I"Qrlnna (Av5. n5. 87, 9~ e 9G-de 23
no MOI'ço o 2 de Abril de 18,,3, e n. 182 - de 9 dH
~I.aio do 18i;i, e D. n. 2i43 - de 13 de llevereiro de
180 I. 01'1. ~ § 4 ns. 1 e 3).

No numero dos misernveis falllbcm so deve contem
plnr n8 l\ljscricorrlin~ e 1:lospitaes; :iO fCVCZ, as Ordena
Religiosa. 'luo não são lIIendionnles (Av. n. IOO-de lO
de Oulubro de 18.\0, e 'l'h. vaI. AlI. 16 n•. 17 e 18).

Nesla closso não So. pode eonlempltll' o fllllido, .alvo
provando que não l~m meios de pa"nr o imposlO (A".
n. 399-de 13 de Setemb,'o de 1861). ,

(i) Outro lonlo se deverlÍ pro licor todas as "ezes
que o yalor dns cnusas exceder a um conlo de réis
(1 :OOOSOOO), na eonformidade cio ort. O deste Decreto.

Podem averbllr este imposlo as Eslações Fiseao' do"
logares, anue houver Helnçõos, sempre que os feitos
pelldences em segunda instancio, forem p:lra esse Hill
rcmcllirlos, por nccol'uão cios mcsmos Tnbunues, aog
Juizes de primeir'a Inslancia do taes lugares.

lie indispensovel moneionnr uas averbações O pro
cesso â que pertence a Dizimo, o Juizo de pl'imeira
Inslaneia por ou de coner O feito, o autoridade li quem
fÔl' rcquerido o :lllCrUnrnento, convindo que o Chero
da mesma E:;tação FiSCAl communique n occurrenciu.
ao do Estnção li que o feilo perleucer para que (UIIl

bom nello se nole o foeto (Av. n. 210-de 2t de No
"ombro rio I81j!, § 1).

Averbado o inlposto a I>nrlp que convier ou n vcn ...
eido póde paga-lo em qnalquer Estação Flsenl, d~\'endo
O respectivo Chpfe fazer as necessaria!'! commuOIcnções
(Avs. 0.109 - de 31 do Ma"ço de lB08. e d~ 15 do
Abeil de 1800, impresso no Jornal do Co"''''orelo ues.e
anilo 11. 96, Olll Supplemenlo).

Oulr'ora esse pogamonlo deveria rcolisor·se na Pro
vincia, onde o feilo havia comoçodo (Avs. n. 236-de
I·i de Dezembro de 1850, e n. 21lí-de 21 de Novembro
de 185/, §t,.).

If A v8l'bn , diz Gal vão nns ~uns Reflexões sobre a hi8·
lOl"Ül. 6 legi$lnção da Di::ima dlJ. Chanccllaria, do liVIO
na Estação l?iscnl que se fizer deve conter: 08 nomC:t
dos autores e réos, o Juizo em que se liliga, a naturezu
da C'ilUSR, o !iOU valor, a quantia do imposto que se
deve I~agilr na execução ua seuten~a, e U cUI'lorio eUl
que são procos allos Os uulus f\\'erbados, mencionan
dO-50 os nOl1les dos respeclivos Escrivãcs.

No esel'Íplurar,fio da Reoda iguae. deolarações se de
lIOID fazer, convindo, quando a Dizima que ~~ pagur
Ih'orsido al'orbuda, doeloror-so tom bom a dala em qoe
o foi. ..

Vide D, n. 2jH-de 13 de Fo,'oroiL'o de 1861, or!s
t;; e 19.

Át>IiI'l'uml'l'l'O~

Ad. g,o Não se pAga imposto da 8el1-
lenga (1):

J, Dos Juizes Ecc-Iesiaslicos.
~. Dos Juizes Criminaes.
~. Dos Juizes Conservadores (2),
4. Das de Preceito (3).
Art. 10. São isentos do pagamento (4):
J, Os Procuradores da Corôa, Soberania

e Fazenda Nacional (5).
2. Os Promotores dos Resillllos.

(I) Os Av. n. i8 e 102-de II,· de Jull,o, e d' Ii
110 Solomb,o cio 1810, e n. 21,·2-<1e 6 cio O"lul,,'o
de t851 dcclal'urão, quo c -la disposição não foi
a\lerad. pelo uI'!. 8 do D. n. I,I~-do 10 de Ju
nho tio 18,~v, por isso ÇJuc esse artigo somenle tem
por lim lixar o privilegio concedido tis pessoas do
litigantes, o que nenhuma relação lem com o pri
vilegio proprio das causas, de quo se Irata 110 pre
cCllente urtigo.

Sobre as tlcnLcnças que não pagão o imposto da
])jzimn di.t Chancellttl'Íu, consulte-so os Alv. de 16
Ue Joneiro de 1589, arl. 1!0., de R do Maio de 1iJ.5,
e de 2i dc MO"ço cio 1i92, Ord. doslo liv. I. 2U
§5, L. de 18 de Fevol'oiro de 1653, o Ass. de 2 de
Dezembro de li91, o Avs. n. 19-do 20 de Fe"oreiro
de f8!~,Jt, n. i i5-de 2 de Junho, n. 2Vl-d.c ti de
Outubro de IS5!, e n. 210-de 20 de Selembro de
1m.
. Assiut. os seotonças nullus, as j ustif.ieações poro
lnvColarlOS, O habililacõcH de hcrãeil'os uão estão 'Su
jeitos á este imposlo: Vide nola (~) ao § I, uO ad.
~ d~lc D. a pog. 388 destu 1bru.

Vide D. n. 2i43-de la de l'evcroiro de 180 I,
8rl. j, c ~~.

(2) Nas mesmas cil'clIll1stnucias estão as scntcncas
UO::l Juizes arbih'o!'i, exceplo qunnuo conlil-madas "ou
rofOl'lllUdus om Juizo Suporior (1'1'0\'.•Ie 19 de De
z~lnbro de 18~5, e Heg. de 16 de Jaoeiro .Ie 1589
lIl. un~ Dizimas § II).

(3) li bem assim us qae como taes se eonsidorão em
JUIZO compctenle (Ass. de 2 de D~zelllbl'o ue li91,
Alv. de 2. de Março de 1i92, lhs. n. 2!,~-de 6 (Ie
Oul.bro de 1851, e n. 22i - de 29 do Novembro
UC 1851).

Em idenlico.s circumslancios estão os scntcncas de
d;Sullropri?çúes, por isso que, como bcm diz I)erui
Boa )~albClros (,Vallllal Dota I O·to) , não lie demanda
proprlamento dila, o apenas um pl'ocesso cspccial,
Cll, quo se Ira ta do refl"nlar li indemnisação qDe
~;t'~:;~~ 00 cidadão, cDJa propriedado reclama o

I
A L. ~. 360-do 18 de Selembro de 1845, no

ar. 18 dISpõe o seguiote:
• Nos Juizos do Paz não se paga"á o imposto do

s~lJo, ~lell1 oa dOlls paI' cento do valor da causa. Jl

I' (·1) Confessando. os ruas u~o privilegiados ~orelD
~rdsdelros as dmdas, depoIS de laoçodos seJa de

aJunlarem proournção o do eonleslação seja d~ al'l'azoa
r'coto o fiaol, mos 'notes da oonel~são, julgar·se
e'a AI" fórmn do As,. de 2 de Dezembro do 1iO t ,
.0· v. de 2. de Marco de 1702 (Av. n. 22i - de
• Dd~ Novembro do 18ü4., § 1).
null~Slstm~lo o anlor de qualquer causa em razão de
~ ~dade lO~nnn"el, protestando propor nova acção

oall deve pogllr Dizima (Av. n. 22i-de 185!, ~ 20)~
di .aveD~o a parle intel'cssada pago O imposto na
eslslcnClU, no caso do Av. ~27-de 18!H ~ 2, pro

I/ondo novo ac~ão com identidade de diràilo e de
tEl!lSIJ~S, cm cUJo caso lambem 80 comprchendc olI:rdell'?' on. olllro qunlquer legitimo represeutllnle,
18~,cst~ SIlJCJtll a novo pogameulo (A.v. o. 22i-de

'~" ~ 30 ).doi ~sle parllgl'opho lambem se oebo comp"ehen
, nbo 'lIzeniln l'rul'inciol (Avs. n. 131-d~ 16 do Denlu ro de 181-3, n. 244-rJe 25 de Oulubro de 1852, e
S~~~i6-d •. 6 de Setemb,'O de 185.).

po I o venelda ." Fazeadn. não del'e ser pago o im
tuiSilo, ~ qaundo Já lenha sido, cunlpre que seja resli
ZolU~ adPnrlo }eneedor3 lAI'. n. t4t - ele ~9 ete De-

vro e l~"·o, § 2),
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imposto, a que ser!l depois ú]Jl'igada a
Purte não privilegiada, se vencedora for.

Art. 1.3. Proferida a Sentenr.a contra
-a Parte não privilegiada, não IJódeTú e ta
seguir recurso algum (I), nem della tomará
I~onh()cimenlo, sen que tenha satisfeito o
imposto, cuja importancia lhe será resli
tuüh no caso do molhoramento.

Visconde de AbrClntes.

lJECllETO n. H3-DE 1.0 DE J NHü
DE 1.8'1,5.

J\lteralldo o Regulamento de 9 do L\bdt do i842

para a eobraD~a da Dizima da CbaDtellario.

~ Uei por bem que se oh erve o se
uuinte'
v Arl.· Lo o o valor do objecto deman
lIado OUl Juizo nào e 'codor ele LOOOdOOO,
na fórllla do Uecreto de 22 de Outllbro
de 18/12 (2), a parte vencedora pagará o im
posto antes de tirar, entença ou mandado,
em cujas costas o Escrivão copiará o Co
nhec!mellto (19 dito pagamento, PUíl que
depOiS a parte veucedora o pOSSl1, haver
LIa vencida.

ATt. 2.· Se o valor da cou a deman
lIada exceller de 1:000HOOO, ou so a parte
vencedora fizer certo por jurallJenlo (3),
peranLe a Hepartição Fiscal que uvel' de ar
recadar o impo:to, que a vencida não
tem dentro do lmperio bens conhecillo
por onde se possa haver a iruportal1l;Ía
da condenmação, olJrigando-se perante a
lI1esma Repartição a responder pelo IlJIpos
to em q-ualquer tempo elll qn IJ3ja a
sua l:obral1ca, o E'crivão lhe dal'á a sen
I nça ou m"andado com essa declaração,
e com a da do Imposto, pal'a qne a parte
"ellcida a possa pagar (ruando for reque
riL1a, ou seja obri,gada (Jnando haja ele ,er
pcnhomda pelo pagamenlo do principal e
'ustas (q,).

(I) SegDndo o Av. n. 10 - de _6 de Fevereiro do
181+, nos casos Cm que o imposto se averba, podem
scguil' os recurso!:! de npllcllllÇão suspensh-a, sem o
lll'éviu pag'Rmento, exceptu quando as appellaçue. fo
rem no clTeilo devolul.ivo, C nos casos de 1t~\'isLàJ á
ljue estão obrigadas as partc~ vcncida~.

(~) Vide nota (2) ao arl. 2 do D. n. i50 - de iS42,
Íl pago 381 rlesra obra.

(3) O juramenlo do que trntn esle artigo não lIe Ilf
licicnll! para acautelur o dil'cito da li'ilzcnda, b~ miS4
ter, que 00 caso tle se Lerom achado bens cm que o
VCl1CUt.lOl' promova fi execução, an·preço. OUll'\lS provas
uemonsll'ando a falla de ben ,ao menos denlro do 1m
perio, poro O sou pagamenlo C O do imposto (A\'. D. 5
-rle 5 de JODeiro de 1 :\3).

,ide D. n. 2743-de i3 de Fe,'ereiro de 1861 al'1. 12
§ 6.

(4) !'ião preferindo a cobrança do imposto ao direito
do vl1ncedor da demanda, QUI1 Cm todo o caso dC\'t! sef
Jll'imeiro pago c satisfeito (Old. d. Iiv. i L. 20 § aI,
o não ehcgnodo os bens parn UD1l1 c outra COUSA, Clevo
o imposto ser uycrbndo para ser cobrado execnlh·a·
mente pela Fazenda, em ludo o tempo que o condem
Ilado poder faze-lo (,~v D. S6 - do 5 de Agosto de
lSl.i § 20 ). •

Tide D. n. ~H3-de lo do F~vereil'o de i861 arl. 2
!is 5 e U,

Ad. 3. 0 AcOlltecendo que a. parle \'Cu.
cedora da quitação extrajudicial, á venci.
lia. em, fmuLle do lmposto (t), ficarão laes
qllllaçoes mulas e de nellhum etreito, e
cada huma da parles ( eneida e vence.
dora) sujeita á lllu1La do (Louro da impor
tancil1, do ll11posto aLé a quantia dc 2UO$
e tI me illa pena ficarão sujeitos os E cri:
vãe' que derem quitação judicial, elll
que lhes seja. apre enlado Conhecimcnlo
do pagamento do Imposto, o (lua! sera
lambem lran criplo nos :lutos,

Art. 4. Se finda a. execução, o prol)u
cLo do. bens do execulado não chegar
para o pagamento da parte vencedora, c
Llo Imposto, aquelle preferirá a e te, fi-
ando rc el'l'ado o direito da Fazenda l'ía

cional conlra o devedor (2).
Arl. ii. o O E 'cl'iYãe- do Juizes do

primeira ln'Lancia, e lias Tribunaes na
segunda, remelterão no principio de c,1da
lrimesti' áS Estaçõés Fi cae , na confor
midade do disposto no dito Decreto, 1'0
lações de todas as sentenças que tenhào
pas ado em julgallo no ~rimeslreantcriod3:,
ele que se tenha averbado o Imposlo,
para. serem conferidas com o ul'cl'uamen-

(I) Polo AI'. n. 120 - de 19 de Janeiro de 1851 !l1
declarou, que não se cobra o imposto, no caso dI!
transfercl1ciu do diJ'cito e acção contra o dC\'cdor, não
extinguindo ella a cau!;o, mas pnssnndo o credllo ~o
m'edor ~:Jbl'ogac1o com lodos os direilos, acções e ~rl·

,'i1cgios ao Hlesll10 nDnexos, Olas espera-se Otermo do
processo, para (Jno em tempo habil posS':t p3~~N~ u
imposto; cumprindo natal' que se a "trnnsferellclll IDI

poria solu~ão do debito, e a descarga do deredor. dm
prncedcr-sc na fôrma do presente artigo.

Vide Â\'. n. 36;;-rle 21 do NOI'emb" de \861, eU.
n. ~H3-de 13 de Fel'creil'o de I 61 arl. 13.

Da mesma sorle de\lel'-se-ha pagar o impu lo DO cVO
de composição dns pal'tea t,\'<s. n. 31 - de ~ deFere
reiro de 1854, c D. 36:i-de 21 de Novemuro de ISil).

Se para evitar-se o pagamen Lo do impoeto, d6lIBr
a purte vencedora de tirar sentença c de u3 4 1n aCXI'CU

ção, de cOlT.biDaçfio coma vencida, de\'cr4 se-ba proc~der
á f1scaliF(lção c nrrccadação do que eslive~ vcnc\IIO,
embora o \'enccdor não promo,,·o e CICClII;ao dn sen
tença (AI'. n. ;JOe-de 29 dê Ago,io de 1853, §5).

A lei lião reconheco as desistcDciilS do -!]ne trllla.o
arL. 5 § I, do D. D. i50-de 9 de Abril de 1812, /uaO
a fcila, judicialmente, com a fOl'molIdode, legues ~o
mp.~mo processo, C não os lralos sCCl'clos, que D30-eonsl[o dos autos (A.v. U. 06-de ij de Ago,to de 'SI,
§ 1,). TI

(2) Vide nota (2) ao arl. 2 dcsle Deere!o! e . D.

2H3-dfr 13 de Fevereiro de 1801, arl. 12 ~ o'd 1861
(3) Virle D. n. ~74·3 - de 13 de l?evermo e ,

al·l. \5 §§ 1 e2, t .
O A\'. 11. 3U1-rle 31 do Outl1bro de 1851 tle erml~',

que eslos relações sc,jiio rcmeltidas 1111 Côrte e Prol'ln'

eia do Rio dlJ ,J llnciro ao rl'llt~50UrO Nacional l e nas
rro,'incias ás Thesournl'ilJs de Fazenda.. .. d re-

Na mesmo Av. se dccllll'il que HS obrlga~oes a
mcssa tIas relações ás 'l'hesourarias e ao l'hesouro,
quanlo á cpochn do Aviso, comcça\'~ lI:!5 scolt;nç;:
ql1e tivessem passado cm jllloodo ~o iO de DolOrodos
1847 CI[I diante; c pelo qne re~pcltn"a n~ pnssnbo, du
'file o tivessem sido de Julho de 184.5 ale SeleUl rO elo
1857 j dovendo os Esorivães Ol'gnmsa·las para ser
presentes, quaDdo foreUl pedidos. du ,m

E quando em um trimestre não Ovesse pa sa _
julgado seotença alguma, em vcz da re peeti~aTC~O':::
ccrumnllicarão os Escrivães ao Tbcsonro e as ss
rarino o oCI;orrido. ..-

ide lambem o Av. de I. de~No"embro de 18...
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lo, a fim tle coultecer-se do \'alor exaulo
de cada buma causa, e proceder-se á fis
~Ili ação e arretada~ão do Imposto que
estiver "onuido.

Art. 6.° Os E crivães que deixarem de
(·.umpril' com a obrii:ação imposla no ar
tigo anlecedenle, são 1'esponsaveis pelo
lJrejuizo que dis 'o 1'e 'ullar, e incorrrerão
na mulla de 50$000 em cada IwUl semos
tro. em que deixayem de expedir as J'e
Jaçoes, a qual sera Pl'oroo\'lda e arreca
dada pelos meio, ex:eculivos, em visla de
reqlli ição dos Chefes das Eslações Fis
caes (I).

Art. 7.° Os ca os cm que e in oner
~nJ Ululla', lia fÚl'ma dos artigos anlece
deute' (2), serão olJjedo (le denuncia d3t1a
jlHanle o Juizo do' Fei los (la Fazenda,
c os denuncianles hal'erâo a melade da
jiOporlancia dellas.

Ar!. 8.° Além do: Procul'ado1'es da
COI'()a, Soberania e Fazenda Nacional, e
Promolore do Uesiduo, na fórma do
1Ut. 10 §§ :I° e 2° do I-teglllamen to de 9
de Abril de 184,2, ninauem mais será
isento do pagamento do fmposto enão as
)lessoas Il1 i era ei (3) .
.A.rL g,o Ficão revogadas toda as mais

Ihs~oslções em cOlllrario.
Com a ruJmca de S. ]\I. o InrEJ\ADOI\. 

Jfu1!oe! A!.I!S Branco.

DECRETO n. i;:i69-DE ;} DE iUAUÇO
DE :1850.

'\I'I'rOI'O o llelriJuenlo de Cu.las Judiciarias mandado
"rganj,or l'elo lei n. UO, -de 3 de Julho dc.i851.

8 l!oi por l.J~m,. ~m virtude (lo n.rl. 102
. I; da eon lltUIÇllO, e para execucão do
~ 1 d~ al't.i° da lei n. 604,-de 3 de Julho
e 18.5i l approvar o Regimento de Cu las

JudiCiarIaS (4) que com este baixa, assignado

ria\J)d~~mpele ao :.t'heso.u~o Naciooal e as The~oura
d - aze~da a lIUpOSlçao desla multa (Av. n. lUD
e 1.0 de ?lImo de 185U).

or~~d~60e~·i.n. 2113 - de 13 de Fe,'ereiro de 18bl,

d 'IS(~I') ?l!j;lIndo o Av. u. 169-de lo de Maio de 1856 a
,0Slrno dcsle a'" ó '- 'do ar( 3. ' Igo. teo, app!Jcllçno 1I0S casos

V'dôSll.' J/ D. n. 2743 - de i3 de Fevereiro de 1861

de(~}l:;id,fe ':0 la, (3) ao al'I. iO § I, do D. n. iDO-de 9
-de 13 de l' k, ~ pago 389 destu ob,'u; e D. n. 2i43

(I) O 'evcl'e,~o de 1861 ar!. 3 § 4.
ta. l"di~os~o LegISlador debairo dn expressão Cus
mcnle do Orlns compr~hcndeu Os despesas propria
JUUC!I OS PI~oCC so,. c Juntamente as as igoaturas dos
dos E' crivãc~nornrl~s dog :\dvoqudos, .e os solarias.
fozcr disliocÇãe l11als Orocllles tle J usllça. Não quiz
meDtos, laxas o .~nt~c custas, esporlwa, cmalu
qae procedeu ~OD~ ~~~~o~ braçal)en., e plU'eco-nos

As cusl"" sendo d
o proceuo alé fi ~ .,;spazas que se fazelO dllranle
do, lnroando-s un! 800 pagas pela parle "ellci
dcmnnd" e 1I1ms 1111I aeerescimo li perda da

a, mas a SUa cOlldelUna~ãt.l sómente coml're-

por lo é ThOlllàz [ abuco ue Araujo, do
Meu Con elho, Mini. tro e Secretario d'E 
tado do 'eaocios da Ju tiça, que a im
o tenlia entendido e Íétra executaI'. Pala
cio do Rio de Janeiro- em 3 de Março de
1855, trigesimo quarlo <la lndependencia
e do hnperio,

Com a rubrica d S. i\!. o IJII'EMDOn
José Thoma,':; Nabtwo de A·I'(l'lljo.

Tlegimenlo da. Custas J adiclada, lL 'Ine .e refol'e o
Decrelo 11. 15UD da dala dc"te,

PAltTE L.
Dos .1Iag/S/1'odos,

TITULO 1.

Emolumenlos dos J nizei dc I" Iostaneiu no ci1el.

CA.ftTULO 1.

Do. lui:•• de Pu: (I l.
Ar!. 1.0 Das cau as que coUbel'eUl na

hellde u'IneHos qlle entrão em to'a, o são conlouas
pelo Contador de Juizo.

..tlntigumcntc além das custas do processo, hnviúo
as; ressones, e dizião respeito não u causa, lllOS a
~essoa com rela~ão ao dumno que soffria (Urd., do
IiI'. I t. DI, c lIv. 3 t. 91 pr.) IIla essa. cuslllJl
desue a anLiga Legislação hnvião cahido cm desDso,
conforme alie"la Pereira e Sousa no seu Processa
Civil nota 5 6 ". fillc.

A Ordenações di linguem as cus!<',s em ingelas,
dobradas, em Ircsdobro, elc. segundo o gráo de

malicia da parlc vencida, o que be declarado na
senlenço de eondemnação (Ords. do li". 3 t. 61 ~

1, e liv. ã 1. 118. jlr. " i).
Os funccionorio. do Eslado que o representão lias

repartições da Ju liça c .Fazenc1a, como Procul'adoreg
tia COI'õa, I'romolores l!nblicos ou de Tlesidnos, e
ProcuradorCl Fiscues Ilunca são condemn3uos em
custas. O que já se prulicu,'u do antiga dntn J O
consta de grandú numero de netos legislativos.

As custas ol'dinurills lião fuzclll exceder a alçnda,
a menos que não sejão em dob,'o, e cm lI'c.dob,·o
(Ass. da ~!. de Janeiro de lG13). Nem o seu e,'I'O,
qua alias póda Sal' amendado, impade a arecu
São da sentença (AJ. de 18 de Oulllbro de 115~.

A Legislação sobre n cuslas aofrreu dinbrcn~

ta. rnodilicaçúe. depois das Ords. do li". 1 t. 89,
DI, e D2.

1'IIra o llrazil promulgou-sa o AI V. da i 9 de De
zemb,'o da I 6UU, monduudo cob"ar cm dubl'O as cuslas,
e solorios das Ordenacões. D 'poio fOl'ão arpcdidos dous
AI"nrás com a dala de 10 de Oulubro da 115~, um des
tinado ás Capilauias do lilloral, e outro para as de
IIUnas Geraes, GOJaz a !lIallo-Grosso ; mas del'oia ,lo
Decrelo de 13 da Outubro de 1832, o segundo foi
mnndudo "igorar em lodo o Jmperio.

Posleriormenlo esla legi.laçflo so[rau altorusõe.,
COIII o D. n. 1·I,5-da 13 de Murço da 184,2, arl••
3i e 41.

Os J uize do Orphãos tiuhão UIl1 Uegimonlo c.
pecial para os seus solarios, c,pedido em 2 de
Maio de 1131.

l<clizmenle o Decrelo n. 15GD-de 3 de lIIarQo do
1855, qua temos a "isla, complelamente reformou
eslu maioria, e ainda que ougmenlasse o já pe,ado
onus da. Cusla J udiciaes, desemboracou o fóro da
dedalo que ha"ia. •
. Seria uma curiosa historia, n dos custas judicia..

rJ~s dc.de a promulgação das Ordenações Pbilipl'illas
ala o prcscnle.
,(I), Vide .obre os Juizes de Paz' a Disposição Pro

VISaria, nrts. 1 a 7, Decrelo D. 1!..3 - de i 5 da
Março de 18~3, nrt. 1 § 1, a a L. de 15 de 00
tubro de 1821, a notas rcspeclivos a pago 2DI, 30.
a 3U3. '

O. D. de 14· de Junho do 1831 delcrminou '/l,e
oS Jm~es de l'az, além da tabolela 'luc dercrão lC\'
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CAPITULú lI.

Do! lui;es MUJlicipa~s o lai~es do civel.

a sua IlOl'ln com n legenda-Justiça de Pa::, lerão
por di.lincLil'O 00 LiL·.colio do Indo direiLo para o
e.~uerdo, 80b,'e o seu ,'esLido, uma facho de 100'gul'a
de uma mão h'U\";:SSR contenuo uma lista amarclla
enLre duo. \'erde., e o. Delegados de Policia lUUO li.la
"erdo eotre duo. amarelias (Dec, n. ,8i-de IG de Fe
"ereiro de 181, 9).

l'or D. de ~O de OuLubro do t83~, o Juiz de
1'111. que Li 1'01' de .eL' paL'Le, ,0L'a ciLada peranLo O
SupplenLe, ou peranLe o .Juiz do DisLriclo imme
dialo, qual o ou Lho r e3colber.

(I) ~s cus las .ingelas, como ja "imo , e por maiores
quu :;eJão não fazem exceder B alçnda, regulando 86
IllenLe o Jledido priooipal (Av. n. 94-de 14 de Outu
bro de 18H).

As causus da Fazenda aiuda infol'iores á nIcada
tios Juiz li ue Paz corl'cm pr:lo Juizo conlcm.:'íosD
em visla da L. do ~2 do UuLubro do 1761, (A 1'.
n. 28a-de 16-do OuLubro lie I 35). Vide noto
(I) li lei o. 242-de 29 de No"embro de 18U, a
l,al(. 287.

EoLando denLro da alçada a execução se faz por
lllaodaclo de preceito, de conformidade com fi Onl.
do IiI'. I L. a:; ~ 7, e AI'. n. 85-de 26 de Ou
tubro de 18·i3. O A\'. u.I,:;-de 27 de Janeiro de
I 63 confiL'lllao~o C!lta doutrina deelarou, que oeoLes
casos a cxccusao ho SUlIlmUr1:;!Umn nos termos da
Ord. cilada, e D. n. 1.3-c[e I:; de llarso de 1812,
art. I, § 2.

Vide noLa (~) ao ort. I § 3 do D. 11. I ,3-de 1:;
de "[orço de 18.>2, n pago 305 de.la obra.

(2) "Vide t\'. n.3/.3-de 18 de OnLubl'o de 1856
parle pl"Ulleit'3, na nola ao CUJ!. I do L. 2 de6l~
Decrelo,

Art. 3,· Das sentencas proferidas sobre
o pau lo principal da caL1sa, quer seja 01'
diHaria, SLlll1lllaria ou executiva, e sobre
oxcepções perempLoria , receberão o omo
lumento: pela maneira seguinte:

Nas eausas cujo "aloL' não oxceder da
(IUantia de 500, '-i8000.

Desta ql1~ntia a i :000$-2UOOO.
De 1:0008 a 2000S-3 I OOO.
De 2:0008 a l~:OOOI -4,nOOO.
E dahi para cima-58UOO.
Se pelo julgamento da execução peremp

tori,l nào findar o pL'oces o, n'f\O haverá
l"epetição deste emolLuneutos no julgamen
to final, e os aulas 50 farão coneluso
CO/H o preparo feito para a excepção pc
l"emptoria,

1\.1"1. 4.· Da sentença defin iti vas pro
feridas sobre embargos de t rceiro, senllor
e possuidor, ou p1'ejuilicado, e sobre ar
tigos ele preferencia ou rateio, terão o
mesmo emolumentos marcado no artigo
antecedente, regulando-se a re peito da
quellas pelo valor dado ao objecto a ros
peito do qllal so tiverem opposto os Em
lllrgos, e quanlo a e tas pelo liquido re
colhido a depo ito ou valor do objecto

sua alçada (1), e das mais de (file lhes com-\ adjudicado sobl'e o qual se tiver di pula.
pete conhecer e julgar, terão de cada son- do a preferencia ou rateio.
tença final-lUOOO. . _ Arl. 5.Q Da' que forem proferidas 50-

ArL 2.· Em tudo o m~1 temo os 11105- bro embal'o"os-opJ.lOstus á ,eutenca ou á
mos omolumentos C[UO forem l1:al'cado sua ex:eeuçào (qualquer que seja "a nalu
l'~ra os JUIzes l\IU111Clpaes e Jwze do reza delles), sobre artigos de liguidac:io
elvel (~). Oll liquidação por Arbitro", terão a llieta~

do dos omolumentos na me ma ordem c
pl'Oporção marcada para as enlenças de
tini ti va '.

Arl. 6.· Quando hou\'er recolll'eneão,
o pedido de la se juHtará ao da aGcãu
pam 50 calcularom os ditos emolumentos,
pOI'ém, bavenclo no processo Assist nlus,
ou Oppoentes, não luwerá aCCl'eSCilllO al
gum de emolumento.

Arl. 7.· Da sentenç.as proferidas 0
b1'O excepções dilatarias, juslifica~:ões in
cidentes ou prepamtorias, artigos de allen
lado, de habililaç.ào e outros incidentes,
tanto na acção como na execução, qual.
quor que seja o "alar e natureza da cau
sa-1.nOOO,

Art. 8.· Das sentenças sobre jnstilica
çõe- pal'a emhargo ou sequestro, e man
do de uetencão-28000.

E da sentellCa final sobre a subsistencia
ou in ull'isterícia do embargo, equestro
ou detenção, terão a ll1esma quantia, qual
quer que seja o valor da causa.

Arl. 9,0 Das sentenç,as sobre quae quer
oul1'a ju 'lificaçuos, uas que se ti 'erem de
proferir em proces os em que não. houver
designacão de valor, das que Julgarem
desistencia OL1 composi 'ões allligaveJs, fian
cas, protestos, contra-prolestos, o das quo
Úomologarern qualquer acto-18000.

Art. 10. Das son tencas do lDudemua
çào de precei to, qualquer que seja a quan-
tia confe sada-iHOOO. .

Art. ii. Das sentenca de ahsolvlç:10
da instancia e das que" se proferirem na
acção de jummento d'alma, qualquer que
seja o pedidO-DOO r , .' .

Art. 12. Das partilhas JudiCialmente
feitas, pel'ceberIío, até 1.:0008-2S000,

Até 3:000U-l~'OOO.
Ate 6:0008-68000.
Ate 1.0:0008-88000. .
E dahi pal'a cima, qualquer que sepa

importancja do monlo mór nun';a lllalS de
108000. . ,

E o mesmo terão da sobre partLlha, a -
sim como da conta ou calculo, quando
llouver hUDl só hercleiro.

Se porém a partilha ou solJrepal'lilba rór
al1ligavel, lovarão a melade dos llitos Clno
lu mentos.

E da emenda da partillta ou sobrepar
tilha nada perceberão.

Al't. 13. A e les emolul11~nlos sóule~~
te terào direi to aquelles JLlIZ0S pernll_
quem se houver fei to a partIlha ou 50.
brepartilha juuicial; aquelles que sollleJl
te a jL1lgarelJ1 perceberão -1nOOO .
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Ar!. 11(.. Dos rnandauos de preceito,
ou outro quaesqner mandados e simples
precatorios-200 rs.

Art. i5. Das carlas prer..aloria , qual
quel' crIe seja o fim a que ellas se diri
girem-õOO rs.

Mt, 16. Dos editaes e ahrará de edi-
elo -300 rs.

Art. 17. De qualquer jur:unento que
deferirem, por pes oa 2001's. .,.

Portim ao lnvenlarianle para pnnclplo
do invenlario-l 000.

Art. 1S. Da inquirições d.e lestemu
nhas ou informantes, e do depOlmenlos das
pnrl.e;, terão p r cada depoimenlc-l~OO rs.

Porém narTa perceberão pelo JUl'alllelllo
(lue lhe deferirem.

Ar!. 19. De qualquer exame (i) que pe
rante elles se fizer nos seus aucli Lorios
-2~000.

Al't. 20. Da carla de perfilhação e
leailimação, ou aclopção, e de insinuagão
de doacão-fl·HOOO.

E dn' ]ll'Ovisães de opere demoliendo e
011tI'ag quaesquer-3WOOO.

Art.:21. Dos livros, cuja abertura, en
cenamento, numeração e rubrica lhes com
pelir, lerão por cada folha-SO IS.

Es.ceptuão- e o. li\'1'o. tlos E crivães que
perante elle servirem (2), dos quaes nada
perceberão.

Art. 22, Do se110 das sentença, cartas,
alvarás e provisãe no 1ugares onde não
Iln Chancellal'i:\-300 rs.

Arl. 2~. De cada objecto ou lote ar
rematado, quer seja moveI, semovente ou
(le raiz (:J) :

(I) Consultando-se se por esla disposição rodião
05 Juizes cobrar emolulUcnlos pelos cxolllcs, á que
proccdessf}m rÓra dos audiLol'ios, maximê sendo esses
actos i~cideDtc~ de causas, que os mesmos Juizes
proccssao róm de suas reside"eia.· r soh'eu o Go
"Crno Imperial por Av. n..'23-~e 3 de OuLuhl'o
dc mo.
.' Q!IC n soluçiio destn duvida se ncha nas c1nrns

11!spo lçúes dos nrls. tn, 2", e 2:) desle D., em
i1rlude das CJuaes, se a diligencia á qne o Jniz
sahe Córa de sens audilorio~, lIe designadamente o
cxsme de que se trata; não percebo por cUe O
emolumento do 3rt. t9, mas c simplcsmenle o fio
:I!l. 2:~; e so sahe para alqlllll oull'o neto e por in
c"lente e ii requerintenlo da parLe proced a nl
gum clome, percebe nlúm das custas do 3rl. 24
0'1 emolumentos marcarias no llrL. 1!J pora O acto
de exame j podendo cm qnalqner (tos nelos, ycnccr
~~.mbcm nfi. cnstns de caminho, cslabclccidas no arl..
_.1, se o diligencia excedo íÍ. duns lctl'uns do lugar
de stln residcncia. • o

(2) O. Ih·ro. do. Tnbelliãe. de Noln. estão snjeilos
~~t pns-amonto do emolUlnento de oilcllln ré is ~'or
a la (';~" n. 3"'-de 4 de Dezembro ue 1855).

(3) Nao se deelnrando nos al'ls. 23 e 160, se a
porcentngom do .lniz o Porteiro, devia er posa
pelo cuslo dn arremnlação ou pelo arrematanle,:I0mo se.l:aI'IO prO"idoncindo no nrl. 112 li respeito
110 Escr,l'u?, declarou o Av. n. I7I-do 4 je Ju
a'o de 185o, no ~ 2, que esle D. somente havia
ugmenla'lo o. snlarios uevid pelo arremnloção,
m nada nlternndo 11 prnlica alé aqui serruida, do

á6rem pnl!M pelo. ~xecutarlo. os impostos ~ enca.rgos
I que estava SllJCltO o ohJecto orl'emalndo ulé ao
á:~olda nrre~nloçã?1 e pele arremnlante 08 solarias

lu z O mnl~ OflicllIes.

Até tiOS-200 1's.
AP 1008-400 rs.
Alé 500S-1HOOO.
Alé :1.:0008-2$000.
Alé 2:000"-3S000.
ALé 4:00fl-q·UOOO.
Dahi para cim~-5UOOO.

_TO ca o de adjudicação terão o mesmo,
calculando-se sobre a avaliação della.

Art. 2lJ,. De cada vistoria ou diligencia
a qne forem denlro da Cidade ou Villa,
não endo ex-o{ficio-5,'OOO.

Sendo fóra da Cidade ou VilIa, ou no
mar-8 000.

E além disto os emolumenlos que lhes
compelirem pelos acLos f[Ue praLicarem, e
dando-se conducçãofomocida pela parte que
tiyer inLere. se no andamento da causa (1).

Arl. 25. e a dili!!encia for em di Lan-
eia que não exceda de dua leauas do
lugaT ela residencia do Juizes, Dila terão
cansa alguma a litnlo de caminho; se ex
ceder, vencerão caminho á razão de ln
por cada legua na ida, e outro tanlo na
valfa (2).

ArL. 26. Se a cliligen ia não se poder
finalisar em hum dia, trabalhando- e alé
o pôr do sol, le\-arão por estada de cada
dia (3)-8HOOO.

Art. 27. Se ahirem de SU3S residen
cia para mais de buma diligencia, o ca
minho se contarlt succo sivam 'nte de hum
ponto a outro pela e tmda mais curta.

ArL. 28. Se por qualq11er causa, qne
não s.la por facto ou omi são elo JII iz OH
do E cri,ã, e não effectuar a diligencia,
depois de terem e Le sahido de uas ca
. a, vencerão os emolum nlos na fúrma
do art. 2!~, como se a diligencia e li
ve. se eITeetuaclo.

Art 29. Quando o Juiz se transportar
ao mesmo lu:rar para praLi 'ar mais de hum
acLo ou dilig ncia relativos a diversas eau
sas ou pessoas, as custas do caminho e
rilo ntre ellas ralf-iada , e as cle-estada
se di,idirão tambem p las Lli las pess03s

•
(I) Pelo Av. n. 8-de 4 de Janeiro de I 56 ftO

declaroll 'Iue a obrigação de preslar eondl1cção
comprchcn< c fi pe6soa e a bngnçrem, não podendo
o .Juiz exigir para n ultima mais de um animal,
quando isso Ior indispensave1.

Vide Ol't•. 19 e III.
As euslns desle al'ligo se podem eonlar no Juiz,

terminando :l diligencia de "istorin Otl oulrn qualquer
cm um sÓ dia, ainda que seja ao põr do Sol, mas não
as de e~tada~ salvo excedendo fi diligencia do primeiro
dia (AY. n. O:i-de 20 de Pe"ereiro de 1.60).

Pelo A I'. rlc 8 do mesmo mez e nnno deelarou
8e abusiva n prnlica de cobrnrem 08 Curadores in litem
n diarin ri ~MHooO, nos medid"jcs elU que são intcre~
surJas menores, em visla do pl;"escntc arl. c os de n~. i4
e 17 desle Deerelo.

(2) Camin!lo he cousa dilferenle de eFlnda (AY. n. 58
-de 28 de Jnneiro de 1856).

Vide no ln (I) ao 01'1. 10 desle Deereio, e o art. 108
rnn:s fidiantc.

(3) Vide Av, n. 95 - de 20 de FeYereiro de 1860, n~
nOla (I) qO arl. 24 .upr~.
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em proporção ela demor(\. do acto on di
ligencia respe liyas (l).

CAPITULO III.

Dos Juú:cs ele Orpltãos c AUSClitt'8.

Art. 30. Da a signatura das cartas de
emancipação ou supplemento de idade-2H·

Provisões de tutela (2)-3! 000.
.Alvar!l de supprimento de licença para

casamento ou autorisação p:lra esse Jim-q·$.
pitas de autorisação de qualquer outro

ol)Je(~to-li'OOO.

Do jnlgamento das conlas ele tufella (3)
-28000.

Art. 31. Como Juizes de Ause])! s, nas
arrematações dos bens (le que tem por
centagem, somente receberão por amel:lde
o emo1Llmentos marcados para os Juizes
l\Iunicipae ; e nas arrec.ldaçôes qne como
taes forem fazer nào vencerão mais do
que hum clia (le estada, além do cami
nho (II.).

Art. 32. Aos Juizes de Orphãos nunca
se poJerá contar maior estada que de trez
dias, qualquer que seja o excesso desse
numero de clias que gastarem em cada in-

(I) Pela Presidencia de Mions Geraes lordo propos
tas as segninfes duyidas :

1.a-Terá elfecluado duas diligencias o .luiz Muni
oipal e de Orpllãos, que em semelhanle aclo. conslan
rio-lhe que um indil'iduo oslá demente proccrle a jnsti
ficnção da dCfnencia, Ct1epois com ou sem intorvulJo ao
exame medico?

2.a-No caso de Iransporlar-se no mesmo lugar ou
fazenda, dahi, por lhe ser requerido, proceder á
nm inventario, depois a uma habililação , c por fim ii
orna djYilão, relativos aos mesmos bens iuycnlnrindos,
lerá praticado tnnlas J.iligencins, quantos são estes
a los'!

3.o-Qnaalas diligencias lerá feilo,se sabia para fazer
divisüc cm quatro ou muis Cazendas, sila3 cm dh'crsos
1ngnl'es , embora pcrlcnção aos sacios 011 herdeiros,
sendo taos diyisões feitas umas após 0l1trn8 ?

O Gnverno em Av. n. 252-de II de Junbo de 18GO
resoll'4\o o segninle :

Que eomo o fim das duas primeiras questões era
labor qllacs a custas que competem nos Jnizas, c por
quem deynm ser pagas, ao CODlador mDpre regnlaa
do-se por esle Decrelo, rntear as oe "iagcrn pelos inte
ressados, dil'idindo as de eslada em prop.Jlrção da de
mora que hou\'cr parai) neto da rliligenciaCJos re~pecli'

vos interessados, nada importando que se considerem
taes nctos uma ali mais diligencias, por que as c:ustns sô
são dcyidas rela viagem, e tada, 011 por aquel1es actos
para os quaes o mesmo Deerelo designa enslas es
peeiaes.

Pelo que respeila li lerceira pergunla se os qne
requerem ns dholSõcs das fazendali em di"crso~ lugares
forem socios ou herdeiros igualmente inlcres~ndos, ne
nhuma duvida orrerece o presente arligo, no tlnfll
iómcnte hn. a prevenir o caso de não serem dos mesmos
socios as ullimo.s fazendas a di,'idir. caso em que as
custas do caminho de"crão ser, não jã raleadas com
igualdade por torlos os ialeressados na viagem do Juiz,
mas sim repartida em ordem a que o dono da primeira
fazenda uão ea'Teguu com as e"slas de viugem <lu Juiz
ú ultima.

"ide A". n. Gi-de 8 cle Julho de 184G.
(21 Virle Ord. do li\'. 1 l. 88 § 53, e Rog'. de 2 de

Maiorleli31.
(3) Vide cm nola ao artigo 109 o L\\'. n. 421

rle 16 de 1"el'ereil'o do 1865, n. 2 e 3.
.mVide arl. 82 do D. n. 2433 - de 15 de Junho do

1 59,

wntario fora de S11a" residencia (I). Em
Iurlo se regnlarão pelo qnl' \'ai marcado
para os J lÜ7.eS 1\1nnicipaes no capitnlo 2'.

CAP1TGLO n·.

Dos Jlli~os dos Feitos ria Fa:elltlo (2).

Art. 33. Em todos o notas que pra
ticarem, em razào de seus empregos, e
sentenças que proferirem, terào os me mos
emolumentos marcado para os Jwze Mu
nicipaes e do Civel (3), porém aqllelle Jlli-

(I) Vide Reg. d02 delllaio de 1731, n: n.I:3 -110
15 de }larço de 18/0-, UI·Ls. :J9 e /.0, li AI'. n. 21-de10
de Abril de 1813.

COllsull"-·se o Av. n. 252 - de 11 'le J unbo de 18,0
§ 3 na nota (1) rio arl. 2~ fieslo ne relo j bem como o
Ay. n. 201 - de lG de Selembro fi IgG5 Das nol" ao!
arls. J09 e 13,. ,lesle Decreto.

(;1) Elles SilO Cooladores no seu Jaiso (.\v. de 16 d,
Abril de ln).

A respeilo desles Juizes declarau o Av. n. 315
- rle 8 e 29 de .r nlho de 186:1, que elles niio
podem eobrar cnslas como I1istribuidorl's nu "" J"i·
SOl "isto Como parn qUI} se dê n distl'ihuição hn in·
dispensavel n exislencia de dous Escri"ães (Il, do
13 de Setembro de 1 2i, e A". n. G8-lIe O,lo
Março de Ig49), e caso leu hão cobrado devem I"
po-I.., por quaolo baila (lde não pollião frni-llU,
nlalime cm prcscnça do art. 5 da L. n. ~H.2-dc ~~
de Novembro de I H, que se póde coasllltnr a
pago 2 8 desta obra.

(3) Em ,h. circular D. 2GO-de 12 de Junhu do
186U deelarou o Goyerno I mperi"l o seguinle:

• Que nos Iaspeelores das Alfandega., Colieelo·
res, e Administradores de Recebedoria, e de lle.·"
de llenda , nos lugares fóra da resirlencia du Jlliw
clllamlo e1 reCTem funcções de llrocurndorcs ~1J8
l'eitos dn FazcncIfl nas cansas contcl1t:iosas proprlll~

menle Jilas e não Da<{ueHas de qne Irala u ati.
1 das Icslrneções n. 1I.3-de 28 de .Abril do 1851,
são r:tlensi"as às dh'posiçócs da I,. n. ~4.9:- !lc ~
de Selembro de 18/01, art. 8, cir ular do ~lIm le!'O
da Jusliça de 2.~ de ~[arço de 1S51, Jn,lrueç .
de I U de Abril rio mesmo .nnO arl. /.1, e Ar.
da Pazenda n. 379-de 22 de Oulnbro de IS57,
cm "irludc das quaes os Procuradores e olicitn
dores da Fa7.enda não percebem emoilllnenlo, aI·
guns elas partes, mos se d~\lerÜO contar parn 11
l"azendn Nilcional, para serem )H19RS pcl:u. par!
YCncjd~HI, não só as custas ndiantltllllS pela mcsm~
FuzeDcla DaS lermos das ciladas fnsLrurr,üe' du~!
de Abril de 1S51, Circular da Fuzenda ~' 2~.- .0
18 de Novembro do mesmo anno, e nHUS t1JSPO:I'
ções em vigor, como a importancia do Procurntorlo~
i. e. dos actos exercidos pelos Procuradores o ,
licitadores do Juizo dos Feitos, conforme se acha
marcado para os Advogados e Soliciladores nu .I',e·
sente Decrelo, qucr as demandas scjão exccuh"l\S,
quer de natureza diversa; compctiu,lo sÓnl.cnlo a
taos Agenles Fiscaes pelo trabalho de oroClar nO!
processos de arr cadações de ausentes, a porc~nld
gem do arl. &2 do D. n. 2433-de 15 de Jnn 'o e
1850). • - t lU

Os Juizcs qne não "encem ordcnn(lo~, nao C
jús ás porceolllgen, mas e Ião 601enl" ao' ~bo:1
lumenlos do cargo (A I'. D. 143 - de ~ de , ri
art. 5, e a. 2~2-de 2 de Selembro de .1.851). Tor

E qunndo pereebem ordenado, lem JUs a 1131.
da Fazenda (quc aliás em regra nenhum CUJO n
menlo leIO obrigação de pagar), a diaria para r.n·
utiul:o c esladu, IJur lIlelade nos pro~es~o~ ez'O{PCld,
C inleira nos conlenciosos, se o sCn'lfio bo rór~brii
IlIgar da sua rnsidencia (A\', D. 143-tle 28 de,
de 1851, art. I c 3). , cu.

Não lelldo orclenado, esses emolu01en~o', oaO , o
brados por i111 i,'o (AI's. 11. H3-de 18al t\-'dc
5, o n. 253-de 19 de Julho, e D. 338- o ,
Outubro de 185G). 3

O A\'. n. IS-do 12 de Juneiro do 1800 dcclaro ,
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m erue perceberem porcentagens Ol~ com-I ?~:-reYerem
missões da Fazenda. Publica receberao por le,alà.
am lade os emolumentos das arrematações.

39:;

as conlas .ill lomalla:, nada

'l'J'f(;LQ n.

CAl'lTULO v.

Dos Pl'ooedol'C& de CapeI/as o Rosid"os (I).

ilrt. 3'J,. Da ahertura e cumpra-se dos
lc:tmnento' e rodicillos-l,"OOO.

_~rl. :-15. na tomada das conla. de Ca-
pella. :

Ale 2003-1$000.
Até 1100~-2~000.

Até 1:000~-:-I~OOO.
Mú 2:000,~-5,'000.
E dahi pam cima-uSOOO.
Art. 36. Do jnlgamenlo das contas do

testamento í2) - 2#000.
Além ele' i % do residuo, no canos cm

qlle o hOllvel'.
Em ludo o mais se regularão pelo que

vai marcado pam os Juizes J\luniciIJaes;
porém nas nl'l'emalaçõe' do" bens do l'.I'cn
lo, ile que tem porcentagem, r('('plk 1':10 :t

ulelade rio" emolllmenlos (::l).

Dos l"i,.s do Direito (;).

Art. 37. Das deci ueo olJre :v'gml'o
de petiçào ou Úl trull1enlo - 2$000.

Do julgamentos da3 appellações rle gl.te
lrala aLei de li de Outubro de 18:37 (5),
-3~000.

Arl. 38 De lomarClJ1 contas ao. lnlo
r~se te. tamenteiros (li), o mesmo que esl!1
marcarlo [Jal':t os Ju.izes ele Ol'pltãos e Pro
vellom3 de Capei la" e ne idnos na tomada
de -a' conlas.

que no nbono das diarin!t de caminho C c~tarl:l aos
empregado dos ,Juizos doPi l'"eilos devc:m ~ 'r ousei'·
"adas tis llisposiçõ~s do ltr'óulamcnlo fie lOdo Ou
luhro de Ii:H, c ln. lrl.lcçiiU5 ue:!::; de Ahril de 18tii,
que continl1ão COI ,·igor não oustaote o Ar, n. 281
,Ie ~9 ele Setemhro de t $li5.

Vicie A", n, nli; - de 13 de Dezembro de ISnr.,
e n. II. 2~2-de '2tl do No,·cOlbro de 1Ri I, nlêm dos
A\'isos ll11nexos fi pago 281 a 291. dCSlla obra.

(!) "iue 01"1. do li\" I l. 02 e nolas.
(i) Vide Ord, do L. I l. 62 ~ 9 nolll (2) a png,

II!I flesla ohrll, e A,'. n. 4n - de 10 d Solembro (Ie
li'i; r.1O nola ao arls. 11)5 e t07 deste Decrolo,

(3) Vide D, n, ~/.33-de tu tio J ulllio de 1859
arL!. 8~ e 9t a pago 3/.S e 9·19 desla obra.

(4) O A\'. n. aJ5-rle 21 de OutuDro de lS5;; de
clOrtlll, que pelns senlençll!l 11I'ofcridll!l pelos Tl'Íbu
unes (~O Commcrcio em procl":-i:iO.s arlmilli~trali\'os se
c~br~rilo Os c,?olul11cntos taxados pnra os Jnizes tle
IhrOllo d~ pruncil'll lnslnnciR i 03 qURCS dcrcrâ
ser r~parllllo pelos membros tio TI'Ibunnl Admi
n~slrnllro. B Os dc\'idos pelas appellnções que su
1111l!1ll no Tribunal ue segunda 111stancia lambem
rltH·e~ão ser repGrtidos pelos l)rcsidenlc C Adjuntos,
I'l)r ISSO que sào cllCJ os que rêem eIuminão c
rdatão os feitos. '

(5)_lt~f~re-s,. ao ar!. Iii dessa Lei que Iratn' da
oe39,<10 d~ serriçoi.

(6/ Vido n~ta \~) upra 00 arl. 30.

Do, emolumentos na parle crimiual e policinl.

C,\.t!ITl!r.o {.

Dos llli." de Pa" Delegados o SlIbddo!Jaclos cle Policia
e Ju;:;cs MUllicipncs (I),

Art. :39. De a sistil'ell1 a forl1lnção do
corpo de (lel~cto rlireclo ou qualqller Olt
lt'o exall1e-2,'QOO.

A qualquer busca, 11:fO sel1ll0 ex-nfi,cio
-~,~OüO.

Arl. M. De qualquer jnrnmenlo flllc
deferirem, por calla pesson-200 rs ..

Sen lo porém ao queixoso oudennnclanle,
por cada. hum-5U;) 1".

Art. 4,1. Dos intel'rog:tlorios dos réos
e inquiricues de testemunhas levnrão de
ca.da hltlrí-500 r'.

Nada porém lel'ão pelo jlll'al1lelllfl, nem
pela acal'eaç.ão, quando honver~

Arl. là Dos julgamel lo de iJança-2$.
Ditos das suspej~õ(Js-2S000.

Dilos nos Crlll1'S cn.ia. decisão final lhos
cOl1lpele-2~OOO.

1\ rI. '~3. Da pronnncia, ou il1lproce
del1cia da queixa, Oll denllnria, Oll proce
dimento e~;-oflicio-2Bl)no.

Da suslentação ou rel'og~~ão de. sa.s do
cisões, o mesmo.

Ar!. M. Das enlen('a rjll obrigarem
ou não a termo do lJoín YII er ou se"'u
rança, de cada hum dos ohrigados ou não
obrIgado -1 '000.

De toda e qnalquet· rlee,i. TIo qne ponha.
termo ao processo, ou sohre pre.cripção
ou julgando a acção perempla-..!3000.

Da que somente julgar o lançamenlo,
lendo cio continuar a accusação por parle
da. Jusli~a-l~OOO.

Arl. IJ.5. Do julgamenlo da graça de per
d:lo, modj!icaçào ou commutação do pena:

Em crimes aliancaveis-'J,flOOO.
Em crimes inaJia·nc:lI'eis-S~OOO.

- ne ql1:lCsquer manclâllos 011 guiao-200 rs.
F. dos Edltaes ou AII'nri\s quaesqner-

300 r,. '

(I) E l s fllllccionnrio_ não tem dil'eito n Alarln
cnminho, ou r.ondllcçiio, quaudo I'rn!irareJU nct~!4
poli..:ines c cr!mill:ws fora do. lllgUl' _de suas rC!U-'
dcnciDd( por lSSO qne nl'slc llllllo llao !'c Illes con
oedeu .tl'. n. 3~3-lie 18 de Outubro lie 1856).

])n meslIln sorte não tem jüs á cus las 00; nele.
~n,los e ub,lelegndos relo. aclo_ que pl'alic"o mn
c,,"ccução do lU'l. H· do Ilecreto 11. .t't33-d 15 de
Junho de IS:,!) na arrCl~a I:lçiics de bcn::l ue .\.lIl'1en~

les, aSS!U1 como o llc(lo :tario Geral interino, por
que "la diligencius u·offieío (,I \', n. 12$-de 2:1 do
~tnio de t 5Uj.

,lo Juiz ~luniciIlal, quc tem de funecionar COUlO
sub.tilulo do Juiz de Direito no Jury, derem
ser contndos os emolnmento. que a e.te coberião
se presidisse á sossão do mo_mo 'l'ribunlll (A\'. n.
313-dQ l~ de Outubro ,lo 1850, § 2).

0110. O~·
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CAPITULO !T. metade destes emolumentos ('1); a outra me.

Dos Chefes de Policia.

-'
Art. q,6. Quando por si exercerem as

atLrilJuições que competem aos Delegados,
Subdelegado , e Juizes l\1uniciIJaeS, terão
os mesmos emolumentos marcados para
estes no Capitulo antecedente.

CAPITULO IIl.

Dos Jui=cs de Direiro.

Art. q,7. Das Sentenças proferidas ~o
bre recursos que para clles se tel1hão 111
terposto-38000.

Dilas sobre Appellaçães-li,SOOO.
Art. 48. Do juramento defendo aos Ju

rados, de cada Jurado-200 rs.
Dos quisi tos feitos ao Jury (1)-28000.
E das Sentenças proferidas sol~e deci

sões do Jury-li,800U.
ArL 1~9. Das Sentencas e actos que

pralicarem nos proces os de responsabi
lidade, nos de crue trata a Lei cle 2 de
Julho de 1850 (2), e em todos os mai casos
não especificados neste Capitulo, terão os
mesmos emolumentos mm'cados Jlara os
J~üzes" Municipaes no Capitulo I deste
tlhllo.

CAPITULO IV

Dos Alldilo"es dc MarillllO.

Art. 50. lOS processos cujo conheci-
mento e decisão fmallhes compete (3), per
ceberão os mesmos emolumento marcados
para os Juizes Municipaes e ele Direilo
nos crimes cuja decisão finallbes compete.

E quanto ás arrematações, ele que tem
porcentagem, receberão a melade elos emo
ltullenlos do arl. 23.

CAPITULO V

Disposições Ceraes.

Art. 51. Quando a l\Iunicipalidade fór
condemnada nas eustas, sómenlc pagará a

(I) Vide Doia (ln in fine, ao capitulo 1 do t. 2 dcste
Dccreto.

(2) Refere-se a Lei n. 562, que eucarregou aos
JUIzes de Direito do julgamenlo dos erimes de
moeda falsa, roubo e homicidio nas fronleil'as do
Imperio, resistencia e til'ada de presos, e bancar
rola.

(3) Esle funceiouario foi creado na Cdrle por D.
de 13 de 'ovembro de 1809. Por ora só exisle um,
que he JIlagistrado, e sene na Cdrle.

O Auditor do Guerra subslilue o da ~Iarinha,
o vice-,·ersa (D. n. 1116-de 2 de Julho de 1856).

Os réos de impurLação, oa tenlativa de importa
ção de Africanos são julgados por esle Magisllado
(L. n. 581-de 4 de SeLembro de 1850, arts. 3 e 9,
/I D. D. 731-de 1í:sde Junho de 1854). •

(I) A respeito das custas que devem pagar as
Camnrlls 1\1 unicipaes, con"ém muito ter cm "islll li.
J.cgislação que creou essa obrigação, assim como
as decisões explicativas dessa Legislação, aiado de
pois do novo Uegulamenlo do Custas.

Eis o que diz o Codigo do Processo Crimiaal ao
art. 307.

" Todos os quo dceahirem da acção, cm qaalquer
insLancin que fOr serão condemnados nns cu5las,
excepto o Promotor; e neste caso pagar-,.-hão prlo
cofrc da Municipalidade. »

A L. n. 261-do 3 Dezembro de 18~1 ao arl. DU
decrelou o segninte:

" Sendo o réo tão pohro que não possa pagar
as custas, perceborli o Escrivão a melade della. do
cofre da Camara Mnnicipal da cabeça do Tormo,
guardado o sen direito conlra o réo, quaalo a oa·
Ira metade.•

E ta di posição foi r"produrida no arl. 469 do
D. n. 120-de 31 de Janeiro de 184·2, ,ómeolacom
a declaração de que a ou Ira melade da cu las de
veriá o réo pagar quando melltOTa$Se da {ortuna..

O art. 467 do mesmo Decreto nutorisa os E>eli·
,·ães e OCficiaes de Justiça a cobrarem tzeMiro
,nente a imporlancia dos emolumentos e solarios que
lbes forem devidos e contados na conformidade dOI
arligos precedentes e das Leis em vigor, quer das
partes que requererem ou a favor de qucm se fize
rem as diligencias e praticarem os nclo aDies dI
sentença, quer das que forem condcrnnodas l quu
finalmente do cofre da Municipalidade MS IcrmOl do
art. 307 do Codigo do Processo C,·iminol.

O A". n. 21,1 - de 9 lle Selembro de 1835
declara, que os Juizes de Direito e os Promolores
Publicas não tem direi Lo II mela.le das cnslas das
Processos de Iivramfnto de presos pobres. Esta
dontrinn acha-se reforçada com o lH. a. 86-do
27 dc Fevereiro de I 66, que exclue da mesma pro·
lenção os OCficiaes de Jusliça, declaraado qaa o pre
sente 8rt. 5i não revogou o de n. q69 do D. n.
120 - de 1842, que aliás era copia do art. 9U da
L. n. 261-do 3 du ])ezembro de 1841.

O À v. n. 329-de 23 de Novembro do mesmo
nnno de 1835 d clarou, que nas causas crimes não
ba lugar a prisão por falta de pagameu!u de cuslas.

Os Avs. I R9-de :4 de Janeiro, e 240-dc li de
Julho de 18/,0 deelararão, que nOS caso. em que os
Juizes de Paz (hoje os Chefes de l'olicia, pelegadas e
Subdelegados, e Juizes Municipaes) lomao coob17"
menta de. crimes cm que tem lugar a dc~unclül
independente de reqnerimenlo do Promotor, aoo seo·
do procedente o processo, o pagamento.de cuslas eorre
pOr conla do cofre da Camara MUDlClpuJ. por "Ia
que da disposição do arlo 307 do Codig~ do proces
so Criminal se deduz nma conclusão tua geral, que
não pode deixar de comprehender semelbanle ClI!O,
cujo artigo aliàs sujeita o ';lesmo .cofre. aa paga
menlo das cuslas em Iodas as IOstaacms, naO I..,eodo
parle ,·encida.

As Camaras Municipaes eslão sujeilos a pogar ao'
Eseri"ães do JUf)', nos processos cm que decabem
o. Promotores Publieos, os emolumento. por bum
sÓ lermo de Juramenlo, que prestão os Jurados 001

conselho de accusação ou senl.nça, porque SOjeuJe
lavrão um termo (AT. n. 228-de 30 dc Jua 'o e
1860). r

ConTém nolar que as Camaras não ""'em pag~
as custas, quando os Promotores decahire~, seD~~
do ponto em que elles tomarem a accusaçao. e ~d
lauto, baTendo perdão ou de istencia do o[ead,."
cm tnes processos, s6mente dahi cm diante co~rcrbo
as cusla, por conta das Carnaras, sc for O r~o 0

3
)'

solvido (Av. add-de 27 de Abril ~e 185.3 n, . e a;
A Camara Municipal tambem n.o esla sUJcda

cuslas. em virlude <10 arl. 307 do Codigo d.o. P~oc::
50 Criminnl, no caso de 8ycriguações pohCHl.~. 81
o{fieio de que não resultar acção ou processo. cnml~o.~
paI' quanto aquelle arL. refere-se sómenlo a CSlj lU
(Avs. n. 97-de 5 de Abril de 1852, n. 21!; Ue de
de ~Iaio .de 1865, e n. 154-dc l4 de t'- r
1866). 86 de

Vide Avs. de ·12 de Junho do 183~ C 11. -
30 do ,setembro de 1844.
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CAPITULO m.

Disposição fl.ral.

CAPITULO Ir,

Das Causas C"imes (2).

(I) Vide Dolos (3) e (4) aos arls. S7 e SS do
D. de 3 de Janeiro de IS33, a pa.e:. 2S5 desta obra.

Vide Av. n. 330-de 3t de Outubro de I 55.
A commissão que compete aos CDradores fi.c.1es,

Deposilarios e Admiuistradores das massas fallidas,
do di.tricto do TribuDal do Commereio da Côrte,
consla do Regulamento de 12 de Setcmbro de \S55,
que se pode ler no Codigo Commercial do Imperio
do Brasil, annotado por S. O. de Araujo Costa,
a pago 380.

(2) O Av. n. !l5-de 15 de Mnrço de 1~56 de
clarou, que as custas dos processos instaurados CZ~

o{fieio, Dáo pedem ser cobradas, seDão depois de
baver sentençn final e irre\"oga\"el.

Os SeDbores pagão a. custas pelos escravos, quo
não se reputiio pessoas misera"cis, e devem aquelles
sei' citarlos pa"a defende-los (Nova Ga~ella dos Tri
buna.. de 1850, n. til).

(3) Os emolumeDtos dos Jaizes e TribDDaes do
Commcrcio, ainda em proces os adminislrativos regn
Ião-se [leio presente Decreto, e devcm ser reparli
dos pelos membros do mesmo TribuDal, e em grao de
ap[leUação, pelo Presideute e A(ljuDlos, c:&- ~i do
D. n. 150G-do ia de ilIaio de 1855, IIrt. ~G (Av.
n, 335-de 31 de Outllbro do 1855).

Art. 60. E tes emolumentos serão co
brados e repartido pela mesma maneira
até aqui praticada (3).

AJ.'t. 58. De cada Processo de appella
cão crime, qualquer que seja-4.8800.
• E a mesma quantia (10 recursos.

Al't. 59. os Processos de responsa-
bilidade cobrar-se-bão pm dobro os emo
lumento , que tem os Juizes de Direito
nos proces os, cujo conhecimento e de
cisão final lhes compele.

Abbf~A.mN'l.'OS

veis (1) que tiverem de subir [\ .conclus~o do
Tribunal se regulará da maneira segwnte:

Nas cau a até o valor de 5003-284:00.
Até 1.:0008-~U800.
Até 2:000$-78200.
Até 4::0008-98600.
Até 6.0008-12S000.
Até 8:000S-e dalJi para cima-i5S000'
Árt. 53. Depois de julgadas as cau as,

sendo os accol'dãos embargado , a melade
deslas quantia, quer seja hum ou mais
embargantes ao mesmo accordão.

Al't. 54:. Dos aggravos de illsh'umeulo
e dias de apparecer, qualquer que seja o
valor da cau a-4.8800.

Art. ií5. Do de petição, cartas te te
munhaveis, confliclo de jUl'isdicção, arti
gos de habilitação e de su ·peições-28l10q.

Art. 56. Da a signatllra da ordem CI
tatoria e de inquil'içãO-i8000.

De (fUalquel' juramento que deferirem-r
300 rs.

E o mesmo dos mandados.
Art. 57. Das pl'oro~ações de tempo

para illventario-i2880u.
E dos reclU'SOS de qualificação-6S000.

Das R,lações (~).

CAPITULO I.

Das CaU$GS Ci••is.

Ál't. 52, O preparo das causa ci-

(I) o Av. n. 40!..-de 20 de Dezembro' de IS55
declarou, que este Decreto apeDas ~areara a taxa
dos snlarias e ·emoIumcotos, e nada Inno"ou sobre
a obrigoção de pagar, e direito de ba.ver .cDstas,
como esfa\'a disposto C regulado na leglslaçao an
lerior' e que por taDto devião as Camaras AIDni·
cipaes' pogar us euslas dos presos . pobres,. porém
oa razão o proporção de melade a qne sao cllas
sómcDte obrigadas por esl~ arligo.

O A,·. n. ~0·2-de 3 de Outubro do mesmo anDO,
declorou, que por esle artigo Dão lieando a. ilInDieipa
lidades iscotos do pagamenlo das custas DOS proce!sos
em que, scnio partes, decnhircm, mas unicamente da
obrigoçiio imposln aos parliculares de pugar á propor
ção que se forem concluindo. os aclos respectivos,
fazendo oe: E~crj"ães n declaração a margern,e de quem
rcccbcrão, pal'o afiual se allenderem Da eODlagem dos
aulos; era claro que pelos aclos praticados nos pl'O
cessos em que as Camaras fôrem partes, e que por ellas
lenhiio de ser pagos,só podem os Escri\'ães exigir 85 CllS
las u r.oal;oumpriudo notar que a excepção de que lI'ala
aultimo parle do ar!. IS4 deste Decreto, be relativu
á obrigação de pagar immediatamente as custas dos
actos que <lS CUlJlulns requererem , e não â obrigação
d7pagar ns CU51as ti final nos processos em que deca
!nrom a' Municipalidades, de que o Decreto não as
ISento.

No mesmo senlido pronuncia-se o Av. D. 434· - de
21 de Selcmbro de IS05, deelaraD:lo que o pre
sente ortigo he relativo as custas de processos
P!~Olovidos pela Justiça publica, e cODtra ella de
CIdIdos, e não os doquelles, em que seDdo parte as
Camnras, decabirem , cm cujo caso são obrigados 8
pogar as custas illlegralrnellle, cODforme o art. IS4
de te Decreto, e o Av. n. 20~-de 1853, supra citado.

No Av. D. 120-de 24 de Março de I 03 se de
clarou, que os bens das Camaras MDnicipaes Dão
estavão sujeitos á penhora, nem mesmo para pa
fomento do custas, sem aDtborisação do Governo
mperl3l na Côrte. e das Assemblêas ProviDciaes

nas Provine~ns, c ncm as suas despezas feitas, scnão
de conformulado com os seus orçameDtos ilInDicipaes
(L, .0. 10~-de 20 de Maio de jS40. art... ~3 e ~4,
e .' • e 5 do arl. lOdo Aelo Addicciooal); se
gumdo e..es bens a me ma regra dos beDs Nacio
n~esl Os qunes não podem ser alienados senílo cm
vlrlude de aulborisação do Poder Legislatim, como
be expresso DO § 15 do alt. 15 da CODstituição.

O Av. n. 5'8-de 21 de Dezembro do mesmo anuo
d~eIarou, que as cuslas devidas pelas Camaras nru
~Iclpaes em. "irlude I~O arli~o 3~7 do Corligo dQ
hrocesso C!,mmal, esluo sUJeltus as disposições dos

rds. do lIv. 1 t. 79 § .1, I. S/, § 30, e \. 01
§ 10.; e polo Ol·l. /,67 do D, n. 120-de 31 de
~~oetro de IS42 são as. Camaras, como devedorns
~ custas! equIparadas a qualquer parle e sujeitas

ao Clccutl\'Q. J

A doutrina destes dODs Avisos sDscitoD duvidas
~or par COrem anlinomicos, as quacs farão rcsol"l
~ polo Av. n. 301-de O de Setembro de IS05

Oa e 'e declarou que semelbante antinomia Dão existia'
~~~ (Iuauto o primeiro desses Avisos D. 120 ná~
nctro~ o ar!. 407 do D. D. 120-de 31 de Ju
a 1'0 e IS42, e o segundo de D. 548, não olfendeu
sol~egrd csstab~ecida na rmperinl Resolução de Con-

.. ,a ecçuo do rmperio.
de~i~ ~b~; D. de 3 de Janeiro de \83:, n pago 272

O ••
am li~~ a. 15~7-:do lo de Maio de 1855 no ar\. 96
Rc p I proVlSor,"~ente as disposições do presenle

30 amoDto Ms JUizes e l'ribunaes de Commercio.

!ade pel'derão os Jlúzes, Escrivãe.s e mais
Empregados que os tiverem vencIdo (i).

TITULO III.



Do•.\ti \'08'0doo, Solicitatlores, Curadorl;S e
rrocuradores.

Arl. 61. Das di~tribuiçõe dos Proces
50s-300 rs.

De qualquer Juramenlo, o mesmo.
E Lelll assinl das cartas, sen tenças, e

foúo e qualquer papel que lransitar pela
Chancellaria.

Arl. 62. Das licen~.as que lhes com
pele conceder (1)-lF,OUO.

])a' Onlen de sultura, o me 1110.

E das Provisões para ::ioljcitadores (2)
5HOOO.

E uus Ad ogado' não forlllado·-86000.

Arl. 63. Aos Advogados conLal·-se-ha.
pelas petit:.ues ele ~onL;ilia~ào, qualquer
IIue 'eJa a t:au a-2 '000.

Ditas para principio de acção em que
se não t1it Libello-l~~UOU. .

Vi las lJara embargo ou arreslo, mandado
de delenção, sequestro, entlJar"o de obra
nova-f!.fiOOO.

mIa olfereeida por ellliJargos-~·!tOOI).
Dita servwdo de LlbelJo lias aecües 01'-

,linarias-8S000. •
lJila pal'a corpo ele ueliclo ou qualquer
outro eXlIme-28000.

Dila de queixa ou denuncia-iií'OOO.

(I) o A". n. 96....,.de 13 de i\Tarço l!e 1855 de
clarou, que n disposição deste artigo, llJundanll0 I]UC
o.. l're.ulenles tias 11etaqõos percebão 1$000 pelas
licenças, filie lhes compete concedel'J sú (1J"'4 <'respeito
ás e.&}Jcrlirlas lJor pOtim'ias, não se de'rendo cobrar
emolumentos peJas outras.

(2) Vide Ay. n. 125-lle 2 de Abril de 1837, em
que Si} cor.tesla as Assemltlêas llrovinciacs o direilo
tle eobrHnça do in'llOslo de 4$000 pai' tieen~a "OS
l'rocuradol'C's t1~ AUfillnrios, que não Ii\csscm 11I'ovb:ão
dos PI'csidcIllcs das .llcln.;õc~; 'p0t' ~cr O cOlfll'ugo
Ilc l)rocurador nHllerlU conlrlbulnlo g~t'nl, c clussi
licad" pela T.. n. 243-de 30 de NOI'ombro de 18.11
§ ti da tnbelln anne.ta. J

(3) Os l'rocurailoreH dê cansos que H:s:signão ler
mo de rcsponsalJiii latlp, lirüo Iicclll,tn para ndv0S'"I',
Ou são nomeados cnradOl'es iII [t'tem, tcm direitu ns
tm~los marcadns para os Advonudoi! formudos ou
I' ro\'isionudoo (A,'" n. 82-de lU de Feyereiro e de
5 de ~I arço de 1860).

E~lu dnutriuu foi de 110ro confirmada pelo A\',
n. ~,6t-de II do Oulubro de 18G5 dderminaudo
C1.u~ dc\'el~l ser co..ntntlus as custas tle qlluesqucr pc
llçoCt; l.lsslgn~ldas pelas partes, Ou par seus procu
radures partICulares.

1'elo Av. n. 2GO-de 12 de Jnnlio do 1860 se dc
clarou, ,que 50 derem coutar pura a ].i"azcuda Nacio.
II~, a fim de sel',cm pagas pclas pnrteft "cl.lCidns, não
HO . as cnslns, adlautadas pela mesma Fazendu, COl1l0
n. ImportancHl de procu l'atario, i. c. dos aclo~ eIcr
cldos .pelos }'rocuradore. e Solicitadores do Juizo
dos FeItos, .cgundo o que sc aclia eslaLoleoido para
05 i\lhogadOlli fi l'rocurallorcM, UUt; cxccutho~, OU
um outras cau ·a~.

(I) Vidc AI'. de 8 de Fe,creiro de 1860, em UOl3
ao all. i1 deslc Decreto.

O Av. n. 422-de ti; de Selembro dc 1865 de
clarou, que o Ad"ogado quando a..iste simplesmea
te á inquirição ou reinquirição das 1cstcOlunba!:
lem direito a qne se llic lUaode cenlor os boao
rarios dc Ilnc trata O ]lrescnlc arligo.

I'nl~lliInO LlVI\Ó DAS OI\Dl::1'iAÇÔJl

Toclas as mais petições, tanlo no Ci\cl
como no Críme-IUOOO.

Art. 6~. Libello lanti.l no Ci\'ol Coomo
no Crime, embargos de lerceiro, senhor e
pos uidor, ou terceiro pl'Ojudicado, Arti
gos de preferencia ou raleio, de cada hwu
de tes arliculados-iO '000.

Conlrariedade a esles arligo não selluo
por iOlples negação, o mesmo.

Replicits e lreplicas, não sendo por sim
ples negação, cada IIulna-4,SOOO.

Al't. 65. Embargos oppo lo :í nolili
caçõc, á' :t 'signações de dez dias e a
qualquer acçào sUlI1maria u execuliva, ou
a qualq uer procedimen lo que se conleste
por e e meio-IOSOOO.

A contrariedades a respeilo delles, o
mesmo.

E as replica. e treplicas, de cada hUlIla
-4,~000.

Al'l. 66. Artigos de acções Sllll1l1laria.
-68000.

Conteslações aos lllesmo , oulro lanlo.
A.rt. ?7. Excepções dilatol'ias ou pc-

remplonas-SSOOO.
Contrilriedade ás me mas, oulro lanlo.
Replil:as e treplicas, cada llUma-I~8000.
Art. 68. Contr'1riedades, replicas e Ire-

plicas por nelmç~o e crualquer reqlleriUlento
lias autos-2fiOOO.

Resro ·tas nos aulos obre qual uer e~i
geJlcia ou requerimento-lI·SOOO.
. Quisitos para qualquer exame Oll \is
toria-q,UOOU.

Art. li9. Artigos de lJalJililaçf:O, ue al
tenlado e outros incidentes nas causa --45·

Art. 70. Embargos oppo lo . á' 'cn
lenças ou na exe ução, de qualquer natu'
reza que se.i~0-8JUOO.

Impufl'naçào e su tentaç.-10 ue cada hUIIl

destes arr:llwados, o mesmo. .
Minuta de a~gTaYO de pelicão, ou ms-

trumenlo-o '000. •
Art. 7L Bazões finaes sobre o ponlo

principal da causa, e sobre todos.o :11'
tigos que tiverem proceúimenlo ordinaJ'lo;
de appellação Oll de re,ista ciyel, tendo
havido di ·pula-20S000.

Tendo L;orrido á revelia-88000. .
Art. 72. Di tas na~ causa' SllllltnaJ'Ja3,

ou sobre artigos ineidenles das ordinarias
011 sUlJll11rtrias tendo IJ:1\'ido dispul:1. --128·

A' revelia-l~UOOO.

Arl. 73. Razões de rccU!' o L1e a[Jllel
lação O/l de revista cri me-20HqOO... _

_J\rt. 7!J.. na inquirição e rmnqutJ'lcao
de le ·temunhas no Cível, por cada tesle
lllunha (i)-q,fiOOO.

CAlllTULD I.

'Al'lTULO I\'.

PAltTE ll.

TITULO UNICO.

Vos Advovadas (3).

Dos Presidelllc$ das R.laçücs.

3J8
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De a sistil'CIU a (JUal(ru.et~ aeto judiciaI
([ue não seja o elo lI1qumç.ao de te .telJlIl
nhas, cndo dentro da cidade ou YIIJa (i)
-8flOOO.

'endo fóra, o triplo do que tem os
Juizes.

.'\.rt. 7f.i. Da aecu ação ou defesa nos
proce sos policiaes, e que caJJem na al
I'ada ilos respectivos JUlzes-203000.
" :lrL 7G. Da acclIsayâo ou defesa pe
rante o Jury (2)-/.i,OiJOOO.

(j lueSlllO sendo perante a Helação ou
uprrmo Tribunal.
..1.1'1. 77. Pelo arbilramento da fiança

ou da mulla-2~OOO.
AI'aliaçào da cansa para appelhção ou

paRamento do 2 % - l~OOU.

Officius como CW'adores 'in Utcm uo me
nOl'e , ou pe 'oa' mi eravei , o me 'mo qne
vai marcado l)ara. o Curadores Gera.e (3).

CAPITULO \l.

Dos Soli,ila<1o,·cs.

ArL. 78. De cada \lau a que agenciarem
no Juizo da La instancia, por mez(1)- 4,8.

De conlar- e-ba porem toda a inlerru
~ão que a causa tiver em seu andamento,
IIuC exceda de oito dias.
~ das AppelJaçõe e ReYislas ate o pri

meIro accordITo-lOflOOO.
E outro lanto alé cada hum do outros

accordãos, inclusi\Te o de Revista.
Ar1. 79. De ,cada citação qlle accusa

l:em, ou rcqucnmento e lançamento que
hzcrcm em alldiencia-500 rs.

Da inlJuirição e reinqwrição de tesle
munhas, por cada lnnna-28000.

E ile a 'islirem a qualquer acto judicial

(I) Segundu a douLrina do Av. n. 328-d" 29 do
Julho. d~ 1861, o CUI'ado,' Geral do. OrpIJãos não
tel~ Ulrelto n estes cmolumcnto~1 quando lt!:'sí!!le cm
~,~JZO no procedimento de 'llIucsquer l>arlilhus, cm
dlSL,a dos arLs. 80 C 81 deslo Decrolo onde esLão
c"fondo5 Os emolumentos à que tem jlis.
(2 O Defensor do ll~o peranle o J ury ombora não

.eJa .\.dl·ogado formado ou prol·i.ionado tem direitn
o.,, bODoral:io, deslo arligo (Av. n. 23'3-de 31 de
~Ol~ de IRijU); I'lSl" ser. esla a iUlelJigoneia do al'I.
• esLc DecreLo com bmado com o nrl. 99 da Lei
n. 61-de 3 dc Dezcmbro de IHt.

(3) O .Iv. dc 8 de Fel'ereiro de 1860 doclnroll
JUO OS Cu~nt.lorcs in fitem n;1o tem direito á diari~
~;on~J~SO~OI nns mcdi~õ~s em qu.e süo intc~essado~
tnl d CS, o que a eXistIr a pratICa canll'tal·ta, esta
crelO~accOrl.h~ com os a!'~s. 24, 14· e. 77 de::te De
mo. do cUlllprl~tlo que SCJao rcsponsublhsudo.s na !õr
clOoluOlea;~~, 183, os quc porcoberem laes o Indendos

d Calupre e~Lrelanlo ob.ervar que pelo Av do o~
Iii.,,: orçu d~ 18~6 so deolarou, quo cs Curadores ;"
cem 'n~:e nao sao formados cm Direito, c que CSCr...
1I0re~' ti a 'parle as runcçõ~~ de ad vogados dos me.
c(ldo~' c\'eUl perceber todos os emolulllentos mnr
ilrls f_ara os Ad\logndos c Curadores Gcraes, nos
os iuiz~~ 80 c 8! i e PCI' esta cuusa con'\'ém que
Adve~ado ";n la~ nomeaçüos, prelirão sempre os I

(I) Vide' u~[:': os.
Outubro dc IHij~~ arl, 63, e Av. n.464-de 1t de l

fóra da cit.lade ou I'illa, o m IUO que, ai
marcado para os E crivães.

CAl'lTULO lIr.

Dos Cllradol'" Gcrn.. dos Ol'Pltlios.

Arl. 80. Respostas em petições das par
tes, por llUma só vez (1)-1S000.

Dila em auto, o mesmo, repetiuL1o-'c
todas a vezes que 1IIe competir omciar,
selrunclo o termos do processo; porem, se
obre os mesmo termos do proce '0 ti

verem de dizer mais de huma vez, nada
mais vencerão.

Qmcios sobre declaracões de inyenlario
depois de encerrado, e" sobre contas de
Tutores, Curadore , por bUll1a só vez na
1." in 'laneia-3HOOO. .

Art. 81. lOS mais actos que pratica-
rem como Advo"auos legitimo' dos meno
res e pessoas ruiserayeis, se e tes forem
vencedores, o me mo que se conta aos
Advogados, e lhes será saLisfeito pela'
partes vencidas (2).

CAl'JTULO IV.

Dos 1'romolores {lsoaes de Capcllas e Il..id.....

ArL. 82. Re postas em requerimenlos
de partes-ir'OOO. .

Officios ou promoções nos auto,;, por
huma só vez-2$OOO.

Sendo por;m sobre contas de te;,:lalllen
tei ros e admini. tradores de CapeJJas, por
huma só vez-38000.

CA}lITt'LO v.

Dos Solici/adores dos Rcsidllos.

Art. 83. Das citações e lançamentos
que fizerem, ou accusarem em audien ia,
o me mo que se marcou para os Procu
radore juclic,iae.

Pelas notificações que promov~rem con
tra os lostamenteiros que, depOIS de no
tificado , mostrarem ter cumprido em tem
po o testamento-lJe8UOO.

E não tenL10 cumprido, 2 i/2 % do
Residuo.

CAPITULO \'T.

Dos I'ro",olores 1'..bli,os.

Art. 8~. Pelas respostas nos autos so
bre requerimentos de fianças-4,SOOO.

Pelo libello de accusacão-3S000.
Razões de recurso, appellação ou re

vis ta-4,8000.

(I) Vide nola (3) ao arl. 17 desle DecreLo.
O AI'. u. Io·13-,le 2; de Selembro de 1860 de

elal'on, qne os Curadores dos herdeil'os ausenlcs, ne
nhum dlfeiLo lem ;í qualquer outra I'emuuer.ção de
seu lrabalho, além da porcenlagem que lhes compeLe
pelo quo arrecadão.

(2) Vide nola (3) ao arl. i7 deste Decrelo.
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Respostas nos autos sobre de i teneia da
accu ação, pre cripção ou pel'empção ela
acção, o mesmo.

Art. 85. Da u tentacão da accusacão
perante o Jury-68000. " "

nila em qualquer olllro JL1izo-~SOOO.
E de assistir á formacão da culpa ou qual

quer outro acto elo p'rocesso que exija a
sua presença, o mesmo.

PARTE 111.
'l'I'l'ULO I,

Dos TabellIães.

C"~ITU~O "

Dos Tabelliãe.l dd Notas,

Al't. 86. Das escripturas que fizerem
nos livros de Nolas perceberão por cada
huma (1):

Até 1:000S-fl,:000.
De 1:000$ a 2:0008-58000.
E elalJi pal'a cima mais iS sobre caela

conto de réis não excedendo l)orém a iO$.
De cada e cripta que lançarem em suas

nolas ou registras, não excedendo de l10
linba ele 25 letra humas por outras (2),
levarão-inOOO.

Art. 87. Das procurações feitas no li
'1'0 das atas, e Illclusive o primeiro t1'3.s
lado-fl,SOOO.

endo a procuração feita fóra da 'ola,
levarão de cada outorgante-fSOOO.

Exceptuão- e as de marido e mulher,
irmãos e co-herdeiros, para o inventario
Oll berança commuJn, Universidade, Cabi
do, Concelho, 1t'mandade, Confraria, SOCIe
dade commercial, scienlifica ou artistica,
que pagarão como hum só outorgante (3).

De cada sub tabelecimento ou outorga
em procuração já feita, perceberão do mes
mo moela de cada outorgante com a ex
cepções supra declarada -500 rs.

Art. 88. De cada te tamento ou codi
cillo que fizerem no liVl'O de Nola -58000.

E ela approvação de cada testamento alI
coLlicillo-4. '000.

(I) Vide Av. n. 5lf-de 28 de Janeiro de 1856, na
nola ao ort. 81.

(2) Os An. n. 23 c 61-de 12 c 30 de Janeiro de
i 856 § "deelnral'ão, que não estabelecendo esto ar
tigo sulnrio maior paJ'n os escriplos, cujo lançumcnto
ou registro excedm'em de 4·0 liulius de 25 letras,
quo o de mil réis (18000), não ha oul,·o providencio
n tOOlnr·se em caso de excesso das linbas cm qucs
~~~c~~;~ão qne 50 cobre Ião somento a tala aqui

í3) O A.v. n. 58-de 28 de Janoiro de 185G decla
rou, que o pagamc.nl em razão do numerO de
outorgantes he somenlo estabelecido nesto artigo,
DO caso de serem as procurn~ües róra das Notas;
sendo que paro aguella. que se fasem no respectivo
Iivru, a 10lU be de quatro mil réis (4$000) inclusive
o traslado, quaes.quer que sej.ão o~ outorganles, o que
esta de harmoDlo com a dIspOSIção do ort. 8G, que
iam bem fixo paro os escriptura. guatro mil réis
(4$000) oló um cOlllo de réis, ainda que muitos
sojão Os conlrobcnlcs.

Dos reconhecimentos terão por cada fir.
ma (1)-160 l'".

A1'1. 89. Dos 8lCaIDe que fizerem cm
li\'l'O , documentos ou fil'mas para verifi.
cação de falsidade ou de qualquer outro
facto, ainda que seja fõra do Cartorio
l~~OOO.

Art. 90. Dos instrumenlos que derem
de posse qne se tenba tomado-lJ,nOOO.

E das certidões que derem de seus li
vros de atas ou regi Ll'os, assim como das
publicas-fórmas que tirarem, perceberão
o me mo que vn.i marcado para os E cri
vães elo Civel pelas certidões e tra lados,
com o me mo numero de letra e linhas (2).

Art. 91.. Do ponto de buma. letra de
cambio ou ela terra, e (}ripto ii ordem, ou
nota promi ~ol'ia cujo prolesto lbe fOr
requerido-320 r .

Do in trnmentos de prote to de cada
hum rle tes titulas, incln ive o regi Iro (3)
-1.~OOO.

De cada intirnacão que ftzel'em para o
aceite ou pagameri'lo do ditos titulos, bem
como de cada nolifica ão de protesto, o
me mo que tem os Escrivães do Civel pe-
las citações. . _ .

E terã.o metade pela certJ(lão de na~ 11l
timacão e não notificacão nos caso· amOla.

E "quando a notificação ou i,:tima~o
fór feita pela impren a, perceb~rao m~l
as des pezas que fizerem com a unPl'es ao
do' editae·.

Art. 92. De cada in ll'umenlo fóra das
'atas que lhes fór requerido, além dos

acima mencionados-iUOOO.
Art. 93. Das bu cas nos livros de '0_

tas ou regi§.tro , o mesmo que tem os l\s
c.rivãe do Civel pela buscas nos livro
de seus Cartorios; a sim como tambem te
rão o mesmo caminho e estada marcada
para e te rj,), quando forem exel'ceI~ 03
actus de seu omcio fõra de eus Cartonos.

(I) Vide nota (4) 00 01'1. 5 do D. n. 8l7-de 30 de
Al"osto de 1 51 á pago 382 desta obro. 60 d

O Av. n. 402-de 20 de Sntembro de 18 e·
cloroo, que o Tabellião de Nolos deve perceb~Ó
menle 160 róis pelo reeonhecimenLo de qua quer
firma social, sejão quantos forem os oomes que n com·
ponhãu.

(2) Vide Av. de 24 de Abril rle 1S61 nas Uol05
dos ods. iOl C 116. . d

(3) O Av. n. 201-do ~5 dr. Julbo de 1855 ;~
clul'ou, que pl'olcsln.ndo·sc variils lelrus p.or cnusaTa_
faILa de pagamento da pritnei l'a ,'eoClda, dO tre"
"ellião tom sômeulc direito de cobrar, além °ls tas
sentos c vinle réis dos (\onlos das outras e r I

mil réis (ISOOO) pelo inslrumonlo do prolesLo de Lo-
das, inclusi"e o registro. _ 91

Esta lOlltrioo foi confirmada pelos Av,. o. R,'
22i e 23~-rle r.,16 o 21 1e A~o to do mesmo a~ao ~d~;

(i) O.. solarias dos Escr; vães de Orphn:~" eI
buscas de procurar aotos c outros J?npels, f. I ou
pedir-se mandados e editaes ",-olfi'IO, re a Ivo(O'd.
li "eneficio dos Orphãos, podem ser cobrados mo
du liv. 1 l. 89 § 13), por qllanto os sala"osu~: ,,_
Jumentos lixados neste Dl1cr to sfio devidos. q to de
jão os actos ",,·oflieio, qucr cjão li requcrlme·~o dOi
parlos, nolnndo-sc a din'erença que "n a rcspel aiO
uclos c.c,o/ticio consisto em que os Emprogadu•
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E pelos actos que lhes 11e permiltido
pratiear de nOIte. e forem para e]]es cha
mado ou requeridos terão mais-iOsOOO.

CAPITUI.O Il.

Do, Tabclliâ.. da, Tcgi'lros das ',ypol"ecas.

Arl. 96-. Do regi lro de cada huma es-
criptllm de 11ypotheca-3flOOO.

])a averbaCllO (1)-18500.
])e cada certidão negativa-iH500.
De quae quer outra certidões e das bus

cas (2), o mesmo que tem os Tabelliães
de Notas.

TITULO II.

Dos EscrÍl'ães do l.a o 2.a Inslaneia, Socrolarios e
Continuas das Relações.

CAPITULO I.

Do, Escrirõcs de I.' Inslancia /la Cioel.

Arl. 9õ. Das ci Lações ou nolificações
que fizerem em audiencia terão, por cada
pes oa citada ou notificada-300 rs.

Sendo a cilacão ou notifiracâo por carta
-18000.· •

E sendo pe soalmente feila, a mesma
quantia, além do caminho e estada que
se marcar para as di Iigencias fóra de seus
Cartarios (3).

podem exigir logo as on,la' el<·lIas (a.l: 184 deste De
creIo o A,'. n. 115-no 15 do "Iarço do 1856), Ulas
devem 'Cr contadas, alim de que 5 jão pagas pola
p.,te que Cor a finnl condemn.da lias cuslas (Av. n.
a6-de ~5 do Janeiro do 1856).
_~ la doulriDa 50 acha confirmada polo Av. n.

5'.-do 9 do Dezombro do 1861, pOl' ando 50 mos·
Iro que a Ord. snpra cilada não e lá em vigor.

Cnn nilo-se os a/'ls. 8i O 107 deslo Decreto, e Av,
n,. ;~-de 28 de Janeiro de 1856 in (wc, acerca do ca·
mm o c estada dos Ser'fentunrios de JII!::liçn.

(I) O Av, n. 116-do 15 de ularço " 1856 dec1a·
rOlll,qnc os T~bclli~ie~ do rC.t;i!llro rle n~·p(llllccns não
~~drUl !er maIS ne 01.1 e qUlnhenlos reIS (1$500) pela

crbaçao, na oonCormidade do presenle artigo' en
tcndendo ·so .pur a.v, ..bação, o aclo pelo lua\ elt'e Caz
~~llstnr a ~~lslenCln do rcg!stro de h~!roll1ccn, c não
an las relntl\i1s ao mesmo olJJccto, lançndas nas copins

lra.lndos das eseriptnras sendo Ião somente nm o
contracto. I

e~) VJdo nota (4) 00 arl. 9~ do prc.enle Decreto
(8"E e 24do Abril rie 1867, e/ll no la ao nrl. 116. '

~, d "sla do '1ue dispõe o presente artigo
E,~ri~~a o com os do ns. 108 e 109 '1."51<:, necreto, os
ções dCs que pessofi.hncnlc fi~cr!'m cllnçucs clOlimn~

ast entro das Cidades e Vdlas, nns gUDes nüo
~il a[cm qualro hOt'as, não podem percebor mais de
taoi IS(lSOO~; pelo contrario !c fOJ'l11l1 fcitas na dis
eom la mator e duas leguns, ou cm menor distancia
ear.o~~,~emorasde qne Irala oarL 10 , por ser dimcil
rencer :e~t °d Cllando, ~u por elle so occullar, devem
Brl tos a a c camlOho, que marca o mesmo
del~rmi~ o(Aol\lo o presenle arligo exprossaU/enle
de 18~5)~ vs. DS, 227 o 233-de 16 o 21 de Agoslo

CaOlb' Icreio .~~' o o ,p:csenle ar~igo com o 108 desle D •
dia do q ,~~o a IUle1hgenCla do que eonstilue meio
De1emh:~'d~Çol' •declarou o Av. n, ~02-:-de 16 de
não nle d 8.l9, que consltlnc melO dia o serviço
eSlabe1no0'd e quatro hm'as, Dotando.se que n exccpç50
não 'o~CI't~c~a nltima parle do a!'t 108,.-ainda que
hora, P I deve-se enlendor Cl TC6pCltO da quarta

Art. 9G. Da autoação feita no Cartorio
-300 rs.

E da (rue se fizer em virtude de accu
sação em audiencia (1)-500 rs.

Art. 97. Do mandados que passarem
para cilação ou notillcação, e aI arás de
venia (2)-200 rs.

pitos de pr.nbora, embargo, sequeslTo,
pn ão ou detençâo, demolição, remoção,
entrega de bens, deposito, nnnutenção,
arrolamento, levantamento, ou outro quaJ
quer, á excepção dos de citação e con
demnação de preceito-500 rs.

Do de condemnação de preceito o mes
mo que vai marcado para os Ira lados,
devendo ter a mesma fórma de escripta
destes.

Do precatorio de levantamento ou de
venia-GOO 1'5.

~rt. 98. Da lJrocurações e sub.tahe
leclmentos apucl acta perceherão de cad:1.
constituinte, obsen'ando-se as mesmas ex
cepções 1'1:'.i tas a respeito da procuracàes
passada pelos Ta1JeJliães-500 rs. •

Art. 99. Dos termos de requerimento
de auiliencia, fIue lal'l'arem nos autos
300rs.

Do de vi ta, data, juntada, conclusão,
remessa, recebimento, perceberão, de cada
hum-200 rs.

Dos de publicação dos despachos e sen
tenças declarando se estiverão ou não pre
sente a partes ou seus Procuradores,
de cada hum-GOO rs.

Dos de juramento, ainda que seja de
ferido a buma ou mais pessoa -300 rs.

Art. iOO. De cada termo de protesto,
contra-protesto, preferencia ou rateio, ap
pelJação, aggravo, de estar pelo julgado,
de isteneia , compo içàes, fianças, quita
çõe , e oull'O qtl:1.lquer que no Cartoria
seja as ignado-500 r .

J!: isto se ente?de quer . eja huma on
lllalS partes que II1tervenbão ou as ignem
o termo.

Art. 1.0'1. Dos termos de pregões de
ben que tem de andar em praça, nada
leyarão.

A rt. iO'tl. Das provisões de opere de
?J!olielldo e das que passarem paTa o exer
CIcio de qualquer ü!licio-2S400.

Da cartas de legitimação, perfilhação,
ou adopção, e das de insinuação de doa
ção-6-S000.

(I) Vide nola (4) ao ar!. 93 supra, o Av. do 2..
do Abril de 1867.

O Av. n. 512-de n de nezembro de 1861 declarou
clarou l q~1C pelo presenle Decrelo Coi revogada ~
Ord. ao hv. 1 t. 8U § I:l, e que portaolo os Escri
vãe~ do Or~hãos linhão direilo â en't.. por busoas,
O~l a rcql1.crlmenlo cip parles Ou cx·o{ficio. cumo já 1m
'·lO r08olv.do o Av. o. 56-de ~5 de Janeiro de 1856.

(2) O A,'. n. 336-de 2~ do Julho de 1862 declarou
qno não pode ser cumprido o precalorio de I"'an~
t~m~nlo de diubc.iro, se no mesmo falta a nola snhs
IItnlll'a do lranslto da Cbaneellaria-valha sem 8cllo
C~ causa.
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_1\ rt. 1.03. Da rubrica que fizerem em
auto, livro, documento ou papel, a re
querimento de parle, e despacho (rue a ..
sim o determine, perceJJerão de caL1a huma
-60 rs.

Art. 1.04. De cada glüa que passarem
llOS autos ou fóra delles para pagamento
tIos impostos ou para depositos-200 rs.

Das certidões que pas arem nos autos
de desentran11amento de papeis ou outras
semelhao tes, e das informacões que derem
em requerimento apedido" das partes, de
cada hl1llla-400 r'.

Nada porém recelJerão das informações
determinadas pelo Juizes, e L1aquellas que
deverem dar em razão de sens Ollicios ou
para evitarem a re ponsabilidade.

Art. 105. Do auto de penhora, em
bargo, sequestro, pri ão ou delençã~, ou
de qualquer outro que lavrarem na CIdade
ou villa-28000.

Do de inventario, do de partilha, le
varão o mesmo de cada hum, inclusive os
juramentos que nelle se houverem defe
rido (1).

))os de vistoria, exame, pos e e arro
tl1nento (2)-4~OOO.

Art. :1.06. Por escrever o inquerito
L1e cada huma te temunlia produzida em
Juizo (3) e depoimento_ de parte·-1,OOO.

II) Vi,lo Av. n. ti3-de o do Julho de 1864 na nola
ao' artigo seguinte:

No AI'. n. 4~I-do '6 do Selembro de 1865 forão
resoh'idns as seguintês rhn'idos:

Lo-Se os Escrivães de Orrhão. estão sUJei los ao
nrt. 32 de9l~ Decreto, que detel'mina que os JDizes
,Ie Orphãos Dão possão perceber muis de tre' dias
de estada.

2.0-50 as contas tomadas nos 1.'ulorcs , para fi
c8criptn das qunes oüo 50 marcOu emolumentos, estão
oa or<lem de serviço fcilo IMa do CarLorio relo
ql1nt lem os Escrh'ãcs direito li meia estada, de que
trata o arl. 108.

O Goveroo resoll'co a primeira declarondo que a
sua solução se acha na combinação dos nrb. 3:!, t09
c 13!.. Ii seguuda, que oão lem os Escril';ies do Or
phãos direito á estada relo serviço, a que são obriga.
dos DU tomada de conlas] de Tutores c Curadorcs,
clc_, e que n Eua allribuição eslá marcada nO pre
seute artigo por serem tomadas por meio de um
aelo denominado de conlas; por isso comprehcndido
na!' pRln\'ras-tt qualqunr auto que lavrartm 'na cidade
ou vil/a. JI

(2) O mesmo Av. n. ~21-dc 18C5 resoll'eo a .e
guinto du\'ida:

, O uulo de arrolamenlo, de 'luC Irali o arl.
195, lic o quc se la",a anLes da dcscripção do, bcos,
pelo qual tem os Escri viics 4/{000?

Este nulo he difTerenlc do de invenlario, impro
prinmcn~e denominado dcscripção de bens) o que ~e

c\'idencin deste rncr010 arligo: por lnnlo não lia
direilo para semelhaDte exigencia.

(3) Vide Av. n. l1~-de 5 de Julho dc 1856, em
DO\a 80s arls. 113 e 115.

O Av. o. 173-dc O de Julho de 186'0 declarou,
l~lerprelaudu O pre cute arligo O O t 08, 'luC a eusla
de mil réis (ISOOO) mnrcada ao Esoril'ão por es·
cre"Cr O inquerilo de cada testemuoha e depoi·
menta das pnrlp.s, comprehende 3S formulas e~sf:n

tines do inqucrito, tal como o juramento, etr.. J e
quo a prohibição de estada maior dc t,·c, dias do
Juiz de Orphãos, consignad8 no art. 32 nesle Dc
crelo, comprebcnde implicitamcnte o Escrivão que
o acomponhar para O inventario; pois qnc mandando
p ~rt, lOS ipcluir nas cu~la5 do auto dQ in\'cnlario e

Havendo repel'gnnta ou reinqujricão_
500 l' . •

ão receberão quantia alguma a titulo
de estada, qua!1do a inquirição e fiz I'
em casa do JUIZ ou no Auuitorio.

Art. i.07. Das bu 'cas dos papeis, pro
ces os ftndos, ou parados que exi tirem
em seus Carlorios alé seis mezes, nada
receberão (i); passados estes atú hum
anno -600 rs.

De te a dous annos-i8000.
E até tres-3UOOO.
E nada mais até completar trinta 3nn08

depo!s dos cIuaes perceberão o que con:
venClOuarem co.m a parte que taes pro
ce"sos ou papeis procmar.

E. das 1m cas dos li vro CQle por Lei são
olmgados a terem em seus Larlorio , per
ceberão metade do que lhe. fica marcado
para o proce'so's e papeis.

Art. :l.U8. Em ~odos e guaesquer actos
de seus omcios que tiverem de praticar
fôra de. ens Carta rios,. á excepção dos do
audlencla, de praça fella á porta dI) Juiz,
ou de seu auditoria co támado, dos 101'
mos de juramento e das diligencias arruo
por Lei são obrigallo ex-affieia, perce
berão (2), além do qne por lae ;'tetas lhos
fica marcado, por meio dia de eslada
3UOOO.

1': pelo dia. inteiro-6S000.
Entende-se por meio dia o en'iço não

menor de quatro hora. , e dia inteiro odo
ai to; porém ainda me mo que o serriço
não complete as quatro horas, sempre e
contará meio dia de e tada (3).

Art. 109. Quando a diligencia exceder
cle duas legl1as dos Auditorias dos sellS
respectivo Juizes, terão mais, a titulo de

partilha os lerUtos de juramcolo que nelle se itoum
deferido, não he admi~sh'el qne o E r.rh'iio clij.ll no·
"ilS cURlas pela dcclaração de que a tes.temnnhn Jurouj
e o que estii determinado no arl. 32 a re.peilo du.
Jniscs em ma leria de estada, se d~\'c ob5erl'o.f COi
relação aos Eserivãcs de Or[,hãos por lorço dO!
art•. 100 e 13·\ combinados.

(1) Vide Av. o. 572-de O de Dezembro de I 61"
nola (I) ao arl. OC, c AI'. de 2~ uc Abril de I 6i.'
nola ao arl. II C dcste Decr"lo.

O Av. o. !.21-de t6 dc SeLcmbro de 1865 resoh,
a scguinte duvida: -

« Enl contas l lomndus no 'rlllor, lendo-lIc de r~l.
lar em bens conslantes tle muis de um inventarIO,
lia devida aos Escri viics busca por cada UUl ill\'cntn
ritl1 oinda que t'cjüo de pais, avós c pnrentcs de Dr
phaos?

Eis a sol lição : . •
A busca hc devida por cada invcntarlO nRO obs

tante n sua conucxão, "isto que o trn~nlho, que o
Legislndor leve em visln indclIlnisnr) fOl o da pro-
cura (IC proccssos findos c nnlig05. Q

(2) "ide AI's. n. 20'o-de 25 de Julho, os. _I"
227 c 233-dc O, 10 c ~t de L\~oslo do 1855.n .o~.
(3) ao .rl. 91 deste Decreto; bem como o A •
n. 53-clc 28 de Janci ..o dc 1856. na nola (~) a:
art. C7, c ,\ v. 11. 173-do 9 dc Julho de t86, a
DoIa (3) uo arl. 106. fi

Vidc Av. n. 343-dc \8 de Outubro ~Ie 1856.~_
nota ao arl. 146 deste Deerelo, c o A,. o.••
de 16 de Setembro dc 1805 oa nolo (l) ao arl

d
· 1~~~9

(3) Vide A v. n. 40~-do IOde Dezcmbro e I

na nota (31 arl. ?5 iII (i"B.
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caminho, o me mo que esles lem.(1), o]J e~'
"ando-se tudo o mais que esla Cleterml
nado a respeilo desles.

Art. 0110. Qnando a diligencia se não
efl'ectuar por faclo que não seja do ;Escri
vâo ou do Juiz; tendo aquelle sahldo ue
sen Carlorio, vencerá a eslada (2) como e a
diligencia se tivesse effectuado em meio
dia.

Art. Ui. Sempre que for necessario,
se d31'á aos Escrivftes e mais empregados
da diligenci.a .as conducções nece sarias, .o
que erá mlnJstrado pela parle que a ll
ler requerido, ou que fôr interessada no

'andamento eh cau a(3j; e sejuntará a conta
ao aulas pelo preços ordinario para se
conlar a final.

Art. 1.1.2. Dos termos ele arrematação,
quer sejão os bens moveis, semoventes, ou
de raiz (4), perceberão elo arrematantes:

Até o \ralor de 500~-18000.

Até o valo1' de 1.:0008-2$000.
E dahi para cima mais :1$000 sobre

cadai:OOO$, nunca pJrém excedendo de 68.

(I) Vide arls. 30,32, c 134 desle Decreto.
O Av.n.3>3-de 18deOulubro de 1 56 § I declarou,

que niio era licito exigirem os Snb'delegados e Juizes
de Paz, que as parles lhes pagassem emolumenLos á
titulo de esLada c caminbo, bem como conducção,
quaodo elles tenhiio de praticnr notas policines e' cri
mIRReS rórn dll lugar de suns residencins mI instar dos
Juizes Municipaes, porqne o presenle D 'aelo deela
ra~do no tit.2 cap. L os emulumentos á que "em di
r~lo essas aUlhoridadt:s na parle criminal c policial,
Da!! lhes doo taus vencimenlos) mas não aconteoia
assim pelo que respeila aos EscrÍ\'ães dos Juizes de
Paz, por quaolo era expresso no arL. 146, cap. i desLe
mesmo Decrelo compelir-lhes pelos acLos qne prali
cnrem no Ci"cl 00 no Crime, Os mesmos emolumenlos
maroodos para os Escri vãos do la Instancia no Civel
ou no Çrime, e que perlencendo á esies o "cncimenlo
de caminho, de eslada, ~ conducção, segundo os arls.
t08, 109, i 10 1• e ,I t J I era e"idenle que igual venci
mealo ~erleoOl' aquollo, pelos aclos que pralica..em.

(2) VIde a nota precedente.
(3) O Av. ? 1i2-de 1855 § 2 declara', que se deve

~ardar IOlma csLa di'posição, que alias be clara,
aao devendo. arbitrar-se preço para a conducção e
custas respectivas, sendo como. não se ignora variavel
no preço, segundo as cflochae. '
_Aos JUizes incumbe liscalisnr as conlàs da concluc

çao,. des'llondeado-as quando forem oxoessiva,.
VIde Av. o. 8-de 4 de Janeiro de 1856 na noLa (I)

ao arl. 24 deste DecreLo; assim como o Av. n. 31.3
de 18 de OUlubro do mesmo anno § I na nola II) ao
art. 109.

(4) Vide arls. 23 e 169
O Av. u. iiI-de 4 de'Julho de 185li § 2 expõe

e rc~')!\'e a seguinte: duvida: "
Jui, DI~ond~ os nrls. 23 e. 169 a poreen togem do
I . e arteIro nas arrematações, não se dcclu:ou ta
l aVIQ te deve ella ser paga pelo cusLo da arrematação
ou )e ° arremataate, e da falta de declaração lem
~~u la~.o duvida, apesar da analogia do que pelo me'
er' :n0 IVO 'e acha determinado a r" peito do Es-

M"ao no orl. 112 do citado Regul;menlo de 3 de
arço, w

Ei, a soluçãn:
• 'I' d nme I ~n o o egulamenlo de 3 de Março ultimo au~-

t'ioD
~ o so~enlc os salarios devidos peln arremal~

, ' m n•• alterou a praLica aLé aq.i ,eguida. de
t:~e pago, pelo. ~reculn,lo os impOSlOS .. encargo,
tem ° ~slnva saJello o obleeto arremaLarlo alé ao
do ~Uiz a arr~mÔ~Ôç~o, c peio Arrematanle os solarias
d'llleatQ ~s~"'~UVid~:a~sl sendo por Lauto sem fuu-

E se a arremalação não fôr feila no lu
gar do costume, vencerão mais a estada,
que será paga lJela parte que a 1'ec1uerer.

Ar!. li 3. Dos tl'a lados que tirarem
elo processos no Lodo ou em parte, das
carla5 testemunbavei, citatorias, de pe
!lbora, embargo, sequesb'o, inquirição, 1'0
galaria, e de outras quaesquer que pas
sarem em deprecada, das carlas de edi
elos e edi taes L1e praça, e de totlos os mais
instrumentos que extrahirem dos aulas ('1),

(I) o Av. n. 172-de 5 de Jnlho de 1855 § 1, ex
põe e resolve a seguinLe duvida:

« Marcando csLe DecreLo a Laxo de seis réis por li
uha dos Lra.slados, que se eIlrahirem, e dç Ou Lros quaes
que,· insL"umenLos, e dez réis pOI' linha das parU
lhas c sobreparlilhas (Arl. !t3 e 115), ainda deLer
minou quanto n descripção de bens nos iD,'enlarios,
lraslados ~e procurações. diLas de praça e inquiri
ção de tesLemunhas, donde tem resultado pensarem
un que essa escripLa se deve eonLar pela Laxo do arl.
113, ouLros pela do art. !t5, c ouLros fmalmenLe
que nada se deve pagar por eUas á visLa do silencio
do RegulamenLo.

, Acerescentão que repuLão a Laxa de mil réis (IS)
dada pelo mesmo fiegimenlo por escrevel' o inqueriLo
de cada lestemunha subslilutira dos seLenLa e cinco
réis (iS) que Llohão, fie:tndo·lhes sempre a rasa, por
baver inquerilos que d.triio um dia inLeiro.

• Assim Lambem eslão persuadidos que se lhes
de,'e rasa por Lodo os ediLaes e seus traslados, c
pelos das procurações e de lodos os termos dos i11
"cntarias proce~sadus nos Carlorios, C concluem que,.
se 11iio he esLa a inLelligencia das disposições do tle
gimcnlo, este !1ão satisfez as 'listas da auLOl'isação
Legislaliva, cUJo principnl fim foi melhorar a sorLe
do empregados de JusLiça, regidos pelo Alvará de
1.15;', harmonis3ndo os seus saJarios com as 8llera~

ções do valor que Lodas a, cOUllas tem soffrido desde
essa epoca.•

Eis a resolução da duvida:
• Nos casos cm que a descripção dos bens para

o invenLario for feila em auLo á que assisLiio o Juiz
c o Escrivão no lugar do arrolamauLo, devo esLo
por paridade de rasão, levar além dos mais emo
lumelltos, it r;tsa igual ao do lançameuto das par
tilhas (arE. 115), por ser Lrabalbo que sÓ os Escri
,'ães podem fazer; quando porém a descripçiio .do.
bens fór simplesmenLe o Lraslado das avaliações,
como he praxe nesta Côrle, Lraslndo que póde ser
feito pclos EscrevenLes COm a subseripçãa do Es
crivão, ellLão receberá someaLe u rasa dos trasla
dos (arL. !t 3).

, no mesmo modo perceberá a rasa dos EdiLae.
c SeU5 traslados, e do das procurações, oomo lle
expresso no arl. !l3 citado, q)lando diz--dos Iras
lados que tirarem. dos proussos cm ln(lo ou cm· parle.•

• Não a sim porém quanto á inquirição de Lesle
munhas, porque tendo·se cm visla o Heg. de 3 de
Março erilar os inconvenienLes que resullão do srs
tema de pagarem·se 03 'Escrivães pela rasa, limitou
se esLa sómenLe áqueJlas peças cm que ouLro s)'s
Lema se não podia adoptar com van Lagem', c pOr
lanlo sÓ se pódo exigir rMa das peças meneiona
dllS 110S ari. 113 e 116 do mencionado RegulamenLo.

« Assim pois, pela inquirição de cada testemu
nha uiio dévem levar mais de mil réis (1,9000), e
mil c quinhentos réis (1$500) .havendo repergunLasr
compensando-so o pouco Ordtnarlo5 casos cm qUD
o inquerito de uma testemunha gasta um dia in ..
tciro, com os ordinarios, cm que Se despende muill)o
menOs tempo. ))

No Av. n..'21-do 10 de 8elemb,·0 de 1805, §§
4 c 6 forão apresenLadas c resolvidas as seguiuLe.·
duvidas:

• Qnaes as eusLas devidas aos Escrivãe, pelos
EdiLaes e carlas preeaLorias?

• Na reforma do qualquer parlilba ~ão devidos
emolumenLos aos Escrivães?

Eis a solução;
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perceberão seis réi por]~cada linha oure
gra que não contenha menos de trinta le
tras cada huma.

Arl. 1.14. Das entenças que extrahi
rem dos proces os ordinarios ou summa
rio e do inventario, bem como das car
ta de arrematação, perceberão oito réi -por
cada regra contendo não menos de trinta
letras humas por outl'a (1).

Art. H5. Da escripta do lancamento
da partilhas e sobrepartilha (2), das dili
gencia pal'3. medição, a iventação de mar
cos e limites, perceberão dez réis por cada
linha contendo não menos de trinta letra,
além do que pela estada e caminho lhes
pertencer (3).

Arl. 1.1.6. Das certidões q:ue passarem
dos li\11'os, ou autos e papeiS, a pedido
das partes (4), doze 1'S. por cada linha que
não tenha menos de trinta letra.

Arl. 1.1.7. A' excepçao elas certidões,
todas as mais peças referidas nos artigos
antecedentes deverão ter trinta e tres li-

, Quanlo a quarta duvida tem sido prale eonlar
se fi rasa dos cdilncs e prccntorins, c seus trasla
dos li ra>iio de seis róis por linha, firmado no al'I.
H3 do cilada Reg., sem se fazer distincção da maior
ou meuor materialidade de trabalho, a vista de Clljo
artigo não parece applicar·se as precatorins, o que
foi legislado a respeito das certidões.

• Qllanlo li llIlima questão (a ""'la), que versa
sobre o seguinte ponto, se são devidas custas ao
Escrivão pelos aelos provenienles da' emenda da par
tilha nenhuma ..duvida ha, que o Escrivão tem, não
obslanle a emenda da partilha, o mesmo direilo a
cobrar cuslas pelo seu Irabalho na fórma do Re
gimenla.

Vide nalns aos arts. j 05 , 101 e 108 desle De
creIo, e A.v. de 24 de Abril de 1861 na nala ao
arl. 116.

(I) Vide nala (3) ao al'I. lIl, e o Av. n. 112
de 5 de Julho de 1855, assim como o Av. n. 61
de 30 de Janeiro de 18;;6, na nota ao arl. 111
iaCra.

(2) Vide nala (J) ao al'I. 105 desle Deerela.
(3) Vide] Avs. n. lL-de 5 de Julho de 1855, e

n. 421-de 16 de Selembro de 1865 § 6, na nota
(I) ao art. 113.

(4) No Av. n. 85-de 19 de Fevereiro de 186l
se ordenou aos Inspeelares das Thesaurarias de Fa
zenda, qne fisessem nbservar esla disposição quanln
HO numero. d..? linhas c de letras, que devem con
ter as cerbdaes passadas pelas lleparlições de Fa
zenda.

Vide no arl. 113 o ln. n. 112-de 5 de Julho
de 1855.

No Av. de 24 de Ahril de 1867 foi apresentada
e resolvida a seguinle du,'idu:

.' Se, teuda dilferentes herdeiros requel'ido eolle
elIVamentc. em umn só pelição, as cerlidõe; de
s~us respectivos quinhões, para o que for necessa·
riO. 1'c\'0Iv.81' o mesmo aulo findo ou parado por
mais de seiS mezes, pode o Escrivão haver cu tas cor
respondentes :i uma unica busca. ou a tantas quan
tas li\'erem sido os requerenles'/

I O GO"crno declarou. que sendo ra~iio de marcar
busca C? ~raba.lho, mais ou menos penoso. que tcru
o Escrlvao de procurar os nulo c DO caso da
Cousulla teodo elle feito uma .ó "~z não he moli
"\'0 'lue possa justificar semilhonte ~ccumlllaeão de
custas j devendo notar-se qne tslas forâo inst1tuidas
como Jnsla retrihuição de um servi~o e não como
elmples gralifica~ão ocei\.sional. '

nhas ou regr~s e?criptas em .cada pagina (1),
meno a prJlnelra e a ultuna:

O Escrivães que se afa tarem de-te for
mato na escripta, augmentando ou dimi
nuindo o numero das linhas e das letras
perderão a metade da raza que lhes com~
peteria pela escripta reglllarmente feita.

Art. 1.18. As sen tença que e extra
hi.rem dos proce so ol'dinarios deverão
conter:

1. A autoacão.
2. A petiçio inicial.
3. A fé de citacão.
4. A conciliacãó.
5. O libello. -
6. Contrariedade.
7. Replica e treplica.
8. A sentença e documentos em que ella

se fundar.
Sendo estas sen tenças eml)argadas, asa

bre-sen tença conterá os embargos, e a sen
tença de. desprezo dos mesmos com os
documentos a (file ella se referir, se forem
diversos daque les já transcriptos na sen
tença. E se tiverem sido recebidos, con
terá mais a contestacão.

Arl. 'lig. A sentenca de embargo de
terceiro, senhor, possuldor, ou prejudi
cado, conterá:

L O auto da penhora.
2. Os elT'bargos de terceiro.
3. A sen tenca e documen tos em que se

fundar. •
A.rL 1.20. A sentenca de artigo de pre-

ferencia deverá cOlllel::
1. Conhecimento do deposito.
2. Auto da penhora.
3. Pelicõe e citacão.
4. A.rtigos. •
5. Contestação.
6. entenca e documentos em que ella

se fundar. •
Arl. 1.21.. Se a entenca fór em cau a

summaria, conterá: '
1. A antoação.
2. A petição inicial e citação.
3. A conciliacão.
4. A contesta'cão.
5. A senteuca' e documentos em que se

ella fundar (2):

(I) No Av. n. 61-de 30 de Janeiro de t 56, § 510i
apresenlada e resolvida a seguinle dU"ido: r

« Se as 30 lelra. rle que cada uma da 33 I'

nha. de que trula a segunda parte do presealo ar
tigo deve·se enlender com lanla rigor, qne para
se guardar exaclamenle esse Ilumero se deva aI!
parlir as sIlIabas.•

Eis fi solnção:
,Da combinação do art. 117 com o 114 deste D~'

creta hem sC vil que hasta qnc as linhes lenhaa
trinta letras tunas por outras senoo qne O cIces.~

I de Iclr"-,, cm lImas, comp"ns~ n Calta dellas em ~~:

I
·tra~ j nao ba paI' lonlo necessldode, nem pode Ja

mais haver rasão parn se cortarem s)'lIabas. •
(2) O Av. de 18 de No,'embro de 1856 declara,

que nas senlenças de processo elecutivo deve SOl
coutemplado Q aula da llcnhora.
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Quanto ás sóbré-senten.Ças, se procede
ra como se determina no ar!, U8.

MI. 122. Em .qualquer caso, havemlo
habilitação inciden te, a carta de sentença
deverá tambem conteJ":

J. Artigos ele habili tação.
2. Centestacão. .
s. Sentença com os documentos em que

se fundar.
Art. 123. As sentenças de formal de

partilhas conterão:
J. Autoação.
2. Peticão e a11to de inventario.
s. Declaracão de herdeiros.
4. Collação de herdeiro a favor de quem

se passar o [armaI.
5. Despacho de cleliberação da partilha.
ü. Citação d~s herdeiros para verem

proceder a partilhas,
7. Auto e calculo da partilha e paga

menlo re pectivo.
8. Sentença crue julgar.
Ar!. 12!L-. As cartas ele arrematacão con-

terão: •
J, Autoação.
2. Sentença exequenda.
s. Penhora.
4. Avaliação.
5. Declaração elo numero de pregões e

praça que corrêrão. .
ü. Auto ele a1'l'emataçuo.
? Conhecimento do pagamento dos di

reitos naclOnaes.
8. Qnitação ou deposito.

, .Art. i25. As cal:tas dc adjudicação,
<liem das peças refendas, conterão:

J. Certidão de não haver lancador.
2. Sentença. •
Ar!. 126. Os instrumentos de dia de

apparecer conterão: peticão inicial da cau
s~, sentença appellada, termo ele appella
çao, despacho do seu recebimento e mais
t~rmos relativos á expedição da' appella
\iao, sendo o seu formato o mesmo dos
III !1'l1mentos em geral.
.Ar!. i27. As cartas executarias deve

rao con.te!: a autoação, sentença exequen
da, pehçao e despacho que a ol:dena tendo
o formato das precatonas. '

CAPITULO 11;

Dos Escl'ilJijes da P'I"olJcdoria.

t Ar!. 128. Além do Residuo e porcen
agem dos bens do Evento de hum por

cento, terão do reO'istro dos testamento
e te' " 'la lIno. que nelle" se laVI'ão, por cada
60uOda dos ditos testamentos e termos-

r.

reAr!. i~9. Do auto de approvacão e
laerãovaçao de conta~ do Capellas qúc se
l~~ nos hvros-28500..

razão 'd l30. Dos r.econheClmentos que em
doe e seus OffiCIOS fazem no papei e

umentos das contas de.Jestamentarias

e capellas,' perceberão o mesmo que se
marcou para os Tahelliães.

Em todas as mais diligencias, autos e
termos que em razão de seus OlIicios fi
zerem, receberão o mesmo que se mure·ou
aos Escrivães no Civel.

CAPITULO I1l~

Dos Esc"ivães do. Jl1i;e. dos Failos dalFa><ellda,

Ar!. 131. Os Escrivães elo Juizo dos
Feitos da Fazenda regular-se-Mo na })Cl'
cepção de seus salarios por tudo quanto
está determinado no Capitulo '1., para os
Escrivães de 1a instancia no Ci veI.

CA1'[TULO [vii

Dos E,cl'ivãcs de Orphãos a Au.en!es.

Art. 132. Das cartas de emancipacão
ou de supplemento de idade-38000 ...

Das provisões de tutela, alvarás de au
torisação p~ra casamento ou de su~pri

menta de llcença para esse fim-2UOOO.
Ar!. 1.33. De cada termo de tutella

28000.
Dito de entrada de qualquer quantia ou

objecto precioso para o Cofre, e de que
darão conhecimento á parte-500 rs.

E elos de sahida ou levantamento,! ou
tTO tanto.

Art. 1.3!L-. Da diligencia de tirada de
orphão ou menor da c"asa de seu pai ou
tutor para casamento-208000.

E além disto o caminho que vencererr:
conforme a distancia.

Em tudo o maIS, quer como Escrivães
de Orphãos, qner como de Ausentes, re
A'ular-se-hão pelo que se marcou para os
Escrivães no Civel (1).

CAPITULO V.

Dos Escrivãcs da 1a instancia que sorvem no a.ti-m.e, a
peran.te as autoridades policiaes.

Ar!. 135. Do juramento de queixa ou
denuncia, ou de qualquer outro qlle pe
rante o JlUZ escrevem, ainda que defendo
a mais de huma pessoa-18000.

Arl. 136. Do auto de qnali1iDação, per
guntas, accusaç:Io, corpo de delicIo, sa
nidade e de outro qualquer, percebcrão
por cada hum-2$OOO.

A1'1. i37. Do lancamento no rol dos
culpados, e recommerúlação na caMa, nada.
levarão.

Arl. 138. De responderem ás folhas
c01'l'iJus, por caJa pe soa n llas designa
da , não endo ex-o({i,cio-iOO r .

Arl. 139. Dos termo de fiancas' 1:1.
vrados nos livros competentes, para os

'(I) Vide arts. 30, 32, 105 e 107, e A.v. D.4-2I
de 16 de .Setembro do 1865, DS. 2 e 3.
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réos se livrarem soltos, P!3rceLerão o mes
mo que tem os TabelMe de lotas pelas
escriptw'as CJlJe lavrão nos livro .

Art. i40. Das inquiricões de le temu
nbas e todos os mais aclo que pratica
rem em razão de seus O.fficío., percel erão
o mesmo que se marcou para os Escrivães
no Civel.

Art. 1M. As sentencas deverão ter o
mesmp formato que a •sentenças civeis,
e nel/a se tran creverá a. auloacão, peli
ção ou omcio inicial, juramento; corpo de
delicto, despacbo de pronuncia ou não
pronuncia, sustentaeão ou revogacfto da
pronuncia, ]ibeUo, contrariedade, senlen
ça e documentos a que ella se referir.

Art. 1,42. As crue se tiver de exlrahir
dos proce sos ]Jo1iciaes, conterão a autoa
ção, petição ou olJicio inic.ial, ju,ramen to,
sentença, documentos em que ella se fun
~ar, a interpo ição da appellação (llavell
uv-a) e a sentença.

Art. 1,43. Nas de recurso se h'anscre
verá a petição ele recurso, sentença e do
cumenlos a que ella se referir.

-E nas de infracção de Postura, além das
peças do artigo anlecedente, "o aula de
lnfracção.

CAPITULO VI.

Dos Escrivães da Auditoria da Mal·Í11ha.

Art. 144. Os Escrivães da Audi toria de
Marinha, nos aclos' de seus OJIicios, se re
gularão pelo que está delerminado para
os Escrivães de i a inslancia no Cive ou
no Crime, conforme no caso couber.

CAPITULO VII.

Dos Escrivãcs dos ;rui~cs dc Pa:.

Arl. H5. De cada termo de concilia
ção, elIectuada-2UOOO.

E além di to o que lhes perlencer pela
certidão que passarem.

Da declaração de não conciliados-18500.
Art 146. Pelos mais acto que pra

ticarem no Civelou no Crime, receberão
o mesmo que eslá marcado para os Es
crivães de 1a in tancia na Civel e no Crime
e os que praticarem como Tabelliães d~
Notas o que se marcou para estes ('1).

CUITUr,O VlIl.

Drs Escrivãcs do ;rury c das Corrcições.

Art. 14,7. Da leilura do procas o no
Jury, formação e escripla da acla-4 '000.

.Em ludo o mai se regularão pclo que
se marcou aos E cri11ãc de 1" lJ1 laneia
no Civel e no Crimc, porém não se con-

(I) Vide Av. n. 343-de 18 de Outubro de:1866,
§ 1 cm D6ta (I) ao arL. 109 deste Dccrelo.

tará estada pelos aclos que praticarem ne
Tribunal do Jury.

CAPITULO IX.

Dos Escrivães de Al'pel/ações.

Art. iq,S. Da autoação perceberão
200 rs.

E das vi tas para a revi ão da numera
ção das folhas dos aulos, de cada folba
10 r .

Em l11do o mais se regularão pelo que
se marcou para os Escrivães do Cil'eh
elo Crime.

.Art. 1,y,9. As senlenças que sc exlm
h,ll'e!ll das ca,usas ordinarias ou summarias,
C!VCI ou cnmes, além das peça já de
SIgnadas para os proces os dc 1" in tan
cia, conterão mai a. inlerpo ição da ap
pellação, accordão final, os documento a
que elle se referir, não sendo os me mos
em que se fundou a scnten~a appellada.

E as sobre-sentencas serão exlrahida'
com as mesmas peças já designadas na
da La instancia,

Art. 150. Jas de Revi ta, sendo esla
negada, a sentença deverá conler a inter
po ição da Revista, accordão do Supremo
Tribunal.

Conccelida a revista, e confirmada
a sentença recorrida pela Relação re~i
sora, se já e houver exlTahido sen
tença antes da Revista, devcrá conler sO
mente a interposição de Revista, o aceor
dão que a concedeu e o da Relação re
visora, com os documento em que elle e
fWldar, se forem diversos daguelle- já exa
mdos na. sentenca extrabida. Não e tendo
extrab ido scntença, ou tendo esta ido re
formada pela H.elação revisora conle,:ã
além das' peças marcadas para a extracçao
d~ sentenças de appellação, a inlel'P,qs~
ção de RelTista, sentença" do Suprem~ lI1
bunal, e o accordão da H.elação reVIsora,
com os documenlos em que se fundar, se
fOlcm diversos daql.lelles cm que se_ fun
dou o avcordão em gráo de appellaçJo.

Art. in!. Nas senlencas ue deserção
da appellação e arrgravos "de instrumento,
além dos instrumJJntos apresentados á Re
lação, conterão mais, as pnmen'us, ore
qucrimento. de audieucia, cerlJdão do Se
cretario, e o accordão, e as segunda, alélll
do instrUlllento, o accordão (i).

(I) O .h. n. ,l34-de 21 Je Selemb~o d~ I ~
declarn, que a preseule disposição II. .re1al;vn i "
cuslns tle I'rocess.s proruo"idos pcln Jllsloça Jobl ..,
e conlra ella decididas, e niio ás dnquelles, .em q~~
sendo parles as Camaras Munieipaes, dccnlll~em, a'.
cUJo caso são obrigadas a pngnr custas tIIft!lÁ"s.
monto, conforme O art. 1 I,. dc:-,le Decreto, c . bO
n. 29~ e 404-de 3' de Oulubro e 29 do Dcsem I

de 1855. ,
Vide art. 51 dcs(e Decrelo e notas r05pecI11'os.
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é,tPITULO 'I.

Dos Escrivães da Clianoella·ria.

Árt. 152. Das verbas que lanç~rem nas
sentenças e mais papeis que transJião pela
Chilncellaria, perceberão de cada huma
4,00 1'S.

Das que fizerem pe!a a~l'esentação dos
embargos á. Cbanoellal'la-~OO 1'S.

Art. 1.53. Das certidões que passarem
e dasbl1scas receberão o mesmo que se
marcou para os Esorivãos ç1e 1." ins [aucJa
no Civel.

CArITU LO XI,

pos Seo1'eta"ios dos Relaçães.

Ad. H)!~. Da,apresentação, distribu.ição,
econta de,prepare (1) que lançarem nos pro
cassas (lue subil'em ao Tribunal da Rela
ção por appellação ou por qualquer outl'O
recurso, perceberão por todos estes actos (2)'
-1$000.

E da conta do preparo para os embar
go -300 rs.

A.rt. 155.. Das Provisões que passarem
para Advogados não forma.dos-q,SOOO.

Dilas para os Solicitadores, - e o:utras
quaósquer para exercicio de Officios-28q,OO.

E 'pelos reg~stros de humas' e outras
-:18600.

Art. 156, Da ordem de Hàbea,s Cor.
pllS (3)-1.nOOO.

(I) O Av, n. 56,~-de 9 de Dezembro de 1865 de.
clarov, _que. o art. 184 (segl>nda pal·te) deste De
creIa nua comprellCnde o preparo das appellações,
c porlanto não podem os Orphãos appellantes dei
xar de pagar. os emolumentos dos Escrivães de Ap
pelJaqu~, cUjas causas não podem hr audamento
"·o(fielo. .

(2) O A\" n. 32-de117 de Janeiro de 1856 de
clarou, que ao Coutador e Distribuidor Geral nada
compete pel~ distribnição dos feitos que sobem
por nppellugao nos 1'ribunaes. do Commercio por
q.uaalo a distribuição dos J Dizes he feita pelo; Pro
"dentes, e a. dos Esc:irúes pelos Secretarios eou
lorme se pratIca nas Relações (DD, de 3 do Janeiro
de 1833, e u. 1591-do 1.0 de ~[aio de 1855), nem
ao Contador de prlmOlra msl.ancia, por isso que a
conta. do preparn dus appellações he feita pelo Se
cretarIO, come uns Relações e a contagem dos au
tos pelo Contador da Relação que ser\'e tombem
r,eraa!e os 'l'ribunaes do CoJ,mercio (OD. citados)
le eVldeute que ao Contador c Distribuidor Gera!
~ibhun~ em.olumentos competem por qualquer dis-

ulçao feIta em toes 'l'ribnnaes e pela conta de
PEepare dos .~siguaturas, sendo que da apresenta
çao, dlStrlbUlÇllo e conta do preparo qué lanção nos
troces,o.! de"em os Secretarias dos 1'ribunaes 110
(to~merclo eobrar como os das Relações mil réis
.$ 0(0), e do preparo para os 'embal'gos' tresenlos

~elS I 300) para serem recolhidos ao Cofre dos

P~o upmentdOs, e mensalmeDte di I'ididos com estes
o reSI ente c .Adjuntos.

e~~ Preslde~te~ dos Tribunaes do Commercio com
~e daa••UrlbUlçues dos Chancelleres sobre o exa
187 d escrlptn (:8. de 3 de Janeiro do 1833 art
D o pr:sente Decret., e arls. 50, 7l c 99 d~

'a nÜIo9 '-do 10 de Maio de 1855).
d (I)' Av. n, 5tO-rle 00 de Norembro do i860

ec arou que - d -. . .
I'ista do' Dao po em os JUIzes de DlreJlo, em
altera ão aI'\. 343 do Codigo Processo Criminal, 'com a
euslasSPel~o a.rlr~o precedente deste Decreto, cobrar
h.\'eado I .s .Imp es ordeno de Rabeas-corpus, não

el que dcllllS oxima e'"pt,essamente 'as de

E dos· Alv;ll'ás de soltura-pOO 1'5,
Dos juramentos, exames, certidões eJJUS~

cas, o mesmo que teol os Escrivães de
1. 0 instancia no Civel (1.).

CAPITULO Xl!.

Dos Continuos cid. Relaçães.

Art. 1.57. De correr a folha e certidões
que nellas passarem-2UOOO.

Do registro dos mandados contr.a os Atl~

vogados-300 rs.
Art. 1.58. Da cn.rga (~e Janção das bra

ça.gens no livro respectivo e auto~, .perce
berá aquelle glle serve de Esonvão
J.60 rs.

E o que serve de 'f.hesoureiro, o mesmo.

TL'l'ULO lU.

Dos Distribuidores, Contadores, Offlciaes de Justiça,
Porteiros e Oli!ros Emp"egados do }"til·o. .

CAPITULO I.

Dos Dis~ribuidores (2).

~4.rt. 1.~9. De to~a 'e. qualquer distri
bUIção felta em :J,udJencla.-;-q,OO rs.

Ditas feita em seus Cartol'ios, qualquer
que seja o objecto-300 rs. .

Das certidõ,e~ que passarem e das bus
cas de livros percel)el'ão o mesmo gue tem
os Escrivães (le ia Instanoia no Clvel (2).

OArITULo II,

Dos Contadores (3).

Art. 1.60. De contor o principl1-l e
custas em huma ca.usa. 01'dinaria-3SaoO.

E tendo sómenLe custas a contar-2S000.

mais peças do respectivo procesao, devem estas ser
sujeitas ao pagameuto como se flSessem parle de
qualquer oulro p'rocesso eriminal[ pois que Dão 1DU
dão de natureza, não sendo lici o porém demorar o
andamento da cansa e soltura do paciente, o pre
texlo de falta do preparo e euslas, que ~odem ser
cobrados executivamente por quem do DIreito for.

(t) Vide notf' (21 ao art. 108 a pag.402.
(2) Vide nota (2 ao art. 15!, do presento Decreto

e Av. n. 32"":de 17 de Janeiro de 1856.
(3) Vide A.v. de 2!, de A.bril de 1867 na nota

(4) ao Mt. 116 deste Decreto.
(.~) l'elo A,·. D. 300-de 13 de Outubro de

1858 se declarou, em nfereucia ao modo porque
devem os Escrivães 'cobrar os emolumentos das cer·
tidões e traslados passatlos á requerimento das par
tes, que á vista das disposições deste art. e do 18!, do
preseute Decreto, uão póde haver rasão alguma
fundado! uem ainda plansi\'e1 para obrigar-se as
partes a pa!íarem custas indevidas aos Contadores
do Juizo, alem da infallível móra qne tem de sof
freI' no expediente do seus negocias: notando-se (Iuo
peja letra do art. 160 ob\'iamente se conhece que
a sua disposição Tefere-se precisamento á conta dos
processos e aelos jndieiaes ill ,peci., e não de pa
peis u\'ulsos; o que se confirma pelo urt. 1810 que
não impõe aos Escriyães e Tabelliães a coudição
de receberem os seus solarias depois de conlados,
autes expressamente os autor!sa. li. havê-los logo que
sejão concluídos os.aclo's 'l'eSpec(jl'O~,
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Das causas summarias, principal e cus
tas-iSfíOO.

Custas sómente a contar-1~000.
De qualquer incidente, seja a causa or~

dinaria ou summaria-1~000.

Art. :l6L De contar juros, premias ou
rendimentos, de cada anno-300 rs.

E não chegando a anno-200 1'5.
Dos raleias que ftzerem, por cada pes

soa por quem tenhão de ratear terão
500 rs.

De conlar o rendimento que tiver cada
bllm dos Orphão', qualquer que seja o nu
mero e valor dos llen, terão por e,ada
anno-500 rs.

Art. 162. De contar as cuslas nos aulas
de inventario e ratear pelos herdeiros
3$000.

Da conta ou calculo que fizerem nos
dHos autos, quando houver hulU só her
deiro:

Alé 2:0008-2$000.
E dahi para cima mais i8000 sobre cada

conto, nuncaporém excedendo de-;-i08000.
Da liquidação nas aft:ecadações do Jllizo

de Ausenles-3~000,

CAPITULO III.

Dos Ofliciaes d. lustiça (I).

Art. 1.63. Das citacões ou intimacões
que fizerem denlro di Cidade ou VIIIa,
terão por cada pessoa cilada (2)-1.8000.

Porém se tiverem de ser ciLadas mais
de dous lilis-consortes, morauores dentro
da Cidade ou ViII a, de cada hum-i8DOO.

Da certidão que passarem de não acha
da er occlllLação para ter lugar a citação
com.hora certa-fíOO rs.

Da contra-fé que pas arem 1$000.
Art. i6~. Do auto de penhora, em

bargo, sequestro,deposito (3), ,levantamento,

(1) No Av. n. 61- de30 de Juneiro de 1856 § 6 foi
apresentado a seguinte duvida:

• Quanto devem perceber o. Tabelliães pelas confe.
rencias e concerlos que fizerem, a pedido das parles,
nos papeis escriptos por outros. e que salarios .e de,
ve'Ul contar aos Omciaes de Justiça por coda dia cm
que forem empregados 110 Jury. e ao Porteiro dus
Auditorias por apregoar á porta do referido Tribunal
os I'éos, , fi ad,orcs c tes,tcrnunhas, assim como sos pârles
nas audlcnclns dos Jl11zes.

O Govl:rno Imperinl declnrou, que nadá de,'em
perceber os Omcides de .lustiça e Porteiro dos Audi
1orios pelos actos acima expostos, visto como neste
Decreto onda n tal respeito se acho providenr,iarlo.

(2) Vide mais abaixo nota (i) ao ort. 165 deste De
creto.

(3) O Av: n. ln-de 10 de Julho de 1855 deelarou,
que o solaria tn~ado neste artigo pelo anta de deposito
só deve ser eXIgIdo qnando esle fór o objeclo principal
du diligeneia. e não consequencia da penllOra, emhargo
ou !!eqllestro, por que em lal caso 110 aclo co·noe:.:o. c
tanto que em muitos Juizos Ile praxe á que se niío
oppõe preceito algnm de Lei, la,'rnr-se 'tlln só acto de
deposito? fieando por tanto estnbelecido, que nlém
do salorl" taxndo, só poderão perr.pber mil e qninheo.
tos réi. (18500) pela intimação que fizerem ao executado
ou arreslado, como he elpressu neste mesmo arligo.

Consulte·se lambem o Av. n. DI-de 4 de Julho do
JIleS!110 anno, em ~ota (2) 00 art. 165, ..'

arrombamento, prisão, OÚ outro qualquél'
perceberá cada hum elos OJ.Jiciaes-38000~

E além disto o que lhes couber pelas
citações que fizerem.

E do auto ele diligencia não effecluada
-fíOO 1'8.

. Art. i6fí.. Das citações e mais diligen
Cias que pratJcarem fóra da Cidade ou Vil
la, cujos lugares declararão nas certidões
e aulas que passarem, além elo que lhes
está marcado nos artigos anlecedentes
quando a ida, estada e volta não exija
es:eaço maior de cinco horas (1)-4$000.

Exigindo maior espaço, qualquer que
seja o numero de horas (2)-6$000.

ArL 1.66. Aos Officiaes de Justica·lam·
bem ·se daTá conducção quando a díst:lIlcia
o exija, e isso declararão nas certidões para
se conlal' a final, e carregar á parle ven·
cida.

CAPITULO IV.

Do Portei'ro da ClIanoclla,·ia.

Art. 1.67. De cada sentença, carla ou
papel que tTamsitar mi. Chancellaria-300rs.

Do recel)imento da petição para ?mbar.
gos-200 rs.

Do recebimento elos embargos e remessa
dos 111esmos-300 rs.

(1) O Av. n. 3i5-de " deDezembro de 1855 deela·
rou, que os Officines de Justiça nunoa podem vencer
maior caminho do que o de seis mil réi. (6$000), qual·
quer que seja o exce..o de tempo que gastem e~1 uma
citação, não devendo cobl'ar a mesma quantia cm
cada dia de demorn, como se prelendin.

Du mesma sorte, segundo o Av. de 2,1 de Março do
1856, nadn lhes compele pela estada, e somente pa·
lo caminho, e pelos aclos qne proticnrem na fôrma
da presenle disposição; sendo conveniente..quo .0'
Juizes quando tenhão de demorar-se nas dihgen,!'"
fóra da cidade 110T alguns dias, dispensem a"'''''
teneia de toes Officiaes, soccorrendo-se, na ,aso de
nece sidode, dos do Juiso de Paz, ou SubdelegaCIa
do lugar, á fim de poupar-se despesa ás parles.

(2) No Av. n. lit- de I, de JUl'10 de 1855 foi
apresentado e so/"ido a seguiote duvidn: .

, Dispondo O presente artigo, quc os OfJiclae' ~a
J usliça, não vencerão mais de 68UOO de cada di
ligencia que fiscrcm, seja qual for O numero rle
hOl'os que gastarem; ha"cndo diligencias que, M ef
fectuão á ao ou 1,0 leguos (I.as Villns ~u Cldodes,
o salaria marcado no l'crel'ido artigo he I!l?UfiClOllt:1

e mnilo meuOr do qne o ta.'ado no antigo Regi'
menta. :li •

O Governo Imperial lIssim resolveu a dU\'lda: d
" O llln"im",n de seis mil réis (6$000). to," °

paro as diligeocins que fosem os Offieioes, de Jus·
tiça, suhstituio somente o snlario que autlg"mÔ~'
se pagnva li lilulo de caÍllinho, visto ~omo?s ~;
ciaes de Jusliçn tem de pere~ber, alem dlSso'di'_
emolumentos que 111 $ r.nmpelirellll segundo o
poslo nos arls. 163 e 16.. deste Decreto. lOS

« E com quanto, em alguns caso~J nos Te.rn
de grande e'teosão, não fiqnem os Ofr.eiaes d~ JUh~
liça bem recompeosad s com CS50 snl~I'lO, n:oleci~
por isso rasão para alterar o que esla eslo ° aOS
do, devendo lançar-se csses cnS05 em con~a dos
inconveoientes que importa sempre a laxaç~o c
solarias, que por necessidade devem ~pprorbmar;s.
do lermo media, fLAando regras que eVllem u usO '
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OAPlTULO [I'.

lJo (PO,.loi,'o dos Audilorios (1).11

If'"Art. i68. De cada cilação que flze.re_ffi
em audiencia, de que passarem certldao
-400 rs.

Art. i69. Perceberá meio por cento so
hre o valor dos objectos arrematados (2),
"uardada a re"ra do a1't. i 7fl. Quando por
~ã~ haver arrematantes ti ver lugar a ad
judicação com abatimento, o meio ~or
cento será calculado pelo valor da adju
dicacão.

Art. UO. Dos prégões nas posses le
Yarão-3$000.

CAPITULO VI.

Dos Ataliadores (3).

Art. i71.. De avaliarem huma casa ler
l'ea com salão ou sem elle, percel)erá cada
hum dos Anliadores-4.8000 r .

(J) Vide Av. n. 61-de 30 de Janeiro de 1856
§ 6, oa nota (I) ao ar!. 163 deste Decreto.

O Av. de 24 de M.rço do mesmo .nao declarou.
que os Purteiros de Auditorioa nenhum salario po
nem receber, além d. porcenl.gem que nellea foi
marcada no al'I. 169 deste Decreto.

(1) No A,'. n. 111-de 4 de Julho de 1855 § 2,
roi aproseutada c ,oh'ida a seguinte du,·id.:

• IJispondo os .rts. 23 e 169 • porcentagem do
Juiz c Porteiro nns arrematações, não se declarou
toda,ia se devi" ella ser p.ga pelo custo d••rre
matação, ou polo arrem.tante. e da falto de decla
ração tem resultado duvida. a pesar da analogia do
que pelo mesmo mot;,'o se .cha determiuado á
rospe.to do Escrivão no arl. 112 deste Decreto.•

Eis oomo o Governo Imperial re,oh·eu a du vida:
~ '1'ondo. ",te Decreto augmentado somente os sa.

InTlO' deVIdos pela arrematação cm nada alterou a
pratica até aqui seguida, de se~em pagas pelo Exe
cuÚld.o os impostos c encargos a que eSlm!B sujeito
o objecto arrematado até ao tempo da arrematação;
e pelo Arrematoate o, ,alarios do Juiz'e mais Of·
fieia.., seado por tanlo sem fundamento esta du
,ida. 'I

Vide arl. 23 e nota respeeti"a.
d (3) Co~ qllanto não seja Uflicio de Justiça o cargo
,e Ànha,dor, com ludo, deyc-se guardar aos que

ltrerem sido nomendos como lnes e therem cartn
o, seus respectiYo, direitos (Av.' n. 253-de 30 d~
A~,to de lS5 ).

o A". n. 3i4 - de 3 de Dezembro de 1855
§ 1 roi apre,entadn e re,olvido a seguinle du"i"a:

c Se os Lou,'ados nOR in\'cnlnrios dC\'cm ler os
Ccsmos emolumentos marcados aos Avaliadores no

ap: 6 do I. 3 de,te Deereto. ou e como os Es·
e"El"~es, só tcm direito n caminho ~ estada. li

18 n solução:
et Qo~ se os LO\1\'ados são os perilüs nomeados

~ o J~IZ 011 pelas parles piora darem 1'11101' aos
ens Inventariados, l)erlcn~e-lhes os emulumentos

qoe o, A"aliadores êobrão Das Execuções I'isto
como não ha rasão plaus;"el pnra fazer di~tincção
e N~m o pre,ente Decreto distiuguio.
I ao ohstaule o Av. de 24 de ~[arço de j 856 de
~ã~ou, que aos Lonvados ou testemunhas informantes
ordiD~' dev_c co.n~ar ,'cncimento algum, porque de
o t TIO suo "l5mhos do lugar que ,'oluntaria-lN e se prcstão li cs,Sa turera. 1

se 3~'" n. 14-de j 5 de Janeiro de 1858 tambem
dos F~\ar0':i que para o, sala rios dos A",liarlores
se I o, a Fazellda pO\' cada terreno que anlios.
ba~~ ~~aodo fiisticos uns aos ~ulros) se tome como
Anliad _a se xarem, a quantIa que percebem os
• 01~6 ~~ Ç~~6a~ par licu4lrçs,

Sendo de sobrado com hum ou mais
andares, com loja ou cochelra-68000.

Quando a avaliação rôr de parte das bem
fe.itorias destes predios (4.), a metade destas
quantias.

Do rendimento ou aluguel do predio ou
reparo do que eJle neces~ile, cada hum
2UOOO.

Art. 4.72. De cada escravo que avalia
rem até dez inclusi,e, perceberá Gada bum
dos Avaliadores por cada escravo-i8000.

Excedendo o dlto numero, por cada bum
escravo mais-flOO 1'8.

Excedendo de cem, nada mais.
Art. 4.73. Dos bens moveis (2) e outros

semoventes, po ses (3), e bemfeitorias ele
predios ruslicos (11), percéberá cada Avalia
(101'-48000.

Art. i7/1. Das canoas, boles, saveiros,
lanchas e as mais embarcações mlUda de
vela ou remos que navegarem dentro dos
Portos, perceberá cada llum-2S000.

Das embal'cacões de aI lo bordo e seus
pertences, e de todas as mais que fazem
o commercio de barra fóra, cada hum-68.

Arl. 4.7fl. De prata, ouro (5), brilhantes

(I) No Av. D. 37·'-de 3 de Dezembro de 1853
§ 2, foi apresentada e resoh·ida a seguinte du,·ida:

• Se as differentes bemfeitorias de que se eompõe uma
fasenda rural devem ser consideradas oulras taulas
casas, c a respeito da a"aliação de cada uma cabe
aos Louvados os emolumentos marcados no pre,ente
artill'0:

ElS a solução .
• Que se devem considerar como pertencentes ao

mesmo estabelecimento rural todas as edifica~es que
são deHe dependcncias, e fórmão uma .ó proprie
dade, embora não estejão reunidas cm um sÓ cor·
po, fazendo·se avaliações diversas unicamente quan·
do hajão propriedades separadas e dIsunctas do mes
mo estabelecimento, tendo lugar no caso de se gas
tar meio dia 011 mais na meaição das terras, não
sÓ o solario de 1,8000, como tombem o que "eacem
os Avaliarlores pela estada, na fórma ao art. 1i1
deste Decreto. •

(2) Segundo O Av. de 2/. de n[arço de 1856 os
Avaliadores de generos seccos e molhados. seniços
e alimenlos estão comprehendidos nesla disposição,
e conseguiutemeate os salarios aqui estipulados lhes
pertencem, ex vi deste arligo combinado com o art.
iii.

(3) O Av. D. 374-de 3 de Dezembro de 1855,
citado na nota precedenle. oppáe á pretenção do
Avaliador que quer receber lantas vezes o sala rio
morcado neste Decreto, quantas rorem aa partes ou
solos aforados, embora não constiluão todos mais
de uma posse em relação ao posseiro (A,'. n. 253
-de 30 de Agosto de 1858).

14) Podem os A valiadores cobrar 1,$000 pela ava
liação de cada quadra de terreao urbaao, em vis
ta do preseute artigo, sem embargo da expressão
Tustico, qne sómcnle refere-se á predios, c não a
posses.. (lodendo as partes usar do recurso do art.
181, se Julgarem os sala rios indevidos (AI'. D. 201
-de 9 de Agosto de 1859).

(5) No Av. n. 374-de 3 de Dezembro de 1855,
foi apresentada c resoh'ida a seguinte duvida:

It Se as barrnf1 (lc ouro estão sujeitas á. a"aliação,
e se cabe aos 10u\'ados que a fiserem o meio por
cento estabelecido no al'I. 1i5, ou se devem ser
descri pIas pelo valor legal segundo o quilate indica
do no respectiva guia. •

O Governo deeidio: • que as barras de ouro não
carecem de avaliação, sendo sumciente que sejão
descriptas pejo valor legal, segundo o quil~te 'lue
indiear fi respectiva Rui~! ~ '
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e Joias precios~, receberão ambos os Ava
liadores, até 1>0:0008 do valor dado, meio
por cenlo, e dahi para cima nada mais.

E o mesmo se observará a respeito dos
relogios.

Art. 176. Quando tenhão 03 mesmos
.Avaliadores de fazer nova avaliação paI
d~reito da primeira, nada receberão; e a
isto poderão ser compeUidos com as pe
nas de de obediencia.

Art. i 77. Aos Avaliadores se dará con
duccão se a distancia o exigir, e terão
elles direito ao.s mesmos emolumenlos de
caminho e estada, e nos mesmos casos em
'que ~os Escrivães aõ Civel compete (1).

CAEITULO Vil.

Dos Partidores.

Art. 178. De cada partilba ou sobre
partilha perceberá cada bllIn cle1Jes (2) :

Até 1.:0008-28000.
Dabi para cima mais 28000 sobre cada

1:000)1 que accrescer até iO:OOOn, e do
que exceiler de 10:000$ l)lais 1,8000 so])re
cada 1!OO,08 alé 20:ÓOOS, e nada mais dahi
para cima, vindo a ser o maiol' salario
para cada hum-308000.

Hayendo rateio, iguae~ quantias até
1Q:0008 da somma a raleiar.

De 10:0008 a 20:0008, mais 1>00 rs. sobre
cada 1:0008, e dalJi para cima nada mais.

CAPITULO vil!.

DosPe,.itos.

Art. :I. 79. Dos exames, vistobas (3), e
corpos de delicto que lião dependerem de
exame medico ou cirnrgic.o (4,), caéla hum
~os Peritos-4,1l.000.

(I) Vide Av. n. 814-de 3 de Dezembro de 1855
na nota (I) ao art. 17l.

(2) Segundo o Av. n. 453-de 29 de Selembro
d~ 1863 a verdadeira iutel\igeucia deste artigo he
que 05 o01!lluménlos mnrcado!S aos rartidorcs c1ev.em
sal1ir do monte li'q\lido. depois de deduzida~ as di
vidas passivas, despezas judieiae., eto.

(3) No Av. de 2/, de ~rar'ço de 1856 se deolarou,
'lue sendo as meclições de ordinario processos feitos
á requ~rimento des inleressados, que enlre si se
6olisào para taes despezas, nã.. bavêndõ para isso
condemnaçâo da parle venoida, salro no caso de
embargos, e variando muito o lrabalho dos Pilolos,
e seus auxiliares em rasão da eIteusão dps terrns,
e do sua P9sição lopograpbiea, não se lhes ppdo
marcar ua maior pat'le dos çasos uma relribui,Çâo
jns~n e raspavel, oonvlndo por laulo que se eonli-
JÍué '0 pratica, alé aqui seguida em muitos lugares,
de ajbslniem as parles os salarios dos' Pilolos e
seus Ajudanles, ficando porém ao prudoole arbilrio
dos Juizes das medições reslringir essas despesas,
quandn contrn o seu excesso reeCamar qualquer dos
inleréssados.

(") Segundo o mesolo' Av. supra eilado de 2/, de
)[arço. de 1856, aos Perilos comp.elem 'emolumenlos
somenle pelos exames, nãn lhes tendo esle Deerelo
delerminado vencimento algum pelo oaminho e es
tada, por i~so que -esses exames são sempre reitos
COOl os medioos do lugar, que lem partido das Cn
marllS 'Munieipaes, dos Uospilaes da J\fizerieorclia,
ele., devendo quaDôquer outros elames que exigi
rem a presença de faeullativos mais not",'eis, 011

de fóra do lugar, ser regulados por arbilramento
conforme a importaneiR do Irabnlho, longitude, c
çlllras cirçllmslllllcias allendiveis!

Dos corpos de de]icto, exames de a
nidade, ou qualquer oulro exame medico
ou cirurgico, cada hum .dos Peritos-fiSOOO.

Pelo exame cadavel'1co phy ico ou chi
mico, para cada hum d.os PeriLos-30$OOO.

Art. 180: ~elo_ arbitramento de fiança,
.mulla ou hqUldaçao do valor do objeclo
sobre o qual se tiver de determinar'a mui
ta, para cada bum-2S000.

TITULO IV.

CAPITULO I.

Dos Recursos.

Arl. 18L Da exigencia .ou percepção
de salarios indevidos ou excessiYo por
parte dos Escrivães e mais empregados e
Officiaes, poderão as parles recorrer para
os .r~spectivos Jui~çs por b~ma simples
peliçao, e este, OUVJlldo o Escrtvão ou Olli
ciaes de quem a parte se queixar decidi
rão sem mais formalidade nem rocuro
algum ('1).

E dos Empregados das l\.elações para os
respectivos Presidentes, do mesmo modo.

Art. 1'82. Dos emolumentos e a sinna
turas dos Juizes de D1J)ei lo do Civel eCri
me, dos Feitos da Fazenda, Pro\'edores1

Audi lares de l\farinha, e Chefes de Polí
cia, poderá a parle que se julgar le ada
recorrer para os Presidentes das Relações
do d~stricto.

E das outras autoridades judiciarias e
policiaes, para os Juizes de Direito.

Art. 183. Os Juizes que levarem por
seus actos salarios indevidos ou exces i
vos serão responsab~lisado criminalmente,
e além. di lo condemnados pelos Juizes ou
Presidentes dos Tribunaes para os quaes
a parte recorrer na fõrma tlo arligo an
teceden te, a re ti luir em tresdobro o crie
de mais levárão (2). .

Os E crivães, 'tabelliães, e c1en1U1s qm
ciaes dos Juizos e Trihlll1aes, que eXI~I

rem ou receberem custas excessivas ou iO
devidas, ou por causa deIlas (lemorarem
a expedição dos autos, termos ou Ira Ja
dos (Axt. '184,), serão condemnados polos
rel'pectivos Juizes aI! pelos Presidente ~os
Tribunaes nas penas disciplinares segllln
tes (3):

(J) Vide na noln (4) ao arl. 113 deste Doarelo °
Av. n. 201-de 9 de Agoslo do 1859.

(2) Vide Av. de 8 de Fe,'ereiro dn 18GO, om nola
ao arl. 17 deste Decrelo a pago 399 da presente obra.

O Av. n. 92:""de 10 de Março de 1855 declll.ro~,
que a imposição de penas disciplinares nos. JUl1c;,
por cus las el:ccssivas ou indevidas não !IC mlpcd3~
tivR, senão uma faculdade que os rrcsldootc 0'
Tribnnlles devem exercer no caso de oulpa. d

(3) Segnndo o Av. n. 9.•-de 13 de. '\Iarço_l~
i 855 os Escrivães que para fruírem maiOres OUll

tiiO
com!"eLlerem exeessns de esori~la, lambem ,o.~.
sUJellos ás 1'enas do presenlo artigo,. que "ill'cpo.
denl~s das Relações na fórma do arl. ISG lOS
dem impor. . d '1

Da wesma ~orle segundo o Av. p, "l~- 9 r
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Jo.~é Thomaz Nabnco de Aratljo.;

Ficão revol(adas todas as leis
em contrario.

Prisão até cinc.o .dias..
Suspensão até tnnta dias. .
Restituição em tresdohl'o elo que demais

recebeI·ão.
Esta penas s.ão. independel~tes da res

ponsabilidade crllmnal, que, nao obstante
ellas, pMe ter. Jugar.

OAPITULO 11.

Disposições Geraes.

Art. i8[1. Os salarios marcados no pre
sente Regimento serão pagos logo que sejão
concluidos os actos respectivos, c os Es
crivães e mais OfIlciaes colarão fi margem
a sua importancia, declarando de quem os
houverão e rubricando a cóla, a Hill de
que na contagem dos antas seja ell~ ~e
bitada ou creditada a quem de dlrClto
fór.

E ta disposicão não comprehende ql1aes
quer antos, termos, traslados, diligencias
eit;-officio (i), ou em cuja expedição forem
interessados o Orphãos (2), pessoas indigen
tes, aJustiça Publica, Fazenda Nacional (3),

de Setembro de 1860, cobra cuslas indevidas, o
~;mp"~ado de Justiça que nos inventarias em qlle
são irJlcressnd,?s Orphúos, recebe as custas legues
logo que esleJão concluirias os respectivos aclos, e
não todo o processo, querenflo o imocntnrinnlc, ou
quem requereo laes aclos pagai-os logo; e porlanto
incorre nas penas desle nrLigo.

(I) O Av. n. !i5-de 15 de Março de 1856 de
clarou, que as custas dos processos instaurados cx
o/ftcio não podem ser eobradas após a suslenlação
dn~ pronuncias, mas quando houver sentença firme
e Irrevoga"el.

Os Al's. n. 180-fIe 4 de Janeiro, e n. 2·'0-de
t1 cle Julbo de 184,0, em que se fund"vão os que
,ustenlavão a opinião opposta, sómente deciriirão
que. na sustentação lills pronuncias houvesse condcm
n~çiío .de custas, mas não que ellas fossem logo
8l-lJICCIS, ,cm!o cerlo que, conforme a legislnçi1o,
om lodos Os Julgamentos, mesmo incidentes ou emer
gentes do proc,esso, hc sempre condemnarla nas cus
tns a parle vcncl/lo, mas somente são devidas logo as
D~stas do retardamento, porlJ.ue lambem se não res·
hluem a finaL

Esla doutrina foi confirmada pelo AI'. n. 1,10
de 21 de Setembro rie 1861, que applicou-a aos pro
~esso~ em que ha necusador particular, por cinr·se
lde~tlcn rnsfio,
b 'Ide nola (I) ne art. 51 dente Deereto o pago 306,

em comu o AI'. n. 300-de 13 de Ouluhro de 1808,
aa,nota (.1) ao arl. 160, e o Ay. n. 50-de 25 de Ja
neiro lle 1856 Ila nola (.•) ao arl. 93.

(2) Vide na nola (3) ao art. 183 o Av. n. 4.l3-de
21 de Selembro de 1860.
S~gundo o Av. n. 561,,-de O de Dezembro de

i 6;1 se declarou, que a presente disposição não COo1
~rehende o Jl~~paro das appellações, ainda que os
ppella~les seJ'lo Orphãos ali a Fuzenda NocionaL
(3) Vide nolas (2) e (3) ao art. 33 deste Deerelo á

pago 391. '
No Ay. n. 281-de 29 de Selembro de 1856 foi

apresentada c resolvida a seguinte duvida: )
a d' Se ? pre,ente arligo de algum modo prejudieou
• lSPOSlçiies do Regu\omelllo de 28 de Abril de 185 I,

aa parl9 em que manda pagar aos Juizes, Escrivães

Provincial ou Municipal (i), a ProveclorIa
de CapelJas e Residuos, e os Ausentes.

A rt. i8D. Os Advogados, que se não
conformarem com a taxa marcadas neste
Regimento para os seus trabalhos, pOlle
rão requerer arbitramento por meio de
louvados nomeados por ambas a~ partes (2).

Art. i86. Continuão em seu vigor as
attriJJllicões dos ChancelJel'cs sobre o ex
cesso de cscrip ta das sen tcnças, cartas e
mais papeis que tl'ansitão pela Chance]
laria (3).

Art. i87.
e di posições

c ameiGes do Juiso dos Feito!;, qne nüo VtIlCe1)t, or
Jellado$, 05 galarias, assignoturas, broçogens que lhes
erão deYidos, á merlidn que, requeridos por parle
da Fazenda Naeional. praticarem os oelos e rlihgen
cias dos seu. Officio" tania nos processos ex·of{teio,
como nos contenciosos, de qualquer naLureza. JI

O GoVe1'l10 ricelarou, que ape.ar de'ta disposição
(refere·se ao lIrl. 181) deye consirlerar-se em "igor
o systema estabeleeirio nas Inslrncções de 28 d.
Abl'il de 1851, provisoriamente, como as mesmas los..
trucçõcs (Ieclarão, c cm qnanto se não tomarem ou
tras pro"idencins; sem que todavia por est.e faelo,
poss10 os Escrivães e mais Officiaes do Ju-iso e Tri
bunnes julg·lr.~e 311torisndos rt rlClllol'arem a expe
dição dos nutos, termos, traslados c qnacsqncr di
ligeneias cx·offir.io ou a requerimenlo dos Fiseaes da
Fazenda Publica, no CRSO de faltn de immediato pa
gamento do., salorios marcados ao presente Hegula
menta.

A maneira porqua termina o Av., que ~acnbamos

rle resumir, deu origem à questõm~ que forãn cJefinili
vomenle resoll'idns p:>to AI'. n. l8-de 12 de Ja
neird de 186G, deelaronrlo o Governo, que apesar
dnquelle Av. n, 281-0e 29 de Se'.embro de 185~,

continnão em pleno vigor no Ju;zo dos Feitos c
Alvará de 1i5í- e a~ Instrucções rle 18:11, nada too
do occorrido que faça alterar a inlelligencia rll-h
constantement.e alé hoje a legislação. que regula I I

emolumentos dos Empregarlos rio ~ncSIl1O Juilo.
(l) Vide UR nola (I) ao arL. iiI rle le Decrelo os A.y!

u, 20~-de 3 de Oulubro de '1855, e n. 4,34-de 21 de
Dezembro de 1865. .

(2) Vide nola (3) ao art. 4 do Decreto de 20 de S••
tembro de 1829, e nola (I) ao ort. t § 1 do D. U. W.3
de 15 rle i\['\I'ço cle 1842, pog. 301 e 360 de,ta 'obra:

(3) No Av. n. 04-de lil rle Março de 1855 -roi
apresentada c resolvida a ~cguinte duvida.

,Se dispondo o presente orligo qne eontinnal'ão
em vigor as allribuições dos antigos Clioneelleres
sobre o excessO de c cripla das senten os, aulos e
mais papeis que ll'unsiLão pela Chancellnria, impor
tanrlo I aes CICCSSOS fi o:dg "cia de cuslas inde\'idns,
fico vão os Prrsi'lentcs das Hr.lnçõcs auforisados á iro ..
pÔr nos Escriyãe3 as penas disciplinares estabeleci ..
das no art. j 83, por ser esle o 1l1eio de razer cessar
05 inyclcrudos abusos que nesta mntoria se dão. 11

O Governo lespoudeu "fr.l'lDntivnmenle deelarando,
que os Presidenles das Relações esl'lo oulorisRdos li
impor nos Escri"ães , que praticarem semelhante
cx:ccsso de escripla as penas disciplinares marcndaa
no art. 183.

Em identieas eirenmstoneias estão os Presidente.
dos 'l'ribl1naes do Commercio (Ay. d. t 7 do Janol.rQ
de 18GO).

YIM DO PIlUIEtno LIVRO DAS ÓRDENAÇÕEI5.




