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. P -R E F A C ;\.. O. 
~-

·;·'I: "f ·v· 

A Grande utilitlàtle , que ainda hoje em dia podem~ 
( 

·tirar os estudiosos ue nossa L.eg·is\:ÍÇão do R'epertor~·o,. e~~t · 

Summario das Ordenações do Senhor Rei D. MANOEL, ; 

' ordenado e dirigido pelo Licenciaclo- Du:!rte N unez- do 

Lião ,. Procurador' e . depois Desembargador da Casa da, 

Supplica-çã:o·7 ao Conde do Retlondo 1 D. Francisco Couti-· 

nho, Regedor da Justiça deste Reino, e jmpres~o· _pela-

primei·I·a e rinica '!ez com P1·ivilegio Real em Lisboa. por · 

J'ôão Bla"io de--Cotonia-·no anno de I56o em folio, . suscÍ.:.\ 
' . 

t'õu a idéa · d'e ~ Pepr'odllzir em nova mliÇã~, por qu·fr& 

rava se· tem feito em nossos dias aquella pri-meira, 

Devêra ·elle por, tanto ter já acompanhado a reimpres• . ' .• . . 

~ão J,;q t;el!as ~ncsm~s Orclena~ões, félra - na~Real Iir:rprensct=· 

da U niversidad.e ·em 1•79-7., q.0 ·3':vol., em euja Prefa~â0· ' 
, ., ;: 

não lembrou fazer deHe memo-ria· ,,. tendo·a Já largamente .. 
' \ ~ . . ' 

feito muito antes o A; da Synops~- C~i'to~·ol'ogica; o quat ' 
. . 

p,~rsuadidó Ja- mzJita· ut-ilidaàê ;. . que- elle ainJa-hóje poSl·· 
. ' . 

póde prestai' , principalmente .(são súas · formae·s pala·' 

~ras ~ tom, li, pag! 3T),, porque nas- Addifõcs 1 q.u:t!l 



p R E F A . c; ! C); 

faz rias -Lez's E;ttravagantes ás Conclus!Jes i qu~ âas 

ditas Ordenações se deduzião! nos dá uma exactissima 

idéa das que até ao referido' anno de J.56oforão revo-( 

gadas, limitadas, ampUadas, emeni!adas· e :interpre-. 

t~das, e ® estado, etn que já então se aclzava a 

prudentis'sima Legislação daquelle Codigo; e quer.endo 

por isso mesmo supprir· em parte s'ua raridade, teve que 
• • f -

faria um não pequeno serviço aos que desejão profurz-. 

dar m~is .seus conhecimentos no importante . 6 .es.cahroso 

estudo, de nossa Legislaçtzo , em dar, como com effeito 

'deu , naq~elle lugar com toda a exactidão uma copia 

fiel 1 ·ao menos daq~·~llas Corzclusões _, tj~e já !!~tão .se 

a.chavão al~eradas I e das Addições 1.' que a e/las ,St: 

achao foita f . l 

Esta m~sma utilidade , sohre a que então de ~mais 

a mais se enpontrava em seu uso .pelo que se fazia e foi 

fazendo pelo di&cursq:,de mais de .quarenta annQs, ~ncul-: 

cár~ ]á em sua Dedicatoria o illustre e zeloso Magistr,ad~ '· 

eem duvida o. primeiro, ·que entre nós tomára tão penoso 
. --

t.rabalho , verificado d:~oís no Codigo Filippino por 

Gas.par Soar.e~ da Gama, Procurador da Coroa e .Fa•. 

z.enda l e P.Or ;oo:anoel .Mendes de ~astro i cujo Repertorjo2 
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Í·mpresso p~!la r ·rimeira vez em t6(!)4, e reproduzido ent 

f.requcntes ~dic:ões, refundio e angmentou depois, posto 

que ·ctlm menos fdiz :wccesso, Jeronymo d11 Silva Pe-

t•ei r a , <>m dous v oi u.m.es de foi i0, i m.pressos em Lisboa em I' 49' e reimp·ressos uhimnmente na mesma Rea:l Im prrn· 

sa da Universiflade em Ijg5 em quatro volumes J.e 4.• 
Sem embargo porém de ser posterior ao sobr·ed~to 

Repenorio a Collacçao· de Leis Ea·lra1•agantes, relata-

.das ~ pu hlicadas _pelo 'mesmo 'la hor·ioso IVbgistrado -en\ 

a·56g .; ne~ta parece ter-s'e dle h!1vid.a com meno,; ex .. cçiio, 

<leixanJo de se f;~zet· cargo de va-rias Extra·vagantcs e 

Determinações, que estavão em uso_, c de que justa e 

devid<t<llentc fizera lembran~a nas Addieões, que 'fez e se 
.,.. ' ~ a ,.. 

· :lCbão ·O!ICjllel!e I CU-ja publicação preceUêl'll SÓrtiente OÍtO 
' . . 

an.nos a claquella Collecção , como nota e allegado A. da 

Synopse Clzronologica iLid. pag •. 6{8 , e depois :tlelle o. 

inclicára o dai F'ontes proxim~s do Codigo Ft'lippit~o . a 

pagg. 26 ê 113 nas notas. He por tanto mais que .:vi-
, . . . ' 

dente a necess.iclade, que_·aimla hoje se póde tirar d~'ste 

Repertorio, que fie'!inente restampado conforme á pri~ 
' . 

meira edição,- deverá servir deApp~nJi~ e Supplem~nLo 
- -

ás sobreditas Onlena~ões e \Ext:ra}'agan tes. 
'.. - '·1ltr* -

i, ( 
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IX 
/ 

P I\ I V I L E G I o~ 

'Eu ELREY faço sAber aos r1ue este Aluaraa virem D 

~ue eu hei por hem, e me praz , por justos respectos, 

que me a isto mouem, C[UC Impressor alguum , nem 

_outra alguma pessoa possa em meus reinos . c senho· 

rios imprimir, nem mandar imprimir, nem vender o 

Repertorio, que o Licenciado Duarte Nunez. do Lião 1 

Procurador · da C."Sa da Soppricação 1 hora fez dos cio~ 

quo liuro5 ·de minhas OrJe•na·ções ·, sem consentimento 

àelle dito LicenciaJo. ~ esto . por tempo de dez annos, 

que começaráõ da feilura deste: sob pena de <lua). 

quer impressor , ou pessoa 1 ·que imprimir 1 ou fizer 

imprimit· o dito Repertorio 1 ou o trouxer de fora im-

presso, ou o vendet· sem consentimento do dito Duarte 

Nunez, penler todos os volumes, que dos ditos lteper-

lOl'ÍOs lhe forem achados, e ·mais pagar cinquoimt11 cru-

zados, ametade pera minha camã ra, e a outra metad~ 

pera quem o nccusar. E cada hum dos Jitos Repertorios 

seraa assinado per o di to Licenciado. E achando-se e1n 

** 2 



poder dalguma pesso.a) sem ser~m a·ssinac:los per elle, en .. 

torreraa nas. penas. acima declaradas. E ma.ndo a todas as 

jnst.i ças e officiaes, a.q,u.e este a.luaraa for mostrado ', e o 

conhecÍfll.ento llclle pertencer , que dem as ditas penas 

a execu ção na<Juel'les, que netlas rncorrerent ). e o-cum.: 

p r;'lo, como se· nelle conteem. o qual hei por· hem, que 

:valha , e tenha fbrça- e vigor, como se ·fosse carta·, feita 

em meu. nome, per mi assinada., e passada pela Chan..; 

~ellal'ia: sem embargo da Ül'dena <JãO do ij . líu.ra, tit. XX', 

que diz: Que a-s cousas 1 cMjo effecto ouuer de- tfura r mais 

'lc hum armo, passem pe1• cartas, e pa-ssando per aluaraas;, 

não v.alhâo. Fernão Barbosa o fez· em Lixboa- a-ij. dia• 
I . 

do mes de Ü'utubro, M~ D~ LlX. Balthasar cla Costa o. 
{-ez. escr.euer. 

:R A I N,H A~ 



XI 

MUITO ILLUSTRE SENHOR. 

T Iuerão sempre· a'S Terras tanta exce11encia , que 
mui pequenas obras c de leues rnatcri.as se offe-
rescerão a grandes Príncipes, que dell'es forão bem 
recebidas. Porque não. se pode cha01ar pequena 
occupação, de que a ·muitos em particular pode 
resulrar alguum ÍRteresse. Assi eu, por ver que v. s. 
não h e menos curioso das leis ,. sendo Regedor da 
j,.ustiça , do que era das arma.s ,. ~endo Capitão da 
guerra , não. arreceei fazer-lhe seruiço deste sUmma-
rio das Ordenações, pera com ellc as ter mais á mão, 
€ poupar alguum tempo, de que pera gouerno d·a 
justiça e de seus vassallos tem necessidade. E porque 
as leis de~te reino, qu€ andão impressas e public~das,, 

em muitas partes forãe depois ~mend~das, ou Ínter-
preta@as per leis · extrauaga~tes ,. que os Reys fizerão-,, 
e deter-minações, q.ue tomarão, de que muitos_ pelo· 
Ieino não sabem pane,. mas julgão e aconselhão con .. 
tra dias,. não me pareceo qu,e lhes fazia p,equeno· 
SCWÍÇ.O em lnesd<rri lOt:icia -dellas nos Jug~res ,. que 
vem a· emendàr : p'era, que não soomente sejão aui-
saqos' das leis extrau-ãgãntes ,--mas- ~ir:tda do~s~ dellas. 
E posto que .alg_uuns espeiasseffi, de mi, que a obr.a , . 
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. . 

que eu tentasse escreu·er. fosse doutra Ii'ngoa e doutra 
ma teria. ·e desta não ganhe tanta honra, quanto he 
o trabalho, que nella leuei, eu hei por grande satis-
fàção seruir v. s. com este pequeno presente, e de 
caminho aproueitar" a muitos, a que, ou per óccu'.;. 
pação de seus officios, ou por não serem "vistos nas 
leis do reino , pode ser necessario. E p0is v. s. com 
o .parecer desse grauissimo Senado me manda, que 
o publique e leixe imprimir, e Elrey nosso Senhor 
nisso interpocm sua real authoridade J não haa que 
arrecear o juizo dalguuns homens de maao zelo, que 
t~ndo. as mãos embaraçadas pera fazer obras suas~ 
rem as.lingoas desenuoltas pera vituperar as alheas. 
Accepte por tanto v. s. este pequeno seruiço, com .a 
vontade, c;om que se lhe, offerece. 
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A O S L E C T O R E S • 

. POrque no numerar dos paragraphos sigo neste Re-
pertorio a ordem de minhas ordenações, que a met\. 
modo tinha numeradas; vos lembro,. que o que eu chamo 
§. 1. h e o principio do titulo. E o que outros chamão 
§. J. chamo eu §. 2. E :usi os outros pela mesma ordem. 
O que tambem fiz por mais breuidade da scriptura. 

Item, porque nas ~~-?.es faço menÇão dos 1iuro5 
das Relações, n•e -pareceo tambcrn necessa•-io lembrar-

. nos, que o liuro, a que· chamo .Morado, e o liurinho da. 
Relação, são o$ liuros, que andão na casa da Soppric;çã(}. 
E de h.um liuJ'O de \'el~tdo verd.e, que anda na mesma 
casa, não faço menção algunia: porque não conteem mais. 
que hurn traslado (]algumas' cousas do liuro Morado. 
O_ da Sphera e o Vermelho são_ da Relação da casa 'dor 
cfuel. ·E peio da Sphera ·não entendo o liijrO velho 1 SC1 
não o·nouo, que delle se' trasladou, - . 
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REPERTOR.IO 
DAS 

ORDEN ACÓESe - - ;) -. _. 

A A·. 
. Bbades .Bentos t-em credito em s~us alua .. 

rás, como se fossem ·pubJ.icos. liuro 3· tit~ 45· §. I F 
Abrir cartas d'Elrey; oti que•. vem pera eUe. liu. 5· 

tit. 80. §§, I."C 2. . . . . , . 
Abrir cartas de grandes senhores, li_u. 5· tit. 86. §. 4-~ 
Abrir cartas de outras pessoas. liu. 5. tit. 8o. §~ 6. ' · 
Absente por crime, que prouado mereceria morte, 
· corttra quem se proua tanto, que -deua ser preso, 

que lhe sequestrem os bens. Iiu. 5· tit. 44• §~ 17. 
Abusões e superstiçõei ' d.e gente rustica, defes~s. 

Eu. S· tit. 33• §. 4• - . . 
Accusação em caso de Lesa Majestade quando rya() 

_cessa per morte do accusado. liu. 5· t.it. 3; §. 32. 
Accusar podem molheres per procurador ~ dàndo 
,, fiança ás custas. Iiu. 5· tit. I. §. I:l. 
Accusar~ soo pode o marido em caso de adultc:rio~· 

liu. 5· tit. 1 5· §. 4• 
Accusar pode qualquer do pouo barregueiros ~or~ 

_tcsãos. liu. 5· tit, 24· §. 2. . · - J . . A -
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Accusar pode 'qualquer do pouo a viuua, que casa, 
. ou dorme com a pessoa, com que foi accl!sada de 

adulterio per o marido e absoluta. liu. 5· tir. 17. 
§.] . 

Accusar não pode ning uem por morte de homem , 
sem querelar primeiro. liu •. 5· tit. 42. §. 25. 

Accusadores de presos não. podem accusar per pro-
curadores. liu. 5. tit. I. §. I 2. 

Accusadores, que não parecem em juizo pessoal-
, ·mente. liu. 5. ~it. I. §. n. e tit. 42. §. 24. 
Accusador, que não requer o feito no· caso da appel-

lação. liu. 5· tit. I.§. 12. 
Accusado por feito crime quando se não poderá 

liurar per procurador. Jiu. 1. tit. 38·. §. 28. 
Accusado por feito crime quando pode parecer per 

.procurador. liu. 5· tit. r.. §. 7· 
Accusado por moeda falsa não go-za de priuilegio 

a~g.'i'm ,. que t<mha. liu. 5· tit. 6í. §. 5· 
Accusado } que impetra perdão. liu. 5· tit. 42. §. 6. 
Accusado por crime, que foi liure,. quando pode tor .. 
· nar ser ,accusado. liu. 5· tit. 73· 

Accusado por corromper molher ·per força de sua 
virgindade, que responda preso atee o feito ser 
findo. liu. ·5• _tir._ 23. §. :· \ . . 

Accusado~ pela JUS~Iça ~:gao · as custas . de ~ eu. hura .. 
mento, posto que SejaO absolutos. hUoJ• tl~. SI• 
§. I I. . \ · 

Achadego de escrauos, aues c outràs cousas. liu. S· 
, tit. •P. · 

Achadego de causa, que não seja .aue, ou escrapo, 
." não se.rJode pedir. liu. 5· tit. 41. §. 4• · 

Achados çle noute depois do sino ·com ármas , que 
, .P.~g~lCfi'~ dozer:ttos reaes, e percão as arma~ : e achar-

. dos se na ellas paguem lx, reaes. liu. I. tit. 57. §. 3• 
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'lsto ·n.ao lm lugar nos mecanicos de Lixboa 1 fJ.IIe podem ir Je 
suas casas pera .as tendas , c das tendas ' pera suas casa$ 
com armas depois do sino. Pela extrauag. do liu. da Spll. 
foi. 136 • .Anna 1S24, . 

E s~ algum .escrauo braneo , Mouro , on Clzrlslâ-o , qrte ptu.ral' 
de 18 annos; for achado na corte, ·ou em Lixhoa, depois 
'!".e n nout~for cerrada, seja preso, e da cadea pague mil 
reaer pera qrtem o P"~nder. li não .os qrterepdo seu s~nhor 
pagar, seja açoutiulo, ·e s.crt senhor toda~ia pague .cc. reaes, 
P ela extrauag. do Liuto Mo,..adofol. 10. Anno 16:11. · 

'E se for Mouro branco , quer seja Clzristiio, quer não, 91t11 n~r
r:orte se achar ·com arma <lc dia , on ole noute a qual'luer 
lwra, on .dentro , ou fora do lu~ar, seja ácoutado ·e deso-
rdhado. E sem/o achado das ~nzB lwras da /toute por dianl~ 
com nnr~as, Oll scrn 11llas , seja cuforcado. Pela e;ctraua~. 
do liuro Morado fel. 68, Anno r525, 

Esta prouisam sobre os Mouros nroo estaa rerwgadà • mru nii.t> 
na l'emos praticar, 

Achados depois do sino em Lixboa sem arrnas,ou na 
corte, que paguem dozentos reaes. liu. 1. tü. 57· §.J. 

Achados depois do sino com lume, ou candea, que 
não paguem pena alguma. liu. r. tit. 57·§. 3· 

Achados depois do sino, se são moços de xv. annos· 
pera baxo. que não sejão presos, nem paguem pena 
alguma. liu. 1. tit. 57· §. J• · · · 

Achados na corte, ou em Lixboa, de noute depois 
das a11emarias com beesta armada, que pena terão~ 
liu. 5. ti r. 1 o. §. 6. 

Achados nos mares de Guiné, ou da Jndia, sem licen~ 
ça d'elrey, como serão castigados.liu. 5. tit;.II2. §.2-o 

Achando alguem aue, ou cousa alhea, que a entre~ · 
gue logo. Jiu. s~ tit. 41· . 

Achando alguem escrauo em Lixboa , .que o lcue ao 
Corregedor.Iiu. 5· tit. 41. §. 3• · ' · ._ 

Achando alguem lobo, que leue alguma res, e lha 
tolhe, deue~a tornar a seu dono. liu .· 5· ti t. 4 I. §. 5 • 

Achando algucm aue, ou. a limaria em laço.,. que ou-
ti-em armar. liu. 5· tit. 41. §. 6. · · 

A2 . 
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Acolher n'1to pod·e ninguem homem 1 que resiste á 
· · Ju_~tíça. liu. 5· tit. 36. §. ro. 
Acolher não pode ninguem malfeiteres , que são 

. condenados. liu , 5-· tit. 44· §;. H. . . 
Acoiüiados. a cauallo ná.o pod~m ser ~n-horados nas. 
. aFmas, nem noa caual-los. hu. 3· tir.7r. §. 12. 
Acontiados em. algumas arm.as, n.ão podem ser pe-

nhorados. neUas , nem nos bois e sementes , de· q ué· 
· tem necessidade pera laurar ·suas herdades ,_ 

·mostrarldo outros. bens desembargados.. 1-iu. J .. 
tit, 7 I-. ~. 12:. 

Acoutar não dcue· nenhum senhor malfeitores. em. 
casa, ou em bairro. liu. 5· ti r. 90. §. r. 

Acoutados á Igreja em que casos gozarão da im~ 
. mu.nidade della. liu. :i. rit. 4• . 
.Acqutados em cot:Jto, ou Igreja não podem ser a~ eu .. 

sados.liu. 5· tit.44· §. 10. 
Açout~s e penas vijs a que pessoas se não dão. liu. 5.• 

tit •. 40. 1§, h _ -. 
Addição, ;que se faz no libello. liu.J. ti r. I5· S§. 7• e S. 
Adeuinha1· he caso pera rec.eber querela. liu. 5• tir. 42 •. 

§A lo , 
Adeuinhaclores e homens·, que hmção sor-~es. liu. 5~-

tit. 33· ~· 3· . \ 
Administrador de cape lia., que não mostra\ institui-
., ção, e est_á em posse· de muito tempo. liu. 2. 

tit<, 35· t· 48• ,\ \ - . . \. -
AduenticiQ>S bens são as mercês:, que Elrey fa'Zí 'per~' 

casamentoi. liu. 4~ iit. 77• §. 9· 
Adulteras como farão petição de perdão. liu., ~~·-

tit. 3· §t 10:. . 
Adlllreros que pena tem. liu. 5• tit. 15. §.r. 
Adult.ero, que leua· molher. casada per força. liu. Sã. 

tir. 15_. ~· 2... . 

\ 
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Adultá<}, que pená tem, quando· o marido perdóà 

a mulher, liu,· 5• tit, I 5• §. 5~ . 
Adultero, que leua molher cas-ada , não tem menos 
. peria por reconciliaÇão-da molher. liu.5. tit. '5· §.5. 
Adultero, que dorme com mol-her per vonrade de 

seu marido. li·u. S· tit. I 5.-§. 9· ' 
.Adultera, a quem o marido perdoa, que seja. logo 
. solta sem appellação. liu. 5· tit. I 5· §. 3• · 
Adul-tera., que peccol:l .com Mouro, ou I~:~deu, não lie 

releuada por o perdão do marido. liu. 5.- tit . 1'5• 
§. 3· 

Adultera, condenada á morte, como perde· os ben's 
pera o marido. liu. 5· tit. 15. §. 6. · 

Adultera, condenada a pena, que não he morte, não 
perde os bens. liu. 5· tit. I 5• §. 7· · 

· Adolterio quando po4e ser accusado por qualque'r 
. do pouo. liu. 5· tit. 17. §. 3• · 
Aforar não podem causa alguma os officiaes (]à. 

justiça temporaes, durarido o tempo de seos offi-
Cios.liu. 4· tit.J8 . §; I, · 

·· Aforamentos de causas de .capdlas , hospitaes, al-
bergarias e confrarias , como se farão. liu. 2. 

" tit, 'J5· §§&,t-3 : 44• . . 
Aggrauo das sentenças diffinitiuas. liu ; 3• tit. 77• 
Aggrauo em ·que tempo se ·seguirá. hu. 3· tit. 77• 

§§, 12. e 13. 
" Aggrauo do despacho do Chancelfer' moor, qllando se 

concede, · e que não se pague delle dinheiro. liu, r. 
tit.2.§.35· . 

Aggrauo, de que podem c~mhecer per petição os 
Desembargadores do agg·rauo. liu. 1. tit~ <f• §~· H .. 

. cum.seq. · 
Aggr-auo de quaesquer Desemba,rgadores pera· os. do 

aggrauo. liu. 1. tic. -+· §. I:l. 
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AO'grauo da interlocutoria do Corregedor do ciuel , 
0
ou Desembargador, que conhece per aução noua. 
Jiu. I. tit. 4• §. IJ• ·. 

Aggrauo dos Sobrej·uizes, ·ond.c deue de ir. liu. 3· 
tit. 77· §§. 4• e 5· 

AggrauQ do Corregedor da corte. Jiu. 3· tit. 77· §. 6. 
Aggrauo do Corregedor da corte sobre que comia 

se recebe. liu. 3• tit. 7'7· §. '7· 
Aggrauo dos Ouvidores das Ilhas. liu. J· tit. 77· §. 8. 
Aggrauo dos 'aluidradores prouem aquelles, que o:s 

derão. liu. 3· tit. 82. §. 4· · · · · 
Aggrauo dos Desembargadores , que Hão .guardão ·a 

OrdeBação. liu. 5· tit. 5g· §§. 4· e 5· 
Aggrauo da semença diffiniüua suspende .a execuçãQ 

por seis meses. 1~. 3· tit. TI· §. '2 r. 
Aggrauos , de que p0de conhece.r o Corregedor da 

corte do cruel, liu. r. tit. 6. §,TI. 
Aggra~os, que saem ~a3re o_s luize_s, ou Ouuidores 

dos senhpres, onde aao. ltu. 2. tJt. 26. §, 1 2 •. 
Aggravos, que vem do Chanceller do Mestrado e 

Ilhas, que conheção de1les .os Desembargadores 
. do aggr~uo. liu. 1. tit. 8. §. u. 
Aggrauos, <:ie que os Corregedores das -comarcas po-

dem conhecer. liu. r. rir. 39· §. 8. · 
Aggrauar c,leue a par.te dentro de dez dia • liu. 3• 

tit. 77. ~i. 2. . \ 
Aggrauar quando pode a pa !1fe da interioc.utoria d'o 
. Corregec,lor do ciuel da com~. liu.\ . tit. 6. §. 3• 
Aggrauar quando pode a parte da sentença dos 

Desembargadores das Ilhas. liu. r. tit. 8 .. §. 4•\ · 
Aggravar pode a pane do que manda o Desembar-

gador di~S Ilhas, que faz audiencia, para os do 
a_ggr~ VO~ e não para OS OUtroS parceiros. Jiu, I I! 
tlt .. S. §. 9 ~ 
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Aggrauar como· pode a parte da interlocutoria do 

Ouvidor das terras da Rainha. liu. r. tit. 10. §. r. 
Aggrauar quando pode a parte do t·ermo, ou man-:-

dado , . despachado em Relação. liu. 1. tit. 4·· 
§. I 5·· 

Aggrauar pode a· parte nos autc>s de o Juiz receber 
appellação,. e os Juizes da appellação pwnunciarão 
sobre is~o. liu. J· tit. 54·§. 9• · 

Aggrauar deve a parte da sentença interlocutoria 
dentro no termo,_ em que se pode appellar. liu. 3• -
rir. 59·§ •. s~ . 

Aggrauar qliandq pode o Contador , OU'· parte ,. da 
taxação da: conta,_ qu-e o Iuiz fez. Eu. I. tü. 70. 
§. 2. 

Aggrauar quando pode a parte per petição de 
aggrauo da interlocuwria do Corregedor da corte 
do ciuel, 01:1, Desembargador. liu. r. tit. 4• §. -13. 

Aggrauar pode a· parte per petição á Relação do 
todos termos e mandados dos Desembargadores 
e Ouuidores, que mandão per si seos nas audien-
cias. liu. r. tit. 4· §§ •. 12. 14. 

Aggrauar quando· pode a parte dos Sobrejuizes do 
ciúet liu •. 3· tit. '77•· §. h -

Aggrauando ambas partes , se huma s-oo paga o 
· aggrauo. liu. 3• tit •. 77• §-. 19• 

Aggrauanres pagão novecentos reaes á chancellaria. 
liu. J .. tit. 77· §§. J· e 6 •. 

Aggravante pobre não pílga o aggrauo. liu. 3· tit.77. 
§. 17· 

Aggrauante·, que não seguio o aggrauo dentro do 
termo, OU O nao pagou. lip. 3• tit. 77• §. 16. 

Aggra.uante, que foi prouido, como t-orna hauer g_ 
dinheiro, que pagou do Aggrauo. liu. 3• tit. 77·· 
§. 20. 
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)\ggratunte .. que não pagou o aggrauG, Ol!J o não. 
· seguio em tempo, e vem depois com embargos á 
sentença~ l.iu. J,.. tit. 77· §. I 5· 

Ajuda de casamento, que Elrey dá, ou algum se .. 
- nhor , ao filho por contemplação do pay) não se 

traz. á collação~ liu. +· rir. 77· §. 9· 
Ajuda pera matar o .Rey. 0u Rainha~ ou seus filhos, 
' he crime de Lesa Majestade. liu. 5· rir. 3· §. 2. 
~ju~a: de. braço seçular dão soo os . Dese~barg~do-: 

res do.aggrauo da cas~ da Soppricaçãq.llU.I. m. 4~ 
§. ·s. 

Esta ajud~ de hraço Sltcrtlar se concederl1!a, poslo que nio aja 
• interdicto, sendo os mais procedimentos bem feitos •. Pela· 

:extrmiag. do litt. Mu'r'ado fol. 326. Anna 1S28, 

Ajudadores dos catiuos, que fogem. liu. 5. tit. 77• 
AJambeis não pode ninguem ter, nem tratar nelles. 

liu. 5• . tit.' II3. §. r •. 
~Içada dos Ouuidores do crime, que conhece de 
· feitd ciutl. liu. r~ tit. 9· §. u. 
~Içada do ,1\Imotacé ~oor. liu. r. tit. r5. §. 69. 
Alçada do Ot~uidor das terras da Rainha. liu. r. 

tit. ' 10. ~ I • . . . . 
Alçada do Corregedor da corte dos feitos ciueis. 

liu. J· tit. 77· §. 7~ 
Alçada dos Ouuidores das Ilhas. liu. 3• tit. 77· §. 8. 
Alçada de todo genero de luizes ordinarios ~ assi de 

cidades, como de villas e\aldeas. liu .. I. 1 tit. 44~ 
§§. 6 5~ a1:e 70. 1 

A1çada do,s luizes ordinarios de seis mil reaes das 
. injurias verbaes, que julgão na camara. liu~ r. 

tit. 44· ~· 46. . . 
Alçada do~ Sobrejuizes da casa do ciuel. Iiu. 3• tit.77~ 

§. I. 
~lrada dos Capitães de Africa. liu. 2. tit, 27. _ 

AJçada 
# 
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Alçada dos Contadores dos residas. Iiu. 1. tit. 35· 

§. JO• 
Alçada dos Contadores dos residas nas cousas dos 

orfãos, liu. 2. tit. 35· §. 3 8. 
Alcaides moores dos castellos 1 e o que a seu officio 

pertence. liu. 1. tit. 55· 
Alcaides moores não podem estar á eleição dos juizes 

e Vereadores. liu. 1. tit. 46. §. 30. 
Alcaides moores que pessoas deuem leixar em seu 

lugar. liu. I. rir. 55· §. 2. 
Alcaides moores 1 que morrem sem falia , não lei-

xando outros de sua mão. liu. I. tit. 55 · §. 3· 
Alcaides moeres, posto que não tàção a rncnagem , 

são obrigados, a tudo o que se contem nella, como 
se a fizessem. liu. r. ti r. 55. §. 6. 

Alcaides moores , que leixão outros em guarda dos 
· ·castellos, que lhes tomem a menagem per autos 

feitos per tabelliães publicas. liu. 1. tit. 55· §. 7· 
Alcaides moeres que cousas deuem padecer por 

defensão de suas fortalezas. liu. I. tit. 55• §. 9· 
Alcaides moores leuão a terça parte das penas dos 

barregueiros, quando elles não accusão. liu. r ~. 
tit. 55 .§.12. 

Esta não h a lugar no Alcaide moor de Lix!Joa, 'Porque /eya 
clous terços das penas , e o accusador hum. foi. go. do liuro 
da Sphera Anno .I5:~.5. 

Alcaides 'moores que direitos tem. liu. 1. tit. 55· 
§. 10. ' 

Alcaides moeres como terão os castellos rcpairados. 
liu. 2. tit. 4-4-

Alcaides moores podem ser citados pera a corte. 
liu. 3· tit. 5· §. 6. 

Alcaides moores , que tomão presos sobre si. liu. 5• 
tit. 53· 

B 
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Alcaides moores, a que fogem os carcereiros. liu. 5• 
tit. 6J. §. 3· 

Alcaides moores , que tirão mantimentos pera fora 
do Reino. liu. 5· tit. 88. §. I. 

Alcaides moores, que acolhem em suas fortalezas 
malfeitores, ou os trazem comsigo. liu.5. tit.9o. §.r. 

Alcaide pequeno, e o que a seu officio pertence. 
' liu. r. tit. s6. 

Alcaides, ou Meirinhos, que não entrem nas casas 
buscar os malfeitores sem authoridade do julga-
dor. liu. I. tit. s6. §. 22. 

Alcaides não podem procurar, nem auogar por ou-
trem. Jiu. I. tit. 56. §, 29. 

Alcaides dos castellos que não leuem peitas dos 
presos. liu. 5• tit. 5+· §. 2. 

Alcaides, ou Meirinhos, que ~;oitão homens, que tem 
presos, sem mandado da justiça. liu.5. tit. 54·§. 9· 

Alcaid«!s quando podem prender sem mandado da 
justiça. Jliu . I. tit. 56. §. 11. 

Alcaides , pu Meirinhos, que fazem cadc:a, onde 
nunca fo\ feira. liu. 5· tit. 54• §. 10. 

Alcaides n~~o podem ser rendeiros. liu. I. tit, 56. 
§, JO. 

Alcaides e {\1eirinhos, que querelão,' que dem fiança. 
liu. 5· tit. 42. §. 9· \ 

Alcaides, que prendem, não hauendo querela, nem 
culpas, ou sem mandado dds juizes. liu. 5· tit. 42 ~ 
§. 26. \ 

Alcaides d~ Lixboa não podem acceptar tença , 
prazo, op jgreja, pera si, ou filho seu, de nenHu-
ma peSSO;l. Jiu, 5· tit, 56. §. I I, . 

Alc;J, ides pequenos como serão appresentados pelos 
Alcaides moores, e electos pelos Juizes e Verea-
dores. li4. J. tit. 56. §. I. 
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Alcaides _pequenos que não sirvão mais de tres an-
nos. liu. I. tit. 56.§, I. 

Alcaides pequenos que dem fiança antes que siruão. 
liu. (. tit. 56. §. 2. 

Alcaides dos lugares, que são postos per Elrey, que 
sejão appresentados pelos Juizes e Vereadores, e 

. confirmados per Elrey. liu. I. tit. s6. §. 4· 
Alcaides de lugares, ondé Elrey os poem appresen-

tados per os officiaes da camara , podem ser con• 
firmados per o Corregedor da comarca. liu. I. 
rir. 56. §. 4• 

Alcaides das sacas em que lugares serão postos. 
liu. 5· tit. 89. §. r. 

Alcaides das sacas que sala rio Jeuarão dos registros , 
que assinão. liu. 5· tit. 88. §. 9· · 

Alcaides das sacas, que não seruem bem seus offi-
cios. liu. 5· tir. 89. §. 22. 

Alcoueteira de casada, ou freira. liu. 5· tit. 19. §.r. 
Alcouetei ra de moças virgens , ou viuuas honestas. 

liu. 5· tit. 29. §. 2. 
Alcoueteira de filha, irmãa, ou criada daquelle, com 

quem viue. liu. 5· tit. 29. §. 3· 
Alcoueteira de Christãa pera algum infiel. liu. 5· 

tit. :2 9· §. 4• 
Alcot,~eteira de sua propria filha. liu. 5· tit. 29. §. 5· 
Alcoueteiras quando trarão polainas na cabeça.liu. 5• 

tit. 2 9· §. 6. 
Alcoueteiras , ·que não trouxerão a cousa a effecto. 

liu. 5· tit. 29. §. 7· 
Alcoueteiro não goza de priuilegio pera escusar pena 

vil. liu. 5· tit. 40. §. 4• . 
Aleuantar volta em juizo que pena hc. liu. 5· tit. 7 5· 
Aleuantar com ca~tello , ou fortaleza do Rey, he 

crime de Lesa Majestade. liu. 5· tit. 3· §. 3· 
· B 2 
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Alfaquegues Chri stãos deste reino, que não vão .ao 
reino de Fez sem licença d'Elrey, ou do Capitão. 
liu. 5· tit. 8 r. §. 5· 

Alfeloeiros , que os não aja ahi, saluo molheres. 
lill. 5· tiL ror. 

AI ferez moor pode trazer seus contendores á corte. 
liu. 3· tit. 4 · §.r. 

Alforria como se reuoga por ingratidão. liu. 4• 
tir. 55·§. 8. 

Algoz. , vede 11tl palaura Ministro. 
Alhear não pode a molher, que casa segunda vez, a 

herança do filho do primeiro rn::trido, mas per fal~ 
lecimento della a hauerão os filhos do primeiro 
matrimonio. liu. 4· tit. 75• §. 4• 

Alhear não pode a molher, que casa de cinguoenta 
annos, as duas partes de seus bens. liu.4. tit. 7 5. §. 8. 

Alhear não pode o marido bens de raiz sem outorga 
·da rnplhcr. Iiu. 4· tit. 6. 

Alheação, qpe o marido faz dos bens moueis em pre-. 
juizo da molher, pera se fazer execução nos de 
raiz, não prejudica á molher. liu. 3· tit. 71. §. 16. 

Alimentos não recebem compensação. liu. 4· tit. 56. 
§. 4· 

Alimentos se podem demandar nas fereas liu. 3• 
tit. 2 8. §. 7· 

Allegar e prouar de nouo quando podem as partes 
no caso da appellação o que \não tiuerem allegado 
na primelra instancia. liu. 3 ~\ tit. 66. 

Almafega, nem burel, que se não traga por doo. 
1• • I \ 
lU. 5· tlt 1• 102, \ 

Almocreues podem comprar qualquer pão , para re-
uender. liu. 4• tit. 32. §. 4· \ 

Almocreues , que molhão pão • ou lhe Ianção terra. 
liu. 5· tir. 87. §. 1. 
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Almo-tac.é. moor que ande sempre na cone. liu. r. 

rit.15.§.r. 
Almota cé moor pas ~ a cartas aos regatães em nome 

d' E irey. Jiu, I . tit. 15. §. T, 
Alm oracé moor que fa ça ve nder as causas pelos 

preços, que esrauão antes de Elrey chegar. liu. r. 
út. 15· §. 2. 

Almotacé moor que modo terá em prouer a corte , 
. quando Elrey vai caminho. liu. r. rir. 15 . §. 3· 
Alm otacé moor traz consigo os padrões ·d os pesos 

e medidas. liu. J. tir. 15· §. 25· 
Almotacé moor que mande trazer mantimentos até 

oito legoas derredor da corte. liu. I. rir. 1 5· §. 63. 
Alrnotacé moor que proueja sobre as esterqueiras, 

·poços, canos, chafarizes. liu. l. rir. 15. §. 66. 
Almotacé moor nas_ penas, em que não tiuer parte, 

tern alçada até mil reaes. liu: 1. tit. I 5· §. 69. 
Almotacé moor que penhore os Almotacés, que 

achar negligentes, em trezentos reaes. liu.r. tit. 15. 
§. 66. . . 

Almotacé moor __ que não faç3' correição, senão na 
corte e cinquo legoas ao dêfredor. liu. r. rir. rs. 
§. 7T• 

Almotacé moor pode tr·azer seus contendor.es á corte. 
liu. 3· tit. 4• §.11, · 

Almotacé moor que priu ilegios tem. liu.2 . tit.43· §. 1. 
Almotacés, e o que a seu officio pertence. liu. I. 

rir. 49· 
Almoracés em que tempo se elegerão. Iiu. l. tit. 49• 

§§. r. e 2. 
Al moracés que pessoas serão, e per quem serão ele-

ctos. liu. 1. tit. 49-· §. J• 
Almotacés rem j llrd.ição nos. derigos na pena ciue]. 

liu. 2. rir. r. §. 8. 
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AHnoxarifes qúe n~o leuem nada dos nauios , que 
se perdem. liu . 2. tit. 22. 

Almoxarifes quando podem conhecer dos feitos cri-
. mes dos rendeiros. liu. 2. tit. 29. §. 7•. 

A lmoxarifes, que dão dinheiro d'Elrey a· ganho, ou 
o emprestão. Jiu. 2. tit. 30. §. r. 

Almoxarifes , que tenhão carrego das sesmarias. 
liu. 4· tir. 67. §. 1. 

Almoxarifes não podem fazer auenças sobre penas, 
ou coimas. liu. 5· rir. 62. §. r. . 

Almoxarifes , ou thesoureiros, que pagão desembar-
. gos, ou guardão quitas, ou esperas per mandados 

ct•Elrey, que não passarão pela chancellaria. liu. ~,. 
tir. 20. §. 5· 

Aluarás não se fazem de causas, cujo effecto dura 
, mais de um-anno. liu. ;2 • • rir. 2'0. §. 6. 
Aloarás · appresenrados huma vez e juntos a algum 

auto não podem 'tornar ú chancellaria. liu.2 .tit.2o. 
§. 7• I 

Aluarás, q.~ e nã~ passão pela chancellaria, são ne-
nhuns. ltu. 2. ur. 20. · 

Aluarás de I1=mbrança, ou promessa de mercê valem, 
posto que o comprimento da mercê aja de ser de-
pois de urp ·anno. liu. 2. rir •. 2 0. §. 6. 

Aluarás dos Desembargadores, ou Corregcdo ,es, per 
que mandão penhorar, qu·e se não passem em 
fraude da ~i dizimas das sentehças ', 'ou doutros, dc-
reitos, ne1n se entreguem ás partes, ·sem se ve ~;em 
pelos escr~uães dos taes dereitos. liu. 1. tit. 26.\ . 

D e toda cm1denação de caso crime se tirf Jenlença ~ como for 
de m il reaes pera cima. E dahi pera. /Ja:~to se tira mandado 
<los Corregedores dG crime , mas n iio se en trega a'a pa_rte sem 
certidão qa elwncellaria, como !te paga a dizima . P elo acorda . 
da llelaçi'io do ciuel A nno J55g.fol. 2 2. do liu_. da Spl•. 



D A · S ' O R I> I N A _ç Õ E S. I:S 

· Aluarás dos officiaes da corte pera· lugares dentro de 
cinquo legoas , que podem ·ter effecto sem ir á 
chancellaria. liu. 2. tit. 20. ~. 8. 

Despachos de .feitos e e.rtrQmentos, que vierem de cinquo legons, 
ptuuuâo per alua reis, assinados pelo juiz, e 11âo pela chan-
çe/laria , não sendo sentenças jinaes, porque estas passariío 
per cartas e pela chancellaria. Pela determinação, que se to-
mou na Relação da casa da Soppricação no anno de I5.z5 ,_ 

.fol. 69. elo /iu. Morado, 

Aluarás de pessoas,, que valem corno escrituras pu-
blicas. liu. 3• tit. 45· §. 15. · 

Aluarás, ou cartas d'Elrey, 'que fazem menção dou .. 
tras escrituras. liu. 3· tit. 46. §. 2. 

Aluará pera prender algum malfeitor sem o riome 
delle , que se não dee sem outro secreto , em que 
vá declarado. Jiu. r. tit. 39· §. I o. 

Alugador da casa como requererá ao senhorio, que .. 
rendo-a por mais tempo. liu. 4· tit. 57• §. 2. 

Alugador, que não pagou ao tempo, que ficou, que 
seja penhorado per mandado do senhorio. liu. 4· 
tit. 57··§. f· 

Alugador dalguma casa, posto da mão doutro, como 
pagará todo o aluguer, liu. 4· tit. 57· §. 4• 

Alugador, que acabado o tempo do <1luguer não quer 
leixar a casa. liu. 4• tit. 59~ §. 1. 

Alugadores , em que casos serãe constrangidos leixar 
as casas. liu. 4· tit. 58. 

Aluguer de causa, que se vende, durando o tempo 
do mesmo aluguer. liu. 4· tir. 29. 

A I ugueres de casas, e como se há de hauer· acerca 
dellas. liu. 4• tir. 57• 

Aluídros e aluidradores como differem. liu.3. ti c. 82. 
§. J. 

Aluidros suspectos. liu. 3· tit. 82. §. 2. 
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Aluidradores éonhecem soomente das cousas, que . 
. consistem em feito. liu. 3· tit. 82. §. r. 
Aluidradores remettem as causas de direito aos jui-

zes da terra. liu. 3· tit. 82. §. r • 
. :Aluidradores' q~e s~j~o ajm~mepX~dos sopre sel) ·offi-

cio. liu. 3• tit. 82., §. :2 •. 1 .; • • . 

·Aluidradores elegidos" pelas villas e cidades. liu. 3• 
' ti't. '52. §~ 2. 
Aluidradores, que discordão. liu. 3· tit. 82. §. 3· 
.AJuidramento,~. em que discordão- os juizes. líu. 3· 

tit. 82. §. 5· . 
Aluidramento approuado per as partes, de que se 

pode aggrauar~ liu. 3· tit. 82. §. 7• 
Aluidramento, que a parte prometteo de guardar sob 

_certa pena, e vem contra elle. liu. 3· tit. S2. §. 8. 
Amo, que demanda ao mancebo a perda, que lhe 

fez. liu. 4· tit. 22. . _" · · ·, . 
Amo, 'que fe~e seu c:iado com páo, ou _ped:a na ~orte 

por o ca~trgar , nao paga ·pena de dmheuo. lm. S· 
. tit. J I. §. 4• 
Amos de fjdalgos , que não peção para elles pão • 

vinho, ou aues. Iiu. 5· tit. 45• ·§. 2. · . 
Amos de caualleiros não podem hauer pena vil. 

liu. 5· ti f.. _40. §. I. . . ~-
. Amos de Desembargadores que pnUilegws tem. 

liu. 2 . tit. 43· §. ro. \ ' 
Anadel moor pode trazer setrs contendores á corte. 

lU, 3· tlt. 4• , I. I. . § i\ \ 

Annotação de bens em que casos e como se faz. 
liu. 5· qt. 44· §§. 14. 15. 1 

Annotação de bens e condemnação da pessoa não 
procedem juntamente. liu. 5· tit. 44· §. 16. 

A penhar n lio pode ningllem seus bens
1 
com condição, 

que não pagando dentro de certo aia, fique o pe-
nhor arr:ematado ao credor. liu. 4· tit. 26. 

Apenhar 
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Apenhar não podem os· vassallos as contia~. terra.s-
da coroa , assentamentos, armas 1 ou cauallos •. 
liu. 4· tit. 35· §.·I. - .\ 

A pio não pód~ ninguem ter em sua casa, senã<J 
- os boticairos examinados. liu. 5· tit. 109. §. 1.. 

Aposentador mór pode trazer seus comendore&. i 
· corte •. liu. 3-· tit. 4• §. r. · 

Aposentador da casa da Soppricaçâo que ordem ter~ 
em dar pousadas aos officiaes. liu. I. tit. 1. §. 52;-. 

Aposentadoria dos Desembargadores e oHiciaes toca 
.ao Regedor. liu. :1. tit. 1. §. S'l• 

Aposentar soo pode Elrey os que forem de lxx • 
. annos. liu .. 2. tit. Z4. · _-" 

Appellação 1 que sae dante o Juiz dos orfãos, Qnde 
: irá. li u. 1. tit. 67. §. 69. . >. 

Appellação e aggrauo dos Ouuidores .. dos Infantes, 
·ou senhores, pera ondé se dá. liu. 2. tit. 26. §. 7• · 

Appellação do Iuiz da terra dalgum senhor, que 
· va a ·seu Ouuidor, ou a. elle, se na terra estever. '. 
liu. 2. tit. :Í6. §. J o. . 

Appe)lação do Iuiz dos residas, que va ams Desem..; 
bargadores pera isso .deputados. liu .2. tit.JS·§.Jo. 

Mas•as petições de aggrauo- dante os Iu1zes dos residas pertt!n• 
.cem a()s DesemfHugadores do aggrauo , e não aos dos residas,. 
Pela extrauasarue do Uuro da Splt.j'ol. 242 • .dnnu I549• 

Appellação e aggrauo das sentenças dadas pelos 
officiaes da fazepda dos senhores. liu. ·2. tit. 26. 
§. 36. cum seq. 

Appellação sobre administração dalguma capella 
que venha aos Sobrejuizes. liu. 2. rit. 35· §.51. 

Appellação sobre propriedade, ou outra ·Cousa ', em· 
que ha duuida, se pertence á capella, que venha 
.aos Desembargadores das capellas ·da çasa da . 
Soppricação. liu. 2. tit. 35· §. 5.1 .• . c . 
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Appella.ção, ou aggr;auo sobre causas de armas; a 
· , q'uem irá. liu. r.-t.ir .. 7· §. 7• 
Appellação da interlocuroria .não .impede pod<i!la 

'reuogar o que a deu. liu. 3· tir. 48. ~. 5• 
Appellação da interlocutoria quando se recebe.liu.3. 
' ti t. 53. §. I, 

Appellação da interlocutor.ia até quando se recebe. 
· liu. 3.' tir. · 53· §: 5· 

Appellação da interlocutoria, que não he rercbida 
' per quem a deu. líu. 3· tít. · 53• §. 8. . 

Appellação da intel'locutoria, se se não recebe. liu.3. 
·tit. ·59-. §. · r~ 

Appellação da interlocutoria , de que se não appel· 
· 'lou !;>em~ liu. 3· tir. 52.§. 2. 

Appellação se recebe em feito de força noua. liu. 3. 
I ' tit, 36, §,; 3• . 

Appellação desertá não se diz ·em feito crime. liu. 3• 
• I ' m. 51· r· 9· 

Appellaçã9' deserta , que está seis mczes sem se se-
guir. liu. 3· rir. 54· §. 4• 

Appellaçãq sobre excepção de ordeng, . em que o. 
rque vel'lli com excepção não he prouido, que va 
o feito por diante, sem mais citar a parte , pqsto 
que ouu1~sse feito procurador. liu. 5· rir. \r. §. I 7· 

Appellaçãq se não recebe de menos comia 1 que de 
mil reae~ , não sendo sobr~ dereitos reaes ) penas. . 

. ·de arm_l\s, ou de sangue. l1fu. 3• ' tit. 54• §. 7• e 
tit. 6J. §. 4· 

. E o julgador , . que receber appellação em caso , de que \ iuer · 
a.lr;àrJa ~ pagaraa as custas: c os Desembargadores ur1o ·oonlze. 
~;erão 4ella, Pela ex:rali4G· do Uu. MorR.d() fui. JBI, Â (lTlf' 
~~, I 

·.Appellaçãq, que não recebe o lui~- ~ que deu a-sen. 
tença. liiJ• 3· tit. 54• ,§. 8._ 
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Appeiiação pendente impede. innouar-se.cousa ai .. 
guma. liu. 3· tit. 5·8. §. 1. , 

Apellação pendente não tolhe sequestrar-se os fr.1,1 ... 
ctos. liu. J •. tit. 58.§. 2. 

Appellação, que pende, passa aos herdeiros. liu. J• 
tit. 65. §. I. , 

Appellação de autos extrajudiciaes. liu.3. tit.62. §.r. 
Appellação de partição, ou avaliação injusta. liu. 3• 

tit. 6:l. §. 3· 
Appdlação de comminação 1 ou aníeaçàs. lhi. 3• 

tit. 62. §. 7· ' . ' . ' 
Appellação de feito de muitos, em que hum appel-

lou. ' Iiu ~ 3· :tit·. 64; §§, I. e 2. 
Appellação de sentença dada entre .outras partes. 

l íu. 3· tit. 67. . 
A ppellação de sentenç.a. condicional. liu. 3. tit. 6 3. 
Appellações a quem .se entregão, pera as trazer. 
- liu. 3· tit. 54· ·§. 6. · 
A ppellações ., que se entregão ús partes , ou ou'tras 
,· pessoas,, que Ve11hão selladas. liu. 3• tÍt. 54-• §. 6. 
Appellações , que saem das terras das ordens c do~ 

senhores, que· vão a seus Ouuidores : saluo estan .. 
do a casa da Soppricação nos taes lugares, ou a 
cinquo legoas; porque então irão a· ella .• liu. j ;. 
tit. 55• §. I. . · 

·AppeUações ·dós passadores, que venhão ao juizo 
dos feitos d'Elrey. liu. 5· tit. 89. §. ·5· . 

Appellações, ·ou aggrauos, que saem dante os Ou-
uidores, que não vão aos senhores· das terras. 
liu. 2. tit. 26. §. 33 ~ . 

Appellações, que saem dos officiaes da fazenda dm~ 
; senhores, qué não :vão ao ouvidor, que está fora 

do mesmo lugar, mas vão· logo á con<:ó liu. 2. 
tít. 26. §. so. 

C2 
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Appellàçóes. oü aggr.auos de feitos de rendeir.os ··., 
que saem ala~ll·e os Alrnoxarifes, -·que não forem 

· ·:sobrç ter:rdás d'Elrei', ·que não vão aos Corntado~ 
i'es , nem aos Vedares da fa .zenda, n~as vão 'aos 

. ·: ordinariós. l.iu. 2; tit. 29. §. i· ·-, 
Appellações dos crimes dos officiaes ácer<:a de seus 

ó'fficios ·qlle Não ao ChancelJer nwor. liu. 1. t.it. 2·. 
' §. ;30· 

, ' !Z.1.t{t o.rç/enação estaa reuogacla , por_ que agor.a vâo ao luiz ~ 
_~;/,arzc.elhzria , 'jlle a.s despacha em. mesa , pe.r seu regimento. 

Appe11ações cr·imes das Ilhas. liu. r. tit. S. §. 5· 
Appellações crimes • que saem das terras dos senho'• 

ifes. liu. 2. tit. 26. §. 13. 
Appellações crimes -da esuemad:ura que vão á .casa 

do siuel. Jiu. 2. tit, 2'6. §. I J• 
Appellaçõ9s cr!m~s do rei~1o, .ti~ando a estr.erna .. 
' ·duva. qlue vao a corte. lm. 3· U.t. s6. §. 2. 
Appellaçõ~:s crimes das ter.rai da Rainha onde irão .. 
- tiu. 3• t~t. 56. §. 2. · · . · 
Appellaçó~ts crimes dos Mestrados onde irão. HM. 3• 
' út. 5~· ~· 2. • 
Appcllaçõ~!s dos feitos ciueis _, ,que vão á\ casa do 

CÍUel. }Íl,l. 3• tit. 56. §. I. . 
Appellaç0~.:s · ciueis das terrl\s da .Rainha. ,liu. 3• 

rir. s6~ §. r. · ~~ . 
Appellar pode a parte da dedaração da sentença:,. 

.que o lqiz faz. liu. 3· tit. ·6r. §. 5· \ 
Appellar não pode o verdadeiro revel. lil(l• 3• tit, 63. 
; '§, I . 
.Appellar ~euem as pa·rtes dent-ro de .x. dias da 
· pubricayão da sentença , ·e -.o~ absentes qo tempo • 
• ~m ques sãt? sabedores della! liu. 3• tit. 5.4·~ ·~ I.,. 
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A ppellar· c?mo deuein .as partes na audiencia pe ... 
rante o JUlgador , que a sentença deu. liu. 3• 

( tit; 54· §. 2. . 
Apeliar como deue a parte., que está absente 

donde se a sentença deu , perante . o Juiz ordi.i. 
nario do lugar., onde se acha. liu. 3· tit. 54• . 

. §. 2. 
Appellar quando pode a parte depois de .x. dias. 
· tiu. 3 .. t.i r. 63. §. 2. . 
Appellar nam pode o que consentio · na sentença. 

liu. 3· ti.t . . 6J. §. 3· e tit. 64. §. 3• 
Appellar se não pode do mero executor. liu. 3• 
, · tir. 6r. §. r. e tit. 63. ·§. 5• 
Appellar se póde nos çrimes em todo o tempo. 

liu. 3· tit. 63. §. 6. 
Appellar quando pode hum da sentença dada entre 
. . outras panes. liu. 3· tit. 67. 
Appellar d.eue o luiz por parte da justiça nos crimes. 

liu. 3· tit. 63. § .. 6., e liu. 5· tit. 1. §. 2. 
Appellar não deue o Iuiz por parte . da justiça .em 

caso de feridas em rixa noua , se não ha aleijão, 
e a parte perdoa. liu. 5· tit .. p. §. 4• 

Appellar p~r parte .da justiça deue o l9iz , se da 
fórma da querela se conclue, que o ferimento 
foi de pro.posito, como se o dissera expressamen~ 
t-e. liu. 5· tit. 42. §. 4• 
· Renogada p~Za . lei .11: dos capitolos elas cortes. PorljliC nâo se · 

prouando ser de proposito, nem : hauer aleijão , ou deifur-
midade, e perdoando ,a parte , o luiz o deterrninaraa final-
mente , rnand4ndo primeiro os autos ao Corregedor da CO"" 
:marca. : e sendo ambos conformes , . sem rnais izppellaçlio. 
!E o mesmo .f(Zraa o Corregedor nos casos, de 'lne.for. luilloJ 

.AppeUar deue.m os Juizes sempre :em caso de r~ .. 
~~t~~r ~~ .O!dens. liu. 2-. t~t. _I. §. 1 7. 
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Appellar não se deue, quando a parte · ha perdãó 
conforme ás culpas. liu. 5· tit. 42. §. 6. 

Appellar não deue o Iuiz por parte da justiça em 
caso se val couro. liu. 5· tit. 52. §. 8. 

Appéllar deue o Iuiz por parte da justiça, em caso 
se vai a Igreja, ou não. liu. 2. tit. 4 §. 9' 

Appellar , quando deue o Iuiz da sentença interlo. 
cutoria em feito crime. liu. 5· tit. 1. §. y ~ 

Appellar se póde dos aluidros, 'não obstante a pena 
e compromisso. liu. 3· tit. 81 . §. I. 

A ppellando alguem da interlocutoria , de que foi 
· bem· appellado, que o feito se determine final~ 
mente ante os Iuizes da appellação. liu. 3• tit. 52. 
§. 3· . . . 

Appellad~, gue he aggrauado, que os Juizes da appel· 
!ação o dcsaggrauem , pósto que elle não appel:. 
lasse: saluo se C? appellante desistir da appellação. 

· liu. 3· tit. $7· §§:. 1. e 2. · ... . · 
A ppellado, <•1ue nao segue a appellaçao. hu. · 3• 

tit. 52. §. (). . .. 
App~llado, que _ped~ term? pera o· appellante se-

guir a appeUaçao. hu. 3· tit. 54· §. 5· : 
Appellante , flue não segue a appellação. Iiu. 3• 

tit. 52· §. 4·· \ 
Appellante, que esteue seis mezes sem atem par a 

appellação. liu. 3· tir. 5'4· §. 1" 
Appellante quando pode renunciar .a appellação • 

. liu. 3· tit• ~7· §. 2. 
Appellante, que morre antes. da se~tença, per qu< 

ouuera de IJICrder os bens. hu. 3· tlt. 6 5:• §§. 4• e 5• 
Appellidar nãp deue alguern em arroido, senão por 

Elrei. liu. Jí· tit. 6 r. , 
Appellido de 'fidalgo de solar conhecido, que o n~o 

tome, a qu~m não pertence. Hu. 2. tit. 37• §~ 14. 
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Approuação de testamenro como se deue fazer. 
,· 1_iu. 4.'tiç. 76. §. 2. 

Arcebispos tem credito em seus assignados, como 
se fossem publicas. liu. 3· ti r. 45· §. 1 5· 

Armas, que são defezas, e quando se deuém perder. 
Jiu. I. tit, 5'7• §§. I, 2. 

Armas offensiuas, ou defensiuas, não· sendo espada a 
. ou punhal , não pode ninguem trazer, sob pena 
de perder as armas, e pagar dozenros reaes. liu. I. 
tir. 57· §. 2. 

Isto est"aa enzenclaclo, Porque o que .for achado com armar • 
izão sendo espada, ou punhal, na corte, ou ern Lixboa , 
depois das auemarins, estaraa 11111 mez na cadea, c pagaral' 
deus mil r:cacs pera o que o prender. ,feia extrauag. do liu. 
Mor{l,f.lo.fol, ío. Armo J52I. · 

'E se a espada /or nua, pagaraa o que a trouuer, as.ri de dia 
como de noute, em qua!t1uer lugar do reino,_ tres mil raars, 
e estaraa dous rnezes na cad"a : não constando claramente , 
que não lu: perajàzer mal . E a pena seraa pera a picçladtJ 
e pe~;a qttem o prender . .foi. 10. do liu. Morado Anuo J5ZJ. 

~li se a espada .for dambalas mãos, não sendo estrangeira a 
que a trouucr na cqrte, ou ern Lixboa , de dla , ou de noute •. 
pagaraa do11s mil reaes, e perderaa . a espada • .foi, 10. da _ 
liu. Mo.mdo .Anno I5:;u, · 

',E a espada , 9ue se pcrmitte trazer, seraa ele cinquo, palmos de 
vau' , cntPandv- ttclle< o. punlw e maçãa •. E seru,lo maior • 
se o que a tro1wer .for escudeiro e dahi pera cima , scra((; 
degradado por um anno .fora do lugar, onde /or morador , . 
~ pagaraa . .:r:. Cl'll?rtdos, e perderaa a espada. E se for pião, 
jaça .xx.:r:, dias 'na cad,a, e pague cinquo cruzados. Peita 
.extrauag, impressa do anuo de 153g. 

~E os officiaes , que as guarnecerem , fizerem • OJI v.enderl'm •: 
pagarão as penas da extruuag. impressa do anno de J557· 

'E porem se algum Mouro, ou negró catiuo , .for achado com 
espa.da , ou punhal , O.lt pao.j'citiço , sem ir cam seu senhor , 
ou niio costwnanda de a .trazer com elle, pagaraa da cadea 
1uir~hentos reaes , e niio nos pagando. seu senhor, seraa açou• 
tádo, Pela extrauac. do liu. Morado .fol. 10, .Auno J5:u•· 

']!: se algwmz trotwer arcabuz, ou o tiuer em sUJJ casa • de menos· 
dç, d,ous paln.ws , se .for escrfltJO morreraa morte natural: e 
s.~nilo pião seraa açouuu/Q e degradado ·pera sempre: pert• rrs' 
8_!1,/el~. Jj. ~Çfl~O de m,oor ')llil/,id<ulç ' ~~Ui~ Rf!8TiM/(Jdu, eerá 
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Úntpr~ p~ra .o Brazil. E a fTIJ'Ssua, que- ·o tiu~r em casa, ·send'•. 
pião, sera~ degradado por .v. annos pera as galees, e pagaraa 
,l. cruzacfos. E sendo de moor qualidtule , seraa degradada 
por cinquo arznos pera Africa , e pagaraa .c. cruzados. E o. 
ifficial, que taes arcabuzes fiz~ r , aiimpar, on cortcerta,r • . 
.seraa degradado poF tres annos pera as galees, c pagaraa ·.1 •. 
cruzados. E das ditas penas seraa ametade pera a crunarilr 
d'Elrey, e ametade pera quem accusar •. Pela. cxtraf'a.G· da 
anr1o de . J 557·· . . 

Armas, que se acoutão , até que tempo se podem 
pedir. liu. I. tit. 57·§. 6. 

Armas e cousás , que seruem de guerra 1 que _se nNo 
vendão aos Mouros. liu. 5· tit. 81 §. I. . 

Armas, que são obrigados ter os escfiuães e offi .. 
· ciaes da fazenda e justiça. liu. 5· tit. 105. 

Armas, que hum traz por licença, que sejão soo-
, merúe .couraças, casco, saia de malha~· ou jibão 

e C!!lças de mal~a. liu. 5· -t .it~ ro6. §, 2~ • 

'Todf!S estas podem trazer os guardas da casa ela India e. Jlllin4 
em Lixho:a e ·seus arr~tbtildes, de dia ·e ·de ·noute , não an• 
.dando coin ellas em lugar deshonesto , nem fazerzdo .o qu~ 
não deuen,1.j"ol. ·27r. do lia. da Splz. Arm'O r55o. 

'E os prittilegiados , que podem trqzer armas , trazendo·as ~rn 
tempo drf'eso , ·e em que os não priuilegiados as não podent 
trazer , pqgar(io quinhentos reaes, e não perderão .as .ar.maso~ 
Pela exlrpaag. do liu. da Sph.fol. 35 • .dnn.o x5x3. . . . 

Armas não podem ·ser t omadas em penho a aos 
fida'lgos, çaualleiros e. acontiados a caual

1
lo, e 

aos acontiíldos em beestas , ou espingardas • ou 
· outras· armas. liu. 3. tir. 7 I. • I 2. 

Armas, que ~~stão em casa de pregoeiros, ou armei~ 
· ros 1 pera se venderem 1 podem ser tomadas .a 
: penhora. lfu. 3· tit. 71. §. 12. 

1 

Armas , que ~~e não podem Ieuar pera 'fora do reino. 
liu. 5· üt. 8R.- §. 7· 

ArC?as, qu_e o: chefe da linhagem he obrigado trazer. 
· .. llUo 2o tlto 37• §. ·2o · · · •· ·. 

~r mas 
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Armas da linhagem 1 que as tragão os irmãos do 
chefe com dittercnça. liu. 2. tit. 37· §. 3· 

Armas pode h um trazer dos que descende até qua-
tro. liu. 2. rir. 37· §. 3· . 

Armas dos bastardos que sejão com quebra. liu. 2. 
tit. 37· §. 4· . 

Armas do reino dereitas 1 que as não traga ninguem. 
liu. 2. tit! 37· §. 5· 

'Armas da parte da mãy estremas pode cada hum 
trazer. liu. 2. rir. 37· §. 3• . 

Armas, que as não tome ninguem, se lhe de dereito 
não pertencem. liu. 2. tit. 37• §. 6. 

Armasproprias, se as leixa alguem e toma .a:s alhea~. 
liu. :i. tit. 37· §. 7· · ·· 

.Armas, que alguern accrescentà, ou diminue. liu • . 2. 
'tir. 37· §;. 8. 

,Arrancar arma perante Elrey. liu. 5· rir. 10. §. 9• 
Arrancar arma nos paços d'Elrey, ou seu circuito. 

liu. 5· tit. 10. §. 10. · 
Arrancando alguem arma na corte ·, ou onde'está 

a casa da Soppricação , se com ella ferir, paga 
mil e oitenta reaes, e se não ferir; quinhemos e 
quarenta. liu. 5· rit. 11. §. 3• 
:Jista ptma cstaa ·accrescentada. Porque quem tira arma na 

·corte , 011 em Lixúoa , paga dous mil reaes da cadea : e se 
ferir, tres mil, alem das penas da ordenaçc!o ., inda· qtte 

• arranque pt~n!tal, 'Pela extrauagame do li11, Moradofol. lO• 
.dnno 1521. 

:Arrancar arma ''na corte ., ou onde está ·a casa da 
Soppricayão, que pena he. liu. 5· tit. 10. §. 1 r. 

Arrancar arma em igreja, ou em procissão. liu. 5· 
. tit.75·§.2. '· 

. Arrancar rnarcos, óu mettelos sem authoridade ·da 
justiça., ou das panes. liu• 5· tit. 95· 

D 
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·.Arrancando alguem na corte arma pera estremar, e 
não ferindo acintemente, não paga pena de di-
nheiro. liu. 5· ti r. · I I. §. 4· 

Arras de que maneira e até que contia se podem 
prometter. liu. 4· tit. 9· §. 5· 

Arratal tem nj. onças. liu. 1. ti; . I 5· §. 3 5; 
Ar rema ração de bens de morgado, da coro.a , ou 

foreiro s. liu. 3• rir. 75~ 
Arremataçãp, que_ se faz dos bcn,s, em que se faz 

execução, que se fa ça sem pre per mandado do 
julgador. liu. 3• rir. 71. §., 13. _ 

Arrematação das causas acha.çlas _ d.e vente, liu. 3·-
tir. 76. 

Arrendamentos de bens de,orfãos, que. não passarem-
. de trinra mil ,reaes, e de tempo de tres annos, . 

que os faça o escriuão dos orfãos. liy _ I ~ tit 62 . §.3 • . 
. Arrendamentos de cousas, que se vendem , durando , 

o tempo do arrepdamenro. liu. 4 · tit_. :9. _ 
Arrendamentos de guados e colmeas em que casos < 

são defesos. liu. ·fi.~ tit. 42 : 
Arrendamentos de ~ens de raiz _, que não p~ssão de 

trinta mil reaes, que se,. prouem per testemunha~~ _ 
liu. 3· tit. 45• §. 22. . · \ 

Arrendamentos , qt.Je passão de .x. annos ,. como se,\ 
arrematarão por as diuidas, posto que no con- \ 
tracto seja posto 1 que. não se possãç os .taes bens . \ 
alhear, sem con~entirnento do senhorio. liu. 3· . ' 
tit. 75· §. 5· 

Arrendar bens de raiz 1 ou rendas 1 não podem os 
officiaes da justip temporaes, durando o tcm~o 
de seus officios. liu. 4· rit •. Jfl. §. 1. 

Arrendar não podem os Ouuidores dos senhores de 
terras rendas do~ taes senhores. liu. 4• tit. 3 8. §.3,. 

Arrenegadores c qlasphemadores que pena te~. 
liu. 5· tir. 34• 
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Arrepender-se quando pode o contrahente, qu~ · 
hê\uia de fazer escritura, ante que a faça. liu. 4· 
tit. J6. ~. -I. 

Artigos pera depoimento quantas causas requerem. 
liu. 3· tit. 40. §. 1. · · · 

Artigos de depoimento hão de ser .feitos sobre cousa 
certa. litl. 3· ti r. 40. §. I. 

Artigos de depoimento que sejfio pcrtenrentes.liu.J. 
tit • .:j.O. §. '3. 

Artigos pertencentes .per dependencia de outros va-
lem, pera depoer a elles. liu, 3· tit. 40. §. -5· 

Artigos de depoimento não deuem -contrariar.se en..; 
tre si. liu. 3· tit. 40. §. 6. 

Artigos de <;!epoirnento que sejão fundados em Íeito 
,.e não em dcreito. liu. 3• tit. 40. §; 9· 

'Artigos de depoimento não deuem ser negatiuos. 
l'iu. 3· rit. 40. §. 12. 

Artigos de depoimento não deuem ser criminosos. 
· . liu. 3• rir. 40. §. 13. 
Artigos pertencentes presumptiuamente s'ãó de re-

ceber, e depoem-se a elles. liu. 3· ti r. -40. §. 4• 
Artigos al!egado~ de nouo no caso da appellação. 

Iiu. 3· rir. ·66. §. -r. · 
Artigos se nfio podem fazer ,em lugar de razões no 

-caso da appellação. 'liu. 3· tit. 66. §. 2. 
Artigos de :-treplica em feito crime são em tudo 

como os da contrariedade. liu. 5· tit. 1. §. ·r. .. · 
Artigos que se não recebão per si et in quantum. 

;Jiu. 3. tit. 48. §. 9• 

-'lsto eStaa entendado peta ordem rio iuizo noua> §;-' !2; 
. - .. 

Artilharia ' não pode ninguem leuar deste reino pera. 
terra de Mouros. liu. 5· tit. 81. ). ·I. · · · )D 2 . : - ~ 
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Ascendentes não soccedern a seus descendentes nos , 
bem da coroa. liu . 2. tit. I 7· §. I 4• 

Ascri pricios , ou obrigados a morar em terras , ou 
c::saes, que os não aja. liu. 2 .• tit. 46. 

Asnos pode quem qu er tirar dó reino sem registro 
algum. liu. _ 5· tir. 88: §. 8. 

Assistente, que vem a h uma das. pa rtes, pode tomar 
nouo procurado~. liu. 3· rir. 1 5· § .. 1 5· · 

Assuadas, que se fc1Zem com aj.unrarnenro de gente . . 
liu. 5· tit. 51. 

Assuada~, que vem fner Castelh::tnos a estes n~inos. 
liu, 5· tit. 78. 

Atafoneiros que medidas serão obrigados ter •. liu. l •. 
tit. '5· §. 48. 

Aualiação, que· se fará pera ver . se h e caso de ag~ 
grauo. liu. 3· t.it. 77· §. 9·. 

Aualiação da posse dalguma - causa como se fará. ; 
liu. J• titj 77· §. 10. 

Aual i ação qa c ousa~ dem~ndada :• que . se. ponha . no 
cabo da pppellaçao. hu. 3 • tlt, 77• §. 11. . . 

'E n_{fo .J•inrlo q. avaliação. • niio podem con!tecer' os Desenzhar-. 
sádores fia appellação. , sob a pena, do lia. 5. tit. 58~ Dos que ,. 
lomão conltecimento dos feitos, que lhes não pertencem. Pe/~ 
extrauau,. do -Liu. da Sp/,,fol. 114 • .4nno 1S2g.. , . 

Aualiação, que se faz., quando -se poem fo~o em 
algum mato, ou terra-do concelho. hu. 5•_ tit. 83~ 
§. J. . . 

Aualiação, que se faz ao tempp do in.uentario., das 
causas d<.l partilha. Iiu. I. tit. 67. §. 4• 

Aualiação ~m mais da sexta parte do justo preço. 
liu. 3· tit.:. 8.2. §. 7· 

AuaJiação dos bens, que o pai doa ao filho , comQ 
se fará. ;tru. f· tit~ ·77· §. 5· 
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Aução e reconuenção , àndão igoal · passo. liu. 3· 
tit. 24. §. I • 

Aução e reconuenção juntas se determinão em huma 
sentença. liu. 3· t it. 24. §. 1. 

Aução e reconuc:nção que ordem tem. liu. 3· tit. 24. 
§.§. r. e 2. 

Aução litigiosa não se pode tra spassar, nem vender. 
liu . 4· tir. 45· §. 7· 

Auçõcs pessoaes se prcscreueín até • v. a nnos en t re 
presentes em hum . logar, e até .• x., ·se morãu em 
huma coma rca; e em .xx., se em des uairadas~ 
li.u. 4· ti.r. 8o. 

Reuogadn. Porque se não prcureuem , senfr.o f'Cr .xxx. annos : 
e auenrlo Jnoa {ee , en1 uculunn le11Jp0. Pela extta uag. 'do 
lin, Morado foi, 196 • .Anuo 1 534, · 

Audiencia·s ., per que ordem as farão os j ulgadores . 
· iill, I. tÍt. 77· 

Audiencias do Chanceller moor, ás segundas , quar-
tas e .sestas fe_iras, á sai da da Relação. liu.I. t it. L'. 
§. 17• . 

Audienc.ias do Corregedor da córte dei crime, ás 
terças e sestas á tarde. liu. 1. tit. 5· §. 2 I. 

Audiencias do . Corregedor do ciuel da cone, ás. 
segundas e quinta.~ á tarde. · liu. I. tit. 6. §. I. 

Audiencias dos luizes dos feitos d' E lrei, ás segun-
das, quartas. e .sestas, á .saida .da Relação. liu. r. 
tit. 7• § • . I i 

Audiencias . dos Ouvidores . das ilhàs , . ao mesmo 
tempo. liu. I . ti r, X.§. 9· 

Audiencias dos ·Desembargadores · do aggrauo, ás 
terças, quintas. e ,sabbados, ,á saida da Relação. 
líu. 1. tit . .1. §. 1 S. . 

A:odiencias dos Ouuidores do crime; ás terçasJ 
quintas _e·. sa bbados , .á . sai.da .da Relação. l~u •. 1. 
tir. J.: § •. 18. · 
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Audiencias dos Sobrejuizes, ás terças feiras, quin-
tas e sabbados. liu . 1. rit. 32. §. I 1. 

Audiencias da casa da Soppricaç:ío pode o Rege-
dor mudar, parecendo-lhe necessario. liu.I. tit.I. 
§. I 9· . 

Auenças sobre coimas, que as não fação os ren-
deiros, jurados, ou Almo.x.arifes . . liu. ·5· tit. 62~ 
§, I • 

Aues, que alguem :~cha , como as ha de tornar a 
seu dono. liu. 5· tit. 41. §. 1. 

Auô não pode .vender ao neto sem consentimento 
dos outros netos, ou filhos. liu. 4• tit. 82. 

Auoos quando podem ser tutoras de seus netos. 
liu. I • . tit. 67. §. 23. 

Auogado , que dorme com molher , ,por quem pro-
cura. liu. 5· tit. 20 • 

. Auogados, que auogão, ou aconselhão .por arribas 
as partes. liu. s. ·tit. 55· 

Auto do haHito e ronsur-a se deue ajuntar ao feito 
crime. li4. 5· tit. I. §. -5· -

Auto do hal,Jito e ' tonsura que se faça no tempo da.. 
prisão. Iiu. 5· tir. Io8 • 

. Auto do habito e tonsura, C]ue faz o carcereiro ., 
quando n~o for .feito per o tabellião.liu.s.tit.I08. 

A §. +· . d" . d . 1" ~\ 6 .. . utos extraw 1c1aes e tres manerrai. 1u. 3· ur. 2. 
§. 4· \ 

Autos extrajrdiciaes, de que se pode appellar.liu.3. 
tit. 62. 

Autos de sesmarias que sejão escritos per tabellião .. 
ou escriu~o, que pera ello tenha author.idade 
d'Elrey. liu. 4· rir. 67. §. 4· 

Autos, que os julgadores farão das injuria-s, que 
lie lhes .fa:zem, ou dizem. liu. 5· tit • . 66. §. I. 
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Autor, que cita perante o Iuiz. ecclesiastico sobre 
o que pertence ao secular. liu. 2. tit. 1. §. 25. 

Autor, que não app::nece em juizo. liu. 3· tir. 13. §.r. 
Autor , que app;uece em juizo, e se absenta, sem 

fazer Procurador. liu. 3• tit. 13. §§. 2. 3· 5· 
A uror, antes yuc comece a demanda, que cousas 

ha de proucr. liu . 3· tir. 1 5· §. 3· 
Autor C<irno c 4uando dará fiança ás custas. liu. 3• 

tir. I 5• §. 6. 
Autor, se faz ad di ção. no libello, que se dê vista 

ao rco. liu. 3· rir. 1 5· §§. 7· e H . 
. Autor, que dem<1nda mais do que lhe he deuido. 

liu . J· rir. 25 .. §. 1 • . 
Autor, __ que co m- eng ano faz obrigar o reo em mais 

do que lhe deuia. liu. 3· rir. 25. §. 2. 
Autor, que demanda seu delcledor, ante de vir o 

tempo , ou condição. liu. 3· rir . 26. §. 1. 
Autor, que · demanda .o que já em si tem. liu. 3· 

tit. 27. §§. 1. e 2 •. · 
Autor , .que proua sua tenção , mas não propoem 

bem a aução. liu. 3· tir. 49• §. 7· 
Autor, que se torna reo. liu. 3• lit. 90. §. I. 
A11tor, chamado á demanda , segue o foro do que 

o chama. liu. 3· tit. 30. §. 2. 
Autor deue ser chamado á demanda·, ante de aber-
. tas e publicadas. liu. 3· tit. 30. §. 3• 
Autor, chamado á demanda, a que causas está obri .. 

gado. liu. 3· tit. 30. §. 3• 
A_otor, que foi chamado á .demanda·, e não veo. 

liu, J• . tit. -30. §. 3· 
A.utor, chamado á.demanda, çomo defenderá o reo. 

liu. 3· tit. 30. §. 6. 
Autor chamado, que quer defender o reo, como 

procurador em cousa propria. liu. J· iit. JO. §. 7• 
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Autor chamado, que não he tao fiel, como o reo 

principal. liu. 3· tit. JO. §. 8. -
Autor chama, o que possue a cousa em nome doll· 

trem_, ao mesmo se11hor della. liu. 3· tit. JO. §. 10. 
Autorias em que casos hão lugar. llu. 3· 'tit. 3 I. 
Azarnefe não pode vender ninguem, senão os botÍ· 

cairos, pera cousa do officio e a pessoas conh~· 
· cidas. liu. 5• tit. 109. 

Azeite se não pode leuar deste reino pera terra de 
Mouros, sem licença special d' E lrey , e pera 
remir catiuos. liu. 5· tit. 8r. §§. -3· e 4• 

Azerneis da corte que não tornem palha sem aluar~ 
do Almotacé moor. liu. r. tit. r 5• §. 4'• 

n. 
B Airro1,~, em que se acoutão , .que os não aja ahi. 

liu. :5. tit. 90. §. r. 
Balança, que o Almotacé moer mandará poer á 

porta do açougue, pera se.repesar a carne. liu. r. 
tit. 15· .§. 6. . .. 

Bannidos vem ser os malfeitores condenados em 
. absencia~ liu. 5· tit. 44• §. 8. \ · 
Bannidos pode.m ser ~ mortos 1per qualquer 'clo po~o 

sem pena. ltu~ 5· tlt. 44· §.\ 9· \ 
Bannidos , que se vem mett~r na ·cadea ·pera se 

liurarern, quando serão ouuidos. liu. 5• tit. 44· 
§. 8. • 

·Baptismqs de 'fogaça que se não fação. liu. 5· tit. 45• 
§. I • 

,Baptizar como deuern os senhores os escrauos., que 
teuere~ de Guiné. ~iu • . 5• .tir, 99· 

Barqueiros~ 
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Barqueiros , qu~. molhão pão • ou lhe lél'llçiío terra;· 
· liu. S· tit. 87. §. I. 
Barregueiros cortesãos quç pena hauerão. liu. S•-

tít. 24. §. I • 
l3arregueiros cortesãos pode accusar qualquer do' 

pouo. liu. _ 5• - tit. 24. §. 2. 

fsto não !ta lugar nos moraàor11s , or~ esta.mes, ~nàe a cort~· 
esta.a , lf!IC não siio cortesãos: Porc1ue posto que terdlii() 
mancebas na corte, niio se toma querela cle/tes, P11la e:t;&rll.• 
UOfJ• elo lit•. M<Jra.cfo .fol, 244• .Anno I55o, · 

Barregueiros cortesãos , que são casados. liu. 5· tit •. 
24. §. 2. 

B~rregueiros cortesãos como c quando de.uem ser 
'· accusados. li u. 5. ti r •. 24. §. 4•. . 

Bar'regueiros casados que pena .tem. liu. 5· tit. _25. 
-~ I. . 

Barregueiros casados que cada vez que forem com-
prendidos , não sejão soltos, sem m~ndado SP.ecial 
d'Elrey. liu. S· tit. 25. §~ I. -

'Esta ordenação estaa reuoga.da. Porque se leuarão cumprz'r 
seus degredos sem mais mandado d'Elrey, Pela ·e:t;trrJUfl{J• 
do /iu, ela Sphera.fol. 9õ • .Anno ·I5!!6, · 

Barreguei.ros, que vão degradados., e Jeuão suas barre-=-· 
gãas comsigo. li-u. 5• tit. 25. §. 3· 

Barregãas de casa~os . que pena -rem. liu. S· tit. 25. 
§. 2. 

Barregãas de cor'tesãos , ou Gtsados , que casâo de• · 
pois de accusadas.liu. 5· ti-t. 2-4- §. 5· e tit.25~§.6. 

'E estas podem ser accusadas , posto ·que .h os trem serem ca• 
sacias , se se não sabe parie ,d(js maridos, por. auer doús 
Dnnos .que andãf! àusentes: i! se .não s,e prouar , que são escu-
tleiros de linhacom. Pela e:itratmG• do liu. Morudo.foJ. :~o. 
d ·n-no 1553, · · ' · 

E ' 
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Barregãas de clerigos. ou, frades que: .penà tem.·· 

liu. 5. tit. 2:6. §. I. 
Ba.rregãas escrauas de clerigos , ou beneficiados. liu. 

5· tit. 26. §. 1· 
Barregãas , que fogem áquelles, com quem viuem, e 

lhes leuão o seu. liu .. 5. tit. 2 S. _ 
Barreguice como se prouà. liu. 5· tit. 25. §. 3. 
Bastardos trazem suas armas com quebra da ba-

stardia. liu. 2. tit. 3 7. §. 4· 
Basta-rdos, filhos de Prelados, que não se chamem 

de dom. liu. 2. tit. 37· §. 12. 
Bens dos orfãos que se a.rre11dem em pregão. liu. 
. I. tit. 67. §. 20. 
Bens dos orfãos danificados que ·se não dem de 

sesmaria, mas que os tutores os adubem e apro-
. ueitem. liu. 4· tit. 67. §. 6. 

Bens de raiz dos orfãos que se não vendão , senão 
por neces'sidade. liu. I. tit. 67. §.55· · · 

Bens moueil~ dos orflíos q~e ~e ven~ão em almoe-
da, e se qomprem de ra tz. hu. 1. tlt~ 67 .. §. 49~ 

~ens de rai;z:, leixados á igreja , ou ordem , quanto 
. . tempo os poderão ter. liu. 2. tit. S. §. 2 . < 

Bens de rai? , que as igrejas podem possuir . com 
licença d '' Elrey. liu. 2. rir. 8. §. 3• \ .. 

Bens de rai~~, que o pay dá ao filho , como sé trarão 
á collaçãq. liu. 4· rir. 77· §§. I 2. 13. · • . 

Bens ·de raiz, não pode o marido alhear sem con-
sen.timen ~o da molher. liu. 4• tit. 6. . 

Bens mouei~ e de raiz, em que se faz execução, quan-
. to tempo andarão em pregão. liu. 3· tít. 7 I. §. I J• 

.lJens mouci~, dados em casamento, como se trarãiJ á 
collação. liu. 4· tit. 77• §. 14-. · .. 

Bens da coroo q llaes se deu em chamar. liu. 2. tit. 
, I 7 • §5. 2P. e -2 I. 
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.Bens-da coroa, que trazia o que faz tra.ição • tornão 
a Elrey. liu. 5· tit. 3• §. 16. · 

.Bens da coroa , dados a alguma pessoa pera todos 
seus descendentes , ou seus herdeiros e soccesso. 
res, que fiquem sempre ao seu filho legitimo •· 

·. barão , e major. li1:1. 2. tit. q. §. 2. 
Bens de morgado, de capella , da coroa, ou forei-

ros , como se arrematarãg em as execuções. liu. 
3• tit . . 7 5• §. I. 

Bens de morgado ou capeUa se podem vender e 
arrerr~atar, pera pagar as diuidas dos in~tituido
res~ liu. 3· ti r. 7 5• §. 1. 

Int"erptJlrou Elrei esta ordenação , que 1e não enten_d«- nÓ1 
· bens das cap11l/as .• que forem . instiluidas ou fundada~ pc,. 
o~tthoridadiJ do Papa , ou dos Prchuios·: porque são da jur-
dição ecc/esias#ca. P•l• e:&trauag. do liu~ Moradofol. 256. 
AmLO 1553. , 

Be'ns: de morgado .ou foro daqueUe, que commette 
traição. liu. 5• ~it. 3. §. I 5. · · · · . 

Béns· foreiros , ou arrendados por mais de .x. annos, 
· se àlheão por· diuidas sem vontade do senhorio, 

quando. a alheação he necessaria. liu; .J· tit; 75· 
§. 5· . . 

Bens de · capellas , hospitaes, albergarias , ou con-
frarias~ que j~ farão nproueitados, e agora o não 
l!ão, que se não dem de sesmaria , mas que os 
administradores os aproueitem. liu. -1-· tit. 67. §. 6. 

"Eens· aduenticios são as mercê.s que Elrey faz. lil!i. 
4· tit. 77· §. 9· . . 

Bens aduenticios não traz o filho á collação per 
.. mort~ do pay. liu. 4· tit. 78. §. 3· ' 

Bens patrimoniaes d'Elrei quaés são. liu. 2. tit. 17· 
§§.:to~ e 21. ·, 

Bens dos -hospitaes e capellas como se aforarão. 
liu. 2. tit. 35. §§. 43• 44· · 

Ez 
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· -Bens~ que ·~ão hauidos por de raiz~ liu. 3• tit. 32. §.i~ 
Bens profecticios quaes ·são. liu. 4• tit. 77· §~ 2. · 
Bel'ls profecticios vem á côllação.' liu. 4• rit. 77• §.i. 
Bens apenhados a tempo quando ficão arrematados 

ao credor. Iiu. 4• tit. 26. . · 
Bens do culpado de crime capital absent@, que· se 

annotão pera .Elrey •. liu. 5· tit. 44· §§. 14. ·e 15. · 
-Bens do mat-ador- de proposito a quem se appli-

cão. liu. 5• tir. 44.· §. I S· 
Bens arrematados·, que se -tomão ao que era execu:. · 

tado, por se a. sentença. reuogar .. em todo, ou em 
parte.liu. 3• tit. 71. §. 3• 

Bens moueis quando pode· o marido doar:' sem con-
sentimento de sua molher. Iiu. 4· tit. 6. §. ú . 

. Bens dep,essoa.s, que andão, homiziadas , que se pe-
dem de sesmaria. liu. 4• tit. 67. §. 7• · · . 

.. Bens emprazados quando se tr,arão á eqUação. liu·. 
+· tit. 77t §. 33· ' . . 

Bens doqu~ commette crime de lesa majestade; qúe 
lhe .sejão confiscados. posto que tenha filhos. nu. 
5· tit. 3· §. 10. ' ' 

Bens do qu1~ commette crime de lesa majest~de no-
,torio , q~1e sejão con.fiscados sem mais sentença. 
:liu. 5• tit1. 3• §. I I. . 

Beneficio, que vaga, que não se filhe a pos~1e delle 
sem authoridade do ordinario. Iiu. 2. tit. 9 ~ 

Beneficio d0 Vellejano em qu~ casos, não ha lugar. 
liu. 4· tit ~ 12. 

Be.neficio dp Veltejano quando se pode renunCia \• 
liu. 4• tit~ 1' 2. §. I I. . 

.Beneficiado , somettido a jurdição da igreja , nãp 
· soe cede etm terras da coroa. liu. 2. tit~ I 7. §. 8 • 

.Beneficiados não podem comprar, pera 'Cegatar.) iu. 
4• t i.t, 3 2. §. I . 



D· A •S • O" R' D E' Nl A Ç Õ E s. . 3 7 

~erieficiado ~ vede na :palavra -Cledgo•" -
Benfeitbrias feitas. na -cousa, que se--traz i -colbção.• 

liu. 4· tit. 77· §. 12. · · 
B~nfeirorias do foro ou pra.zo , . . em que a molher 

he medra.· lith 4· tit. 77· §.' J4· 
Benfeitorias dos prazos~ qu.e se -trazem á collaçãó. 

liu. 4· tit.\ 77· §. 33· 
Benzedeiros -que pena haue-rão. lia. 5.- tit; · 33~- §; s.:· 
B.esta.s-doentes ou mancas -até ·quando . se engeit'ão. 

liu. 4• tit. 16. . 
B.esras, que entrão> nos :pães ou 'ánhâs.liu• s. :tir. 

s5• §. 2 • . 
Bestas quando· se .degradão do l·ugar, Oflde fazem da- . 

no.liu.- s • . tit. - 85·. §. 2. · 
Besta~ , qu~ · estão. ~o curral-do concelho; se -algue~ 

as -tira·. hü .. 5·•tlt. •62. §. -·2. 
Bestas achadas de vento. liu. J .. tit. 76. §. 1; 
Bees,ra armaâa·, . se alguem a trouuer ·na·cone·ou em 

Lixboa depois -das , aYemari3s, que seja açouta-
do e rlégradado por dous annos -pera Santhomé~ 
lia. 5· ··tir. ·I o. ~. · 6. -

Agora se não . degrada. ·. pera Santhoiné por menos tempo,. 
que por cinquo ·ann<?.~ -Pela "pxtr,auag;· ·do liu, ·•la• Splz. Jol. 
147• Anno J535 • . 

Beesteiros de cauallo, de monte ; ou do' con to , não 
·- · podem-ser penhorados nas ·armas, que · tem· per'a 
. seruiço d'Eirey, mostrando- outros bens desembar-
, :" gados . . Iiu. J· .tit. 7 1· • . §. 12. · · · 
B ispos tem credito em seus aluarás ; ·como ·se fossem 

.publicas .• liu~' · 3· · tit. ·45• §. -'15· - · 
Boi de c<~çar perdizes não pode ninguern~ ter -em 

certos lugares do reino. litl. 5· tit. 8<f. §. 3· 
Bois d'arado dos acontiados a. cauallo não podem ser 

tomados á penhora, mostrando outros bens desem-
bargados. liu. 3· tit. :7 I • ·§. 12. 



Bois ou vacas achados de vento. liu. 3; tit. ·7B.;§. t. 
Bolsa, que se-faz, pera leu ar os presos de hum -lugar 

pera outro. liu. · 1. tit. -48. 
Boticairos não .venderão rosalgar, nem sen~elhames 

materiaes a toda pessoa. · liu, 5· tir. 109.:§. 2. -
Boticairos que pesos são obrigados~ ter, e quand(;) 

os affinarão.:liu. 1. tit. ·IS· §§ •. 44· 4'9· 
.B,rocadilhos de Frandes não pod~ ninguem leuar 'á' 
. · Ilhls do Cabo :verde -.e . do .Fogo. · li-u . .. s .. tit. ·x 1-3. 

§. 5· 
Bulrão e inliçador h e -o depositaria, que recusa en;. 

tregar a causa, aue tem em guarda, ou vsa deUa 
sem vontade de s~-u dono. liu. 4• tit. 52. §. 6. · 

Bulrões e inliçadores não ._podem fazer -eessão ·de 
.b,ens. liu. 3· tit. ·89. ·§. '8. . 

Bulrões e inliçadores gue pena· tem. Iiu. ·--5· tit. •6s. 
§. 'i .. . 

Burel rião lse pode -trazer por doo. ··Iiu. 5· tit. 102. 
Busca dos ~~itos como e quando se . pagará. liu. r. 

'·tit. 63. §. 22. 
Busca das ~:scrituras, que -se aj·untão a 'feitos. --Iiu. 1. -

tir. 63. §\. ~4· . . _ 
:J3usoa çlas Ci&crituras , que estão em liuro, como no. 

i:as de cqntractos, querelas, ou denunciações.liu. 
I. tit. 6~. §. 2-5· - \ ' -

Busca se nao paga aos escriuães dos · orfãos aos in-
uentarios, senão até tres annos.liu. 'r . tir.-68.§. 1 1.. 

Busca se n~o Ieua , senão depois de seis meses • .Jiu. 
1. tit. 6J. §. 27· ' • 

Busca do destribuidor. '-Iiu. ·I· ·tit. 59· -§. 31. e tit. 6o • 
. §;, 32• .. • 

''• 



C Aç~r não podé ninguem em--queimada noua, se-
, não passado hum mes. liu •. 5·~ tit. 83. §. 2. 
Caçar não pode : ninguem -coelhos, lebres, ou -per-
, diz~s com .fio, ou com-- boi. liu. 5· rir. 84., §. · u 
Caçar perdizes em . que lugares he defeso com.cer .. 

tas armadilhas. liu. 5· rir. 84. §. J•. 
Caçar não pode ninguem coelhos. nos ·tres-meses , . 

que crião. liu. -5· tit. 84. §: 2. 
Caçador moor- pode trazc.r -seus.,contendores á, cor-

te. liu. 3• rir; 4•. §. r. 
Caimbo, que se .leua do .dinhei.ro de hum reino pera 
· outro, quando he licito. liu. 4 ... tit. I 4• §. 6. 

Caldeireiros que pesos terão. liu. I . . rir. I 5•· §. 42. 
C a ma ra .ce..-:radw se · nãó pode doar· pelo maridC:> á 
, molher.liu . 4 .. rit. 9· §. 5· 
Camareiro moor pode trazer se-us contendores á 

. corte. liu. 3• tit. 4· §. r. 
Caminheiros da . casa da .. Soppricação negligentes 

. , como os castigará o Regedor. liu. I. tit .. u. §. 5• _ 
Caminheiros da casa da. Soppricação como hauerão 

seu pagamento. liu~ I •. tir. 12. §. 7· 
Camisões de seda, Qu de cores~ se não podem leuar 

ás Ilhas do Cabo -verde e do Fogo.liu. 5· tit.- I IJ. 
§. 5· 

Candieiros que pesos são obrigados ter; , e quando 
os affinarão. liu. 1. tit. IS· §§• 4'· 49• 

Capitães de lugares de- Africa ·que jürdição tem. 
liu. 2. tir. 27. 

Capitães de Africa em delictos maiores não dão 
_ appellação nem aggrauo • .liu. !l.. tir. 27. §. 2. 



Capitães de Africa como darão licença aos · homi-
ziados, pera virem ao. reino. liu. 2. tit. 27. §. 3· 

Capitães .dos nauios de Guin·é que não lance1~1 ba .. 
tel fora sem recado. do C?pitão -do lugar. hu.':5• 

• tit. I 1' 2• §. I I. _ 
Capitães de nauios :de Guiné ·que não . abrã-o coroa 

.de ordens. liu. ·5· tit. I 12. §~ . 17• 
C"pitães -de Guiné .que · não . tomein outros portos; 

·senão os ;a que · vão. endereçados. Eu. ·5· tit. I 1-2. 
§. ro. 

Capitães de Guiné., que temão ·outros portos pri-
. meiro que os do lugar, pera·onde vão, que qus-' 
. .quem os homens, que saem em tena • .Jiu. :·5· t.it. 

I I 2. §§. I Q, I 2. 
Capitães, que vem de Guiné , ou da Mina , e laH .. 
· ,ção batel ou homens fora .. , primeiro que OJUIZ 

c ,fcitor busquem o nàuio. liu. 5· tü. H2. §. 1·3· 
Capitães dof nau~os da Mina_ q~e nã~ ·vão '_a ·sam-

"' Thome, . ou a .Ilha do Pnnc~pe. · llU .• ·5. t1t. I I 1. 
§ • . 26. 

Capitães., que não fa·zem ·verdade no resgate das 
mercadorias. liu. 5. tit • .I r 2. §. 7. · 

C~pas · de Çhaul se não podem . leuar · ás I!has ·.do · 
Cabo ver~e e do Fogo. hu. ·5. m. IIJ. §. 9· 

Cape lia e fUOrgado :. cwmo . dif-ferem. -liu. 2.-'tit. JF 
' ·§. 50· \ 

· Ca! e::ere priyado., se alguem o comm~tte, que pena 
tem. liu. 5· tit. 68. §. 1. 

Carcere pritiado como se commette.liu. S · · tir;68.§~ 2 .• 
Carcere pri11ado não conúnettc -o pay ou senhor, que 

.pren~e seu filho, ou escrauo. liu. 5· tit. 68 . §. +· 
Carcereiro ga corte e da casa do ciueL:liu . r . tit. 27. 
Carcereiro, que Ieua peitas dos presos, por lhes lan .. 

ç_ar menqr prisão. liu. I. ti~. 27. §. 10., e liu .. s. 
u.t. 54· §. 2. . Carcereiro 
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Carcereiro , por cuja culpa fogem os pr.esos. liu • . 5~ 

tit. 54· §: 4· 
Carcereiro , que cncommendou a outrem. a cadea , e 

lhe fogem os presos. liu. 5• tit. H· §. 5• 
Carcereiro, que solta preso sem .mandado da ju~ti .. 

ça. liu. 5· tit. 54· §§. 7· e 8. 
Carcereiro , que tom;1 preso, sem inquirir do hahito 

e tonsura. liu. 5· tit. 108. §. 4• 
~arcereiros de villas ou cidades que carceragen$ 

Icuão. liu. I. tit. 58. 
Carcereiros não podem vender aos presos cous:1 

nenhuma , sob pena de perderem os officios. líu .• 
J • ti f. 2 7. §. I 5 • 
'Esta ordenaclio estna ampliadta na pena , e nos gu.arda$ 
' da cadea, Pela. e.Tlrauag. do liu. Morado fol, ll32,, que dá 

maü de pena .x. cruzados , e lJlU! deuassem sobre isso o: 
Corregedores da corte cada seis meses. A tmo 154.6. · 

~as o Carcereiro de Lixboa daraa de comer aos escrartos 
presos , a que seus sanlwres o não dereRz , aié xij. reaes por. 
dia. P•la exlrauag. do liu. da Sph. fol. 56 • .Anno d2o. 

Carcereiros, que leixão dormir 'homens com as mo .. 
, lheres presas. liu. ·.L tit. 2 7. §. 9· 
Carcereiros, que trazem sblws os presos , queJhea 

forão entregues. liu. 5. tit. 54· §. 3. 
Carccr~gem não paga o que foi solto., antes .que 
, tosse apris.oado • . liu~ r. tit. 2 8. j. 2. . 
Carceragem não paga o que foi preso sem manda..; 

· do ·do Iuiz, ou sem culpa. ou per erro. liu. l• 
tit. 28. §. 2. e tit. s6. §. 25! 

Carceragem · mea paga o que foj preso, por ser 
achado depois do sino sem a.-ma, liu. 1. tir. 

t 2 8. §. 3. 
Carccragem inteira paga o que foi preso, por ser 

·achado depois do ~i no com arma. liu. I. tit. 2 S.. 
§. J• 



REPERTORIO 
. ' 

Caréeragem tlo§ homens honrados, que andão com 
.. ferros pela cadea. liu. 1. tit. 28. §.r. 

Carceragem mea paga o preso, 'qu·e se leua pera 
oU~ra .prisão. ' lit:J. I~ tit. 28. §. 4· . . 

Carceragens ·dá corte como se hão de repartir. lm. 
I. ti.r. 17· §; 6. 

Carceragens da corte como se hão de leuar.liu. r. 
tit.' 28. 

Carne iradas, quem as pode fazer, e onde as trará, 
. e que não passem dç .quinhentos carneiros. liu. 5• 

tit. 89. §. I 9• 
Renogada pela let xxxiiij. dor capit. das cortes , que per~ 

miue a · cad~ lmm fazer carneiradas de quanlos carne-iros 
<JUiser, exceptos os /llcaidcs moores o Commandadores. 

Carniceiros , que . fião carne , até que contia podem 
. demandar per seu juramento. liu. 4· tit. 48. 

Carniceiros, que comprão g~do, pera que não fação 
conll1io ~ que modo se terá. liu. 5· tit. 89. §. 1 5• 

Carniceiro~ da . corte '· que affinem os pesos càda 
dous mtlses. hu. I. t1t. 1 5· §. z6. 

Carniceiro~ , que pesão !Ual .a carne. liu. I. · tit .. 49• 
~. 7· 

Carniceiro~ , que não degolão e esfolão logo a res 
decepadfl, on a correnl. liu. 5· tit. roo. §1• 2. 

Carretair.os, que molhão pão, ·ou lhe deitão terra 1 
pera erescer. liu. 5· tit. 87. 1§. r. \ · 

·Cartas de '~eguro · dá o Chanceller mdor aos tabaliã\s 
.. sobre erros do officio. liu. I. tit. 2. §. JO• . 
(:arras de ~;eguro em morte de homehl soo passa o 
' · JCorregeçldr da ·corte. liu. ·r. 'tit. 5· §• 9· 
Cartas de seguro em caso de resistencia soo· passa o 

Corregepor da corte. liu. 5· tir. 36. §. IJ. 
Cartas de ~eguro em que :casos soo d.í o Corregedor 

~a corte~ e a quem vão dirigidas. ~iu. I . t!t. ·~. § •. 8. 
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Cartas de seguro de morte de homem a quell) irãB 

dirigidas. liu. r. tit. 5· §. 9· 
Cartas de seguro dão os Ouuidores do crime da caS'c\ 

do tiuel, dos crimes commettidos na dita cidade,. 
tirando certos maleficios , não estando , ndla a 
corre. liu. I. tit. 33· §. 4· · 

Cartas de seguro real dá o Corregedçr da corte. 
liu. I, tit. 5• §. I 8. 

Cartas de seguro real dão os Desembargadores das 
Ilhas aos moradores dellas. liu. I. tit. 8. §. 10. . 

Cartas de seguro de crimes ~ommeuidos nas Ilhas, 
que dão os Desembargadores del!as, .a quem irãQ 
dirigidas. Iiu. I. ti t. 8. §. 9· 

Cartas de seguro de crimes , commettidos n9 reino 
pelos moradore~ das Ilhas 1 a quem üão dirigi-
das. liu. r. rir. 8. §. 9• 

Cartas de seguro quando n,ão. poder~o d.ar os Ouui-
dores do crime da casa do ciuel. liu. I. tit.J3· §.4. 

Cartas de seguro se dão logo aos que confessão oa 
maleficios. liu. 5· tit. 49• ~- 2. . · . 

. Çartas .de seguro com defesa em caso de morte 
como se darão. liu. 5• tit. 49· §. 3· 

Cartas de seguro quantos dias tem, pera se tirar~ 
liu. 5. tit. 49· §. 5. 

·Cartas de seguro não podem dar os Ouvidores doSI 
Infantes, nerp doutros senhores. liu. 2. tir. 26. 
§. 7· . -

, Cartas de segqro, que os Corregedores d_as comarcas 
não dão. liu. I. tit. 39.· §. 2 5· 

Cartas de seguro, que o Chancell.er moor dá. sobre 
,erros de of~cios, -a quem irão dirigiçias. li_u. I •. 
tit. 2. §. 30. _ ' 

Cartas de seguro em caso de resistencia , que ela~ 
~ulas hão de leu ar. liu. I. tit. S· §. 1 o. 

F.z 
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Cartas de seguro ·se dão até úes ao que as quebra~ 
liu. 5. tit. 49• §. 4• . 

Cart~s de seguro, que o Corregedor da corte dá em 
· caso de morte, que clausulas hão de ter. liu. 5· 

çit. 49· §. 6. ' ' 
Cartas de seguro negatiuas quando e como se hão 

de dar. · liu. 5· tir. 49· §. 1. . 
Cartas, que os Desembarga.dores do paço passão 

sem passe d'Elrey. liu. 1, tit. 3· §. 22. 
Cartas de officios, que o Corregedor da corte passa. 
· li u. r. tit. 5. §. 1 7. 
Cartas de imizade contra que pessoas não dão os 

Desembargadores do paç,o. liu. r. tit. 3• §. 23 • . 
·cartas de imizade não podem dar os Corregedores 

das comarcas. liu. I. tit. 39· §. 2 8. 
Cart~s impetradas per, u as si he, quanto tempo 

durão. liu. r. tit. ·7S· · 1 

Cartas de Fcença pera as igrejas terem bens de raiZ' 
que claqsulas terão~ liu. 2. tit. 8. §. j. · 

Cartas de ,doações ·, ou mercês de terras , ou jurdi·· 
ções, ~ue se não passem pela Chancellaria de-

. pois de quatro meses. liu. 2. tit. 1 8. §. ·I. . 
·Cartàs de confirmações, que tirão os filhos , que 

. soccedefll a seus pays em doações , ou
1 

mercês 
d'Elrey , dentro de que tempo pô\§lsarão pela 
Chance~laria. liu. 2. tit. r~· §. 2. I 

Cartas, que não passarem pela Chancellaria, que não 
tenhão nenhum effecto. liu. 2. tit. 20. 

_Cartas irr1petrad_as d' Elrey peli falsa informação, 
liu. 2. fit. 23. · · · 

Cartas prrcatorias do5l superiores a quem· se hão 
de diri~ir. liu. 3· tit. r. §. 6. · . 

Car_tas pr(lcatorias o qlle hão de conter em~ si,' liu. 3· 
tl:t, I, §. 6. 
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Cartas precatarias como se hão de executar. liu. 3.: 

tit. I. §, 4• ' . ; 
Cartas de justiça qu~ se não dem per soas infor~ 

mações. !iu. 3• tir. 83. §.r. . · 
Cartas pera manter . em posse , ou pera a restituir , 

se dão per simplez petição. liu. 3· tit. 8J •. §: 2. 
Cartas de me,rcê e graça não requerem reposta do 

Iuiz, ou parte alguma. liu. 3· t~t. 83. §. J• , 
Cartas de mercê e graça não pode dar a Rainha;; 
. liú •. 2. tit. 26. §. 52· 
Cartas de rogo sobre despacho de feitos q_ue se aão 

dem. liu. 5· tít. 57· -
Cartas de· execução de pena crime que se cumprão 

logo. liu. S· tit. 6o. §. 4· · , · 
Canas diffamatorias; ou trouas, que se lanção por 

mal dizer. liu. 5· tit. 79· . 
Cartas missiuas, se alguem as abre. Jiu. 5· tit. 8o. 
Cartas de sesmarias que não leuem clausula, qu~ 

as terras tornem aos senhores, ou prelados, não. 
sendo a.proueitadas per os que as tomão de sesma, 
ria. liu. 4• ti r. 67. §. 1 6. 

Cartas dos Desembargadores, que contem erro ~x.; 
pressa contra d'ereito, que sejão grosadas pele 
Chanc.eller moor, e as não selle. liu. I. tit. 2 .' 
§. 4• 

Çartas d' Elrey, que contem erro expresso contr~ 
· clereito , não grosa o Chanceller moqr , mas d~ 

conta a Elrey. Iiu. I. tit. 2 . §. 4·· . 
. Çana·s dé graça d'Elrey, dadas contra dereito., po:-

uo, ou clerezia,, que as não ass~ne o Chanceller • 
sem fallar com Elrey.' liu. I. tit. 2• §. 5· _' 

Cartas, per que Elrey dá do seu, que as não selle ~ ' · 
· Çhanceller moor sem registro da fuzenda. JW 

n1CS!TIO Üte §.. 5.• 
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Cartas, que deuem passar pela ementa , em que ma .. 
neira as sellará o Chanceller. §. 5· 

Ca.rras de appresenrações de igrejas dá o Chancel. 
ler moor em nome d'Elrey. 5. I r. 

Carta de tabaliães geraes e especiaes passa o Chan. 
celler moot· em seu nome. §. 12. 

Cartas de officies d'escriuães da corte, e da casa do 
ciuel, dá o Chanceller moor em nome d'Elrey.§.•J· 

Cartas de Chancereis, escriuães e Promptores das 
correições , dá o Chancçller ríloor da mes'tna 

· maneira. §. 13. 
Cartas dos mantimentos dos officiaes das correi. 

ções, dão os Vedares da fazenda, e as dos offi,. 
cios , o Chanceller moor. §. I 3· , 

Cartas dos escriuães, que são dados aos tabaliães, ou 
escriu~es, pera por elles seruirem, dá o Chanceller 
moor. §. 14. 

'Cartas de escriuaninhas da justiça d,e todo o reino 
' dá o Cha\1celler moOI' em nome d'Elrey. §. 1 5· 
Cartas dos Procuradores da corte, casa da Soppri· 

cação , e da casa do ciuel , dá o Chanceller 
· moor. §. I 6. 
Cartas dos f10rteiros da Chàncellaria e Relação , e 

dante os Çorregedores da OO!ite , o mesmo.,§. 1 7. 
Cartas dos ROrteiros das comarcas e das audiencias 
' das a'lfanqegas,o ·mesmo. •§. 17· 1 · I 
:cartas, que pertencem ao esddo e \lentes , dá o 
. mesmo.§. 1·8. · .\ ' · 
·Cartas dos contadores .das custas 'e destribuidores\ 

·o mesmo. §. ·1 9• . 
Cartas ·de officios c:ie cami-nheiros das comarcas·, o 

· mesmo. ·§~ ~ro. 
Cartas pera escrivães 'fazerem sinaes publicas, no 

que toca n seus officios, o mesmo. §~ 21. 
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Cattas pera pedir e~molas e tirar confrarias, que ri-
uerem licença. o mesmo. §. 22. 

Cartas pera os tabaliães dare,m estromentos dàs notas 
' com salua, e presentes as partes, o mesmo. §. 26. 
Cartas de execuções das dizimas das sentença~, que 

se dão na corte, o mesmo. §. 27. 
Cartas de officios são nenhumas sem fee do Chan-

celler moor, como lhe tomou juramento. §. 39• 
Cartas dos perdões ~ . que se dão aos homiziados, 

passão os Oesemba·rgadores do paço com passe 
d'Elrey. liu. L tir. 3· §. 2. . 

Cartas de priuileg.ios e liberdades com passe d'Elrey, 
os mesmos. §., I 7~ 

Cartas de legitimaçcks ~ os mesmos. §. 18. 
Cartas de confirmações, os mesmos. §. 1 8. 
Cartas de doações, os mesmos. §. 1 8. , · · 
Cartas de restituição de fama, e qualquer ·outra ha~ 

bilitação·, os mesmos. §. I 9· 
Cartas de fintas, os mesmos. §. 20. 
Cartas de officios de sesmarias nos lugares, de que 

a Elrey pertence a dada , os mesmos. §. 2 I. 
Cartas. de confirmações de Iuiz·es ordinarios, ou dos 

orfãos , os mesmos. §. 2 2. 
Carra.s de irnizade nos casos , que se podem dar , 

os mesmos. §. 23. 
Cartas. de imizade não dão os mesmos con:tra. ne .. 

nhunsjulgadores .• liu. I. tit.]. §. :13. 
Cartas tuitiuas sem passe d'Elrey ·não. dão os me-

smos. §. 24. 

'Estas não. pas.sar:io scmf(!zcr: d parte ns diligeru:ias, ~ue man .. 
da lilrey. TLa c;r;trauag. do liu. Morado, foi. 2S4. Ann• J!i53., ; 
per que mostre ser. a pt;tiçâo justificada . 

'ltçm ~e n~o dar.iio aos cx coln?mmgados por t;/il!idas de ren.cla de 
igreja: nem se guarda r:iio sem pt;use cl' E lrrv_. F ! Ü/. c~lro..-.. 
f1(1,4_·· dg; li1'~ Mor.a,fo~ LO.l •. ~26, .dril•o. l l.í:!~ .. • 

• 
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Cartas de ~anter em posse os appella'ntes • os me .. 
smos. §. 2 5; 

Cartas restitutorias de possuintes esbulhados, O$ 
. mesmos. §. 25. 

Cartas de mancipaç-ão , os mesmos. §. 26. 
· Cartas de mancipação , que as não passe ninguem; 

senão os mesmos. §. 26. 
Canas de diligencia, que o Promotor da justiÇa 
. manda per os caminheiros. liu. r. tit. 12. §. 5• 
Cartl!s, que se r~gistrão per o escriuão da Chance!. 

laria. liu. r. tit. IJ. §. 5· · · 
Cartas de officio sem fee do escrivão, corno se to ... 

rnou juramento, não valem. liu. r. tit. IJ. §. 3· 
Cartas de priuilegios de regatães da cone, passa o 

Almotacé moor em nome d'Elrey. liu. 1. tit. I S· 
. §. r. 
Cartas embargadas na Chancellaria que se levem 

aos julga~ores ~que as. assinarão, pera as despachar 
em Relarao. 1JU. 1. t1t. :22. §. 2. . 

Cartas ou sc,~ntenças, grosadas na Chancellaria, a cuja 
custa se tàrão. liu. I. tit. 2. §. 6. · 

Cartas de ~lefesas, que os Ouuidores do crime da 
· · casa do ciuel podem dar. liu. r. ti.t. JJ· §. 5· 
Cartas dos ~:oncelhos como e onde hão de .ser fei. 

tas. liu. 1. tir. 46. §. 26. · \. 
Cartas dos concelhoi que se assinem pelos officiaes 

na camara, e não pelas casas ~ l.iu. 1\ ti r. 46. §. 26. 
(:artas de licença, pera tirar ma'ntimetnos, ou gado 

deste reipo, que se não fação •\ sem ve~ certidão 
de como se pagou a diz1ma pera os catiuos. liu. 5• · 
tit. 88. §. :z, 

~artas de v:endas e arrematações, que se fazem per 
virtude das sentenças, fazem os tabaliães judi-
~!ae.s ) e uão os das notas. liu. :1. tit. 6o •. §. 2 J·. ·· · · · -. ·Carras 
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Cartas, ou a.Juarás, que ,não tem paga, que- não se 
lhe ponha vista-, nem as sel.le o Chanceller moor. 
liu. I. tit. 61. §. '22.. 

Cartas , que o Corregedor da corte passa, pera as 
justiças seculares guardarem as cartas de seguro, 
que os luizes ecclesiasticos dão aos derigos, ou 
beneficia dos~ liu~ 2. ti t. r. §. 10. 

Canas, que o Corregedor da cone passa, pera as 
justiças seculares gua-rdarem as sentenças dos {ui-
zes ecclesiasticos, per que alguns derigos, ou be• 
neficiados são liures. liu. 2. ti r. r. §. r 3· ' 

Cartas de espaço de diuidas, ou de obrigações, não 
pode dar .a Rainha, nem algum senhor. liu. 2. 
rir. 26. §. 5 r. 

Cartas de escudeiros não pode dar nenhum se-
nhor, senão ás p_essoas, que traz em sua ca~a a 
cauallo. liu. 2. tir. 26. §. 57·/ 

Carta:s de finta dão os I uizes dos feitos dos conce-
lhos na corte. liu. r. tit. 47· §.r. 

Cartas, em que se poem clausula, que valhão~ sem 
. embargo das ordenações; que não valhão, se das 

ordenações em contrario não fazem expressa men-
ção. liu. 2. tit. 49• §. 2. 

Cartas de jogar não pode ninguem fazer, nem ven-
der, nem jogar. liu. 5· tit. 4~ • 

. Caruão ·se não pode fazer em queimada noua, _se. 
não passados dous annos. liu. · 5· tit. 83. §. 2. 

Cma, em que se faz moeda falsa, quando se con-
fisca. liu. 5· tit. 6. §§. 3· e 4· 

Casamento neste reino se entende ser feito per carta 
damerade. liu. · 4· <it. 7· §. 1. 

Casamento, que Elrey ~ ou algum senhor dá ao filho 
por contemplação do pay, que se não traga á 
collação. liu. +· ti r. 77 · §. 9• 

G 
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Casamento em caso de adulrerio' como se proua. 
liu. 5· tit. 15. §. 8. 

Casamento em caso de morte por adulterio como 
se proua. liu. 5. ti r. 16. §. 5. 

Casamento em caso de barregueiros como se pro-
ua. liu. 5· rir. 25. §. 8. 

Casar não pode sem licença d'Elrey a inolher, que 
tem cousas da coroa. liu. 2. ti r. 4 7· §. I. 

Casar com molher menor de xxv. annos, que está , 
em poder de seu pay > sem vontade delle. liu. 5~ 
tit. J2. 

Casando alguem com parenta, ou criada daquelle, 
. com quem viue, que pena rem. liu. 5· tir. 18. 

Casando alguem com duas molheres, que pena tem. 
liu. 5• ti r. 1 9· " · · · ·· 

Casando per dote e arras, não fica a rnolher em 
cabeça de casal. liv. 4· tit. 7· §. 5· 

Casado 'de (CX· ànnos he hauido por major. liu. 3· 
tit. 87. §. 4· 

Casados · cqmo são ha'>:idos por mancipados. liu. 1. 
tit. 67. §,. S• e§. 66. 

Casados quando se entende serem meeiros. liu. :2. 
rir. 4 7· §. 2. · 

Caseiros de fidalgos; que são escusos de enquregos 
de concelhos. liu. 2. tit. 39• §. 3· \ 

Cas_eiros d?~ Desembargadores \que p~iuilegios tem.· 
lJU. 2; tq .. 43. §. I O. 

Caso fortuito, per que o possroidor foi esbulhado 
da cousa comprada , não emRece ao vendedor. 
liu. 3· tit. JO. §. 4· 

Casos, em que se não dá perdão. liu. I. tit. 3· §. I 6. 
Cas·os, que pão estão determinados pelas ordenações, 

se. he materia, que traz peccado •}lue se determi-
nem pelqs canones. liu. :2. tit. 5· §. 1. · 
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Casos, que não estão determinadós pelas ordenações, 
e não são de materia, que traz peccado, que se 
determinem por as leis lmperiaes. liu. 2. tit. 5• 
§. I • 

Casos, que não estão determinados pelas ordenações, 
ou canones, ou leis lmpcriaes, que se determi;_ 
nem por as grosas de Accursio , não sendo com-
rnumente reprouadas. liu. 2. tit. 5· §. 2. 

Casos , que não estão determinados por o dereito do 
reino, canonico , nem c i ui! , nem pelas grosas de 
Accursio 1 que se determinem pela opinião de 
Bartolo, não sendo commummenre reprouada; 
inda que outros Doutores tenhão o contrario. 
liu. 2. rir. 1 5· §. 2. 

Casos, que não estão determinados per nenhum de-
rei to, grosa, ou Doutor, que se notiflquem a 
Elrey, pera os. determinar. liu. 2. tit. 5· §. 3· , 

Casos, que não estão determinados pelas ordenações, 
nem leis Imperiaes, e de huma maneira os deter-
mina o direito canonico e doutra as grosas e Dou-
tores, e não são de materia de peccado, que se 
remettão a Elrey, pera os determinar. liu. _1. 
tit. 5· §. +· 

Casos de lesa majestade, per que os commetted9res 
não são hauidos por credores, nem seus filhos in-
famados. liu. 5· tit. 3· §. 21. 

Casos de lesa majestade da primeira cabeça. liu. 5• 
tit. 3. §. I. 

Casos de lesa maj("stade da segunda cabeça. liu. 5• 
rir. 3· §. 22. até 29. . 

C~stelhanos 1 que vem fazer assuadas a estes remos. 
liu. 5.tit. 78. 

Castellos, que tem os Alcaides rnoores 1 corno serão 
repairados. liu. 2. tít. "'+ 
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Catiuo ém terra de imigos, que não tem pay ou 
molher, que lhe dee o ju.i~ dos or.fãos curador a 
seus bens. liu •. J . tit. 69. §. r.. 

Catiuos ficão de quem os toma 1 os Christãos., que 
leuão, pera terra de Mouros armas , a rtilharia, 
poluora , ou materiaes. pera fei ra de guerra. liu. 
5· rir. 81 . §. 2 •. 

Cau al!eims podem faz·cr procura·dores per assina. 
do feito per cll es. li u. 1. tit. 3 ~L §. 8•. 

Cauallei ros q.uando poderão ter hens nos reguen-
gos. liu. 2. tit . 7· §. 3· 

Caualleiros , que se fizerão do a·nno de r 502 em 
diant€ , não são escusos. de pi\gar júgada. liu. 2· 
rir. 16. §. 4o. 

Interprclrula pela tletenninaçiio , que Elrey tomou no ·anno de 
1S29, 'llle se entenda Lambem tzos crwalleiros, feilo& per 
man da do, d'E lrey , e nos aoaescen tados per. clle;.fol. l!iO·· 
do Jiuro Moratlo. 

Caualleiros 1 de ordem que não podem casar 1 quan-
do soccederão em bens da coroa.. liu. 2'. tit. I 7• 
§. 9· 

Cauallei ros 1 que não tem cauallo · e armas, não gozão 
. de pri uilegio.liu. 2. tit. 3 8. 

Caualleiros feitos per Capitães não gozão de priuile-
gio sem· c,:onfi-rmação d'Eirey. liu. 2. tit. J\8. §. 2. 

Caualleiros não podem procurar 1 senão poF certas 
pessoas. ~ iu. 3· ür. 34.· §. 1. \ 1 

_ Caualleiros tem credito em suas, escritb ras , como se 
fossem ppblica.s. liu. 3· tit. 45" §. 1 5· 

Caualleiros como e quando podetb allegar embargos 
ás sentenças ao tempo da execução. liu. 3· tit. 71. 
§. ·20. 

Ca valleiros de esporas douradas nã.o podem comprar, 
pera regatar. liu. 4• tit. 32. §. 1! 
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Caualleiros como se entendem acerca da soccessão 
do filho ao pay. liu. 4· tit. 7 l. §. 4· 

Caualleiros não podem ser mettidos a tormento. 
Iiu. 5· tit. 64. §. 2. 

Caualleiros fe itos em Africa que sirvão ao menos 
seis meses com eauallo e armas , pera serem con-
firm ados per Elrey. liu . 2. tit. 38. §. 3· 

Caualleiros feitos na· lnclia que certidão trar·ão do 
Capitão., pera serem confirmadbs per Elrey. liu.2. 
tit.J8~ §~ 3· 

.Cauallo de estada na estrebaria escusa o pião de pena 
vil. liu. 5· tit. 40. §. I. 

Cauallos não pode ninguem tirar fora do· reino. 
liu. 5· tit. 88. §,§•-7•· 8, · 

Cauallos e armas, que tabaliães-e eutros officiaes são 
obrigados ter. Iiu •. 5• tit .. 105. §§. I. e 2. · 

Cauar ·não pode ninguem vi eiras , ou minas sem li-
cença d'Eirey. Iiu. 5· tit. 96. 

Caução do preso_ por leuar virgindade. liu. 5·· tit. 23. 
§. I. 

Caução de .x. cruzados, · que poern o que int·en-
ta suspeição a Desemba·rgador, ou official da 
corte a<J. tempo de se. dar dilação. liu. 3 •. tit. 2 2. 
§. 7· 
'E$ta ordenapâo estaa emendada , porque agora antes que a 

suspeição seja leuadlz ao .Clzanceller , pera pronunciar sobre-o 
procedim ento delta, se depositão os .x. cruzado.! : e não de-
positando, o recusante n ão seraa otwido , P ela extrauagante 
dó liuro Morado .foi, 23 5. Anno I 51f7•· 

.A mesma caução se poem-, vindo com mspcição aos Corregedores 
do,crime, ou ciuel de hixboa em f eitos de dez mil reaes pera 
cima. Pela cxtra'uag. do liuro da Sph. j'ol . 27' • Anno. I55o. 

M as esta caução se não poem, quando lmma parte -pede .o de-
poimento doutra em a suspeição , que poem a algum Julr;c;: -
Llor ; se n ão quiser dar m ais prem a, P elo acor"Q da Rllaff•O 
{ot._ :uo, do li11ro lY.lorado, ArtnQ · 15~S ~ 
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Caução não - poem a parte, que intenta suspeição a 
algum julgador, se he pobre, ou se a contenda he 
de men'0s de vinte mil reaes. liu. 3· tit. 22. §. 7· 

Agora não .1e escusn. ninguem dr. pd~r tt cat~çâo, por dizer, ott 
jurn.r, q"~ hc pobre, como se fazia, porque soomente o pn-
deran. pronn.r por tcstenwnlms. E islo mesmr> lzn.ueraa lugar 
nos ca.wr elas suspeições, que se posercm aos Corr~gedores, 
Proucr/r> res , Ouuidores e ju.izcs de fora, q11c 'liuet·cm proui-
s<õcs d ' Elre:J', per.a as partes, que os recusarem de surpcctos, 
dr.positn.rem as contias declarndas nas taes prouisõ.es. Pela 
extrauag. do lillfo Morado f oi. 28o . Armo 1 &~8. 

Causas, per que hum pode ser escuso de tutoria.liu . r. 
tit. 67. §~ J2. 

Causas de ingratidão, per que se rctwga a doação, .ou 
alforria. liu. 4· tit. 55· §§. 2 . e_g. · 

Causas, per que o padre, ou madre podem deserdar 
seu filho. liu. 4· tit. 72. §. 5· 

-Causas, per que o filho pode deserdar seu padre, ou 
madre. liu. 4• .tit. 73· _ 

~ausas qa qcserdação _que se declarem no testamen-
to. liu. 4· tit. 70. §. 2. 

Causas de deserdação que as proue o herdeiro. liu. 4• 
tit. 70· §. 3. 

Cautela perfl hum não ser demandado por a cousa , 
que comprou , sendo obrigada a outrem.\ liu. 4· 
tit. 34· §.r. _ 

Cera falsific;ada, ou quaesquer mercadorias. ' liu. 5· 
tit. 87·.. . \. \ 

Cera se nao pode leuar deste remo a terra de Mou-
ros sem licença d'Elrey. liu. ·S\ rir. 81. §§. 3· e 4· 

Cerieiros q}le pesos são obrigados 'a ter. liu. 1. tit. 15. 
§§. 40· 4Q· 

Cerceadores,de moeda que pena tem. liu.5. tit.6. §.7. 
Cerceamen~o de moeda não se perdoa. liu. I. tit. 3· 

§. rG. 
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Certidão dos 'Càpitães de Africa, que os de·gradados 

são obrigados mandar de como se appresentarão, 
pera não perderem as fianças. liu. 5. tit. 91. 
§. 2. 

Cessão de aução em alguma pessoa· poderosa se não 
permitre. liu. 3· tit. 84. · 

Cessão de bens como e quando se pode fazer. liu. 3· 
tit. 89. . 

Ces.são de bens quem a não poderá fazer. liu~ ~· 
tlt. s9. §§. 8. e 9· . . ·. . 

Cessão de bens não pode fazer o deuedor, que alhea 
seus bens em prejlfizo do vencedor, pera nelles · 
r~ão fazer execução. liu. 3. tit. 7 I. §. I 6. 

Cessão de bens não pode fazer o deuedor d ' Elrey. 
liu. 4· rir. 52'·§. 5· 

Chanceller moor que qualidades deue ter. liu.r. tit.2. 
§. I. 

Chanceller moor vee todas as cartas, que passão per 
Elrey, ou pelos Desembargadores e outros offi-
ciaes. liu. r. tit. 2. §. 4· 

Isto estaa f'euogado , porque o C!zanceller moor soo vee as cartatt 
ri'F.lrcy: e as da. justiça c officiaes vec o Chanceller dd casa 
da Soppricaçiio per seu regimento : saluo estando a corte em 
A lmeirim. Porque as cartas e sentenças do.< Jeitos , qu11 o 
Corregedor da cor/e despacha na dita vil/a, passlio pelo· Clían-
celler moor, posto que a casa;estee·em Santarem. Pela proui-
sâo que Elrey passo" no, anno de I55i, que ar1da no regi-
mento da clzan;eellaria. 

Chance !ler moor que não selle as cartas, que contem 
· erro expresso contra dereito. liu. 1. tit. 2. §. 4· 

Chancellcr moor em que maneira scllará as cartas e 
as mandará á chanceltaria. §. 7· 

Chanceller moor conhece de todas suspeições, postas 
· aos Vedores da fazenda , Desembargadores c offi-

cíaes da cone. §. 8. 
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.Agof'tt conTur.e o Iniz da .chancel!aria ele toila.t .tu.rpeiçõe.t 1 

posta.t aos Corregedores , ·Ouuidores ,, Iuizes e '?!Jiciaes dt: 
LixÍJoa, .de que o confJ6cimento pertencia ao Chiznceller muor. 
E o Clumcel!er moor conhece snomente das suspeições , postal 
aos V cdores da fazenda a Desembargadores d~/la e do paço. 
Pela extrauag. do liu. fliorado .fol. 242 . .dnuo 1549· 

'E o Clwnc•ller da cnsa i/a SopprirotJio conhPcc das ·suspeições 1 

postas aos Desembargadores e .'?!fiaiaes cla .casa ela Sopprzca-
!l'io per SC/l r e{] Íti1Cil/O, 

Chancellcr moor dev.e saber .! se os escriuãe-s leuão 
mais de seu regimento. §. 9· 

Chancellcr moor deue publicar as leis, que se fazem 
.na S·Ua audiencia , e mandalas publicar na chan-
cellaria. §. ro. 

Chanct:ller moor .passa em nome d~Elrcy as canas 
das appresentações das igrejas. §. II, 

Chanceller moor não pode dar officio .algum , pos~o 
que ~delle passe cana, inda que vague per .erros, 
se na, de vdlas e lugares , §§. 22. e 23. 

Chancdler 1 moor ·não passa cartas de officios de ci-
• dades e ;vil las notaveis, que se contem ·em seu :re-

gimento, sem aluará d'Elrey, que nellas irá en-
corporaclo. § . . 2 2. 

CklaRceller moor que officios pode dar per, st assi 
· he, sem Elrey. §. 23. 
Cbanéeller moor daa cartas com .tr.eSlados d~ ordena-
. ções. a-rtigos, ou qoaesquer c0usas regiStradas , 

que se pedem sob sello d'Eirey. §. '2.). 1 
, 

Chanceller moor conhece dos\ feitos', que se orde-
. não sobre execuções de dizimas das sent.ençó\s. 

§ • .27· . 
Chanceller moor .desembarga as duuidas, que ·OU-

uer sobre a paga d.a chancellar.ia .das car.tas • 
• § . . _2 8. 

Chanceller moor daa cartas de ofmôes de Procura-
dores a pessoas, que não são graduados • . §. 29. 

· Chanceller 
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Chancetler mbor a .que offic.iaes daa cartas de ·se.gu.ro 
liobre causas de seus officios. §. 30. 

E stas caruzs claa agora o Iuiz da clumcellaria per :eu re~illlettlo ,; _ 

Chanceller moor conhece de crimes de cousas cle 
officios per aução noua dentro cinco legoas, donde: 
estiuer. §. 30• 
'Agora conllece delles o Iuiz da cll/JtnC6llar ia per .rell rcgirfunt•• . 

Chanceller moor como despachará ·em Relação os 
feitos de erros de officios. §. 30. 

l.:Stes despacha o luir. da chall.ccllarla per sc11 tegimer1t•~ 

Chanceller moor examina os tabaliães e escriuães, a 
que passa cartas de officios. §. 3 r. 

Chanceller moor, quando e em que maneira poem 
em lugar de rabaliães enfermos , ou empedidós: 
quem si rua por elles. §. 33·. , 

Chanceller moor conhece dos aggrauos, que vem · 
dante os Contadores das c uMas. · §. 34·. 

D estes con/l ec~ agora o lu i; da clmncéllaria per s·cu 'i:egimeni!J 1J 

Chanceller moor conhece dos salari os dos Próéura-, 
dores, escriu.ães, enqueredores e. porteiros. §) 34;' 

JJos sa.farios dos o/ficiaes conhece agora o liti~ da chancellaritt. 
per seu regimento. ' ' · . - ~ 

chancener moor despacha per ·;i sa.o nos ~a:sos • . q~e 
. ~ a elle pertencem. §. 3 5 ,' · . _, . · , . · , , ; , 
Chanceller moor absente, ou ·imped_id~, ,a_ que~; Iel.;., 

xará o· seilo. §. 36. .. ; ;, . ·. · , 
Chançeller moor a quem dará. ds :.ellós 8 ·.qüan.do 1." 

casa estaa fora da corte, §. 36." .· ·· · · ' · · · .' 
H , , .· 
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·cha·ncdler moor que não passe· ea·r.tas de nenhuns 
offiéiaes, que ajão de· i-r á ementa l sem as ver na 
~menta· , ou. passe. §. 37· 

ChanceUer moor a• q.uc digni.dactes e afficiaes daa 
juramento de seus officios. §. Jíf·. 

Chanceller m0m g.ue ponha nas costas. das ca-rtas dos 
officiaes a fee, como l:hes deu juramento, e que 
sem elle sejão nenhu·rnas. §• J9·· 

Chanceller moor pode mandar citar a·té cinquo Ie-
goas da-corte. liu. 3. -tit. r.§. 12. 

Chanceller moor pode dar licença a huma· pane, que 
cite outra em seu nome. l;iu~ 3· tit. r. §. 1. 

ChanceHer moor: traz seus contendores á corte.liu.J. 
tit. +· §. J. 

Chanceller moor fica em lugar do Regedor absente. 
liu. r. ti c. 1" .. §.53· 

Chanceljer moor que priuiregios tem. liu. 2. tit. 43• 
§. I • I . 

Chanceller da. casa do ciuel que mostr.e em Rela-
ção as ca,t;tas, a. qqe tem dutJ-ida. liu~ 1. tit. 30. 
§. 2. -

Chanceller da· casa do ciüd tte que sospeições C()• 
nhece. §§. 5· &. 7· 

Chanceller '.:la easa do eiuel que em Lixboa dee car-
tas , pera darem P-elas noras estromentos, ou canas 
perdidas. §. 8·. . 

Chanceller da casa do ciuel dá cartàs de seguro a 
tabaliães e escriuães de Lixboa sobre er.ros de seus 
officios. ~r. 9· . . . 

Chanceller ~a casa do ciUel que proueJa, se os e.scn-
uães Ieuã9 mais de seu dereiro. §. 1 o. 

Ç :1anceller fila casa dociuel conhece de erros de offi .. 
·. ciaes . da dita casa e do lugar, onde estiuer , com 

~cordo d~~ Rela~ão. §. u. 
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Chancelter da casa do ciuel passa cartas das dizimas 
das sentenças, que se dão na dita casa. §. 12. 

Chanccller da casa do ciuel, que conheça em Rela-
ção dos feitos, que sobre as dizimas das sent-enças · 
se ordenarem. §. 12. 

Chancdler da _casa do ciuel , quando desembargará 
. em ReJa.ção as duuidas, que sobreuierem sobre a 

paga da chancellaria. §. I 3• 
Chanceller da casa do ciuel que fiq.ue em lugar dtt· 

Gouernador absente. liu. 1. tir. 29. § • • p. 
Chancdler da casa do ciuel pode trazer seus conten .. 

dores a e! la. liu. 3 ... tit. 4· §. J· 
Chancereis das correições dão conta aos Contadores 

das comarcas e não aos Conegedores.liu.r. tit.43 · 
§. 6. 

Chancereis das correições não podem da.r parte das 
penas, nem causa alguma , por lhas descobrirem. 
nem fazer auenças com os concelhos , nem com as 
partes. liU. I. tir. 43• §. 7· 

Chancereis das correições de mandão as penas perante 
os Corregedores, e delles aggrauão pera o juiz doi 
feitos d'Elrey, ou Vedares da fàzenda, segundo o 
caso for. liu. 1. tit. 43· §. 8. 

Chancereis .,das correições podem demandar as penas 
aos que achão com pesos e medidas não marca .. 
dos, ou não affinados, e aos que os não tem, ·ol1 

· os tem dobrados. liu. J. tir. 43· §. II. 
Chancereis das correições sellão as c·artas. que O!; 

C:orregedores passão, sem as _B.oàer grosar. liu. l. 
· tlt, 43• §. I O. · 

Chancereis das comarcas, que poem o sello e rece. 
· bem a chanc.ellaria, sem lhe ser posta a paga· pelo 
"escriuão. liu. I. tit. 43· §. I 5• . 

Chancellaria das ' comarcas e o que a ella pertence. 
liu. I. tit. 43• H 2 
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· ~ Chefe .da linhagem que traga as armas der-cita-s sem 
. · · mesmra. liu; 2. ti r. 37• §. 2. 
Chefe de .mais d~~ huma linhagem que traga todas 

- ~ . · ,:_:tsar.mas sem nenhuma mestum. hu. 2. tit. 3'7~ §.2. 
·Christão, que foi ludeu., como herdará a seu pay e 

mãy e parentes~ · liu. 2. tit. 42. . . 
· Çhr.istCão, que se torna Judeu , ou Mour-o, ·que seja 

· julgado· pelo secular. J.iu. 5· tir. 2 . §. 2. 
Christão, que dorme com. Moura,. ou outra infi ~ l. 

~ · Jiu. 5• tit. 2r.• · 
Christão nenhum . que· não vá ao reino de Fez sem 
· licença d'Elrey, ou do Capij ão. liu. 5· tit. 8-r. §.5. 

Christã'Os nouos que se não. passem a [erra de Mou-
, ' ros. li u. 5. tit. 8 . .2' •. §. r.. , 
-Christãos nouos Mouriscos de ·Castella forros que 

não entrem neste reino. J.iu. 5· ti.t. 82. §. 3· 
.Christãos nouame.nte conuerri.dos. podem tomar 

a ppellido
1
s de q.uaesquer linh~gens, _que quiserem, 

e traspass,alos .;.\seus filhos •. hu. _2. m. 37· §. 14. 
Cita-ção se· pode fazer de quatro maneiras. Jiu. 3• 

tit. J. §. I. . . 
Citação per porteiro dentro da cidade val sem man .. 
. dado do ~ uiz. liu. J· tit. I. §. 2. 

Citação não mandará fazer o julgador no termo, sq-
bre cousa ci'uel; sem primeiro fazer dili'gencia. 

· liu. 3• titl I.§. 2 • . · I 
Çicação, quq~ pode man-dar faze~ o j-ulgador no termo, 

sem enfopnação de escritura. liu. 3· rir. I.§. 2 .• 
Citação no termo do lugar como e quando se fará. 

liu. 3· tit~ 1. §. 2. . . · 
Citação, feita ante que o sol saia • ou depois que se 
·. poem., n~o val • . liu. 3· tit. 1. §.15.• . · 
~itação, feita em di~ feriado, em que casos vai. liu.J. 

!it, I, §. 16~ 
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Citação per·cana d'Elrey, tJU de julgador,. quem. a 
· deue fazer. liu. 3A tit. I. §. 4· . · -: 
Citação em aldea, ou te r-mo, em que não ha escriuão, 
· quem a fará-. liu. 3· tit. 1. §. 5· - . 
Cita~_ão., q11e se há:de fazer per precatoria:,~ quem , a há 

de fa~er c como. liu. 3· ti r. I.§. 6. . ~· 
Citação ,.feira per carta,. Cll! que. se declal'a a· ra:z-ãQ., 

se se muda-a substancia da dem~nda, he nen.hu .. 
ma. 1-iu. 3·- ti-r. I.§~ 8 .• 

Citação per editos. como se fav_ e· quando. liu. 3• 
tit. [, §. 9-· .. ·- . : 

Citação feira no começo da. demanda. . ent~nde. se 
pera todos a.uros-judkiaes. 'liu. 3-, tit.. 1. §. I+ • 

Citação pera Yer ju:rar testemunhas corno se há de 
fazer, liu .. 3· tit. 1. §. I 4• · . 

Cita-ção de feito~ a q,ue se n~o fall.a se-is. 111eses , e>u 
está conduso hum anno. liu. 1. t-it. 6J. § •.. ·27· 

Citação feita em d·ia. de voda dal_guem, nem dahi a 
noue dias ríã.a va.I..Jiu .. 3-·· tit. 8. §~ I -I. . · 

Ci.ração feita a pessoa,, que arlda. em festa de vc;>da, 
. não vai pera· esse d-ia. J i u •. J.·· rir •. S •. §. tr. 
Citação. feira no dia·, que fa-llece .pa-y. ~- ou rnãy, filho, 

ou irmão.,. não :vai ,. n~m da h i· a noue ·dias. liu. 3• 
ti t. 8. §. 1 2. . , . . . 

Citaç.ão feita na igreja em que Gaso val..liu ... 3• tit'. 8. 
§. 1.0. 

Citação f~ita a pessoa , q11e está com finado_, o~- em 
enterramento, nã-o val é\té acabado o offic10~ lu:i. 3• 
tit. &. §. ll. .· . . . . . , . . 

Citação feira a pessoa , que ante d0 dia da citação he 
chamada por Ehey. liu. J• rir. 9· .§ •. 4· · 

Citação, se não imeruem,. .ou l;le nulla , .. faz . o áuto 
nullo. liu. 3· tit~ 49· §. I. ··· . . .. , , . -

~ita~ão pera parti!4as. li~. 4. -tit. -77• §• 16. 



l( 1E P E R T O R I O 

·Citação, que se fa.z em pess.oa oos familiares; ou· ve-
zinhos do que se absenta, ou esconde, por não ser 
citado. liu. 3. tit. I. '§. I o. - · 

Citação, que se faz ao que se executa p'era a penhora, 
basta pe.ra a -venda e arrematação das bens. liu. 3· 
tit. 71. §.I. . . 

Citação perá segui·r o aggrauo , que se há de fazer a 
pessoas, que estão nas ilhas, ou fora do reino, 
que termo se lhe dá. liu·. 3· tit. 77· §. I 4· 

Citação, que se :faz aos credores á petição do com-
prador. q ~e .comprou a c ousa, que .lhe estaua obri .. 
gada. liu. 4 · t-ir. 34- §. 2. · . 

Citação per editos, que se .faz aos credores do que 
vendeo a cousa., que -:lhes tinha obrigada. Iiu. 4• 
tit. 34· §. 2. 

Citação. que ·Se fa,z aos senhores dos pardieiros. ou 
terras desaproueitadas ., quando as pede alguem 

. de :esmfrÍa •. liq. 4• tit. ··67 •. §. 2~ . 
C1taçao per edttos , -que se faz, quando se pedem de 

sesmariíl; alguns pardieiros, ·ou terras , de que se 
não sabç dono. !fiu. +· tit. 67. §. 3· 

Citaçã?, ~ue se faz .ao~ paren~es do morto per o que 
. se hura de ·morte. ·Jtu. 5· ttt. 1. §. 4· 
Citação p~r editos , que se faz ao deuedor , que .. se 

acolhe a casa de a:lg~:~m senhor, ou fidalgo, por não 
ser dem~qdado. liu. 5. tit. 90. §. 6. 

Citar quapdo pode alguem \pe~soa!s ecdesiasticas 
' perante Juizes leigos. liu. 2. \t Ít, r. · 

Citar quando pode uma parte a outra em seu nome. 
liu. 3·, t \t. I. §. I, 

,Citar não pode o Procurador d'Elrey, nem ser cita~o 
sem mapdado do dito senhor. liu. 1. ti r. 1 I. §. 2. 

Citar _nãq ~ode 0. portei_ro fora do lugar sem licença 
do Julgador. hu. 3• m. I.§. 2. 
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Citar .pode mandar o julgador no seu territorio ~m 
t?do caso per~po~teiro, e fora per precato ria. liu. 3· 
tlt. I. §. J• ~ 

Citar se deue ,a parte huma soo vez em cada hum 
negocio. liu. 3· rir. 1. §. 14. 

Citar não pode o porteiro ninguem dentro de sua 
casa , senão o escriuão. liu. 3· tit. !t §~ 16. 

,Citar pode mandar o Iuiz fora de seu territoria em 
alguns casos. liu. r. tit. ro. ' 

Citar pode manda( o· Iuiz , .sem· ver· escritura··, lei-
xando o autor a diuida no j~urarnento do reo. ·1iU.3. 
tit. 45· §. 5· 

Citar pode mand~r o Chancelle.r· rnoor' e Corregedor 
da Corte dentro de cinquo legoas, donde está a 
corte, ou a casa. liu. 3· tit. I. §~ 1 2. · 

Citar como se deue o procurador, ou vezinho. da 
· .parre, que não he presente, pera ... ve-r jurar· teste-

munhas, liu. 3· tit. 1. §. 14. 
Citar se não deue a parte reuel , pera ver jurar teste,-

munhas. liu. 3· tic. 1. §. 14. . · 
Citar quando se pode o procurador do reo no-começo 

da demanda. liu. 3· tit. 2. §. r. 
Citar quande> se pode fora da corte o que pode trazer 
· seus contendores a ella. liu. 3• tit, 5'~ §§. 2. 3· 

Citar não pode ninauem a seu . pay natural, ou ado-
ptivo , ou mãy, ~u ascendentes outros, sem li-
. cenç: do Iuiz. liu. 3· tit. 8. §§. 2 ', 3· . 

C1tar nao pode nenhum liberto seu patrono sem h-
cença do Iuiz. liu. 3· tit. 8. ~. 2. 

Citar não pode ninguem seu sogro, ou s?gra, ou 
padrasto t sem licença do Juiz; liu. 3· tlt. 8. §. 3· 

Citar não pode o filhofamilias a seu pay t nem com 
licença , senão em certos casos , sçndo de .x.xv. an. 
nos, liu. J• tit. 8. desdo §. 4• · 
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Citar se deuem os herdeüos do litigante, que fallece .• , 
pera o feito ir por diante. liu. 3· tit. 1 8. § r. · 

Citar se deuem as molheres nos feitos ., em que seus '. · 
maridos litigão sobre bens de ·ra·iz ., ou de seme~ . 
lhante condição. liu.· 3· tit• 32. §. ·6. 

Ci·tar não mandão os julgadores por cousa; .quere- . 
queira •proua: de escri&ura, sem ver a mesma escri-
tura. liu. 3· tit. 45·· §. 4• . · 

Citar se deu e a pane, pera seguif' a -appdla.çúo, . e não 
.estando;~aa:· terra· , se cita.raa seu procurador bastan-· 
te. liu. 3· ·tÜ. 54• §. 5. · 

Citar se deve, pera seguimento da appcllação, a· 
molhttr do appellado ~, se a causa he sobre bens 
de rai·z , e o marido não tem procuração bastante. 
};iu. 3· tit. 54· §. 5• · 

Citar de.ue dentr•o de seis .mezes a parte contraíra 
o que impetrou --carta . .de officio per, -se .assi .be. 
liu. r. tit. 7 5· 

Citar peraine ·o :Iuiz ecclesiastico por causa , que. 
pertence á jurdição d~_Elr.ey ., que pena he. · liu.- 2. 
tit. I. §. 2'_5. " 

'Citando hprna pessoa simp1ezrnente, :pera qual au-
. diencia ~e.{:nténde. liu. 3··tit.- 1. §. IJ. · 
Citar.1do-se huma parte:, e não parecend0 autor, 

nem req ,, a citação he nulla. liu. :3· \.ti r. 1# 

§. '7· 
Citando-se alguma epessoâ · de~nte, tem tume dias , 

pera responder. Iiu. -3· tit, 8" § • . 13.. · , 
Citando Ufn pera . diuersos j:uízos, .··OU lugares, a 
· .. qua:l.ac~d.irá. liu. 3· tit. ·9· §. \ .. • · .! 
Citado pera parecer pessoalmente., não pa.t:ecer.á per 

· procurador. -li:U. 1. :>tit. 38. §. 29. 
Ci:tadG . qu;mdo pode ser .o que se acha na cor~ ·, 

pera resronder nella. }iu. J· ti r. 3· §. f. 
Citado 



Cit.ido pode ser -qualquer . priuilegiado 'perante os 
Almotacés. liu. 3• tir. 4 · §. 8. ' · · 

Citado por · feito ciuel quando he obrigado pare-· 
· . cer em pessoa. liw~· 3· tit. 7• §. r. 
Citado por feito crime em que casos pode parecer 

per procurador. liu. 3• tit. 7~ §. :l. · · 
Ci~ado não pode ser o proC:urador d'Elrey sem sua 

licença. liu. 1. ti r. I I. §. 2. _ 
Citado sobre força noua não tem termo , pera se 

aconselhar sobre o Iibello, senão ettl dous casos. 
liu. 3• tit. J 5· §. 9· 

Citado pode ser soomente no lugar, onde he acha-
do, o que geralmente se · obrigou responder em 
qualquer lugar. liu. 3· tit. 5· §. 4• 

Citado pode ser pera fora da corte o priuilegiado, 
que se obrigou responder perante' certo Iuiz. _ 

~ Iiu. 3• tit. 5· ·§. 3• · · 
Citados não pedem .ser, senão pera a corte, ou 

·perante os Sobrejuizes, os concelhos, julgadores, 
Alcaides moores e pessoas, que tem jurdição. 
liu. 3· tit. 5· §. 6. ·. 

Citados quando podem ser os. julgadores ternporaes 
sem mandado d'Elrey, . durando seus officios. 
liu.J.tit. 8.§. r. 

Citados não podem ser os clerigos na igreja, (!m 
quanto celebrão o officio diuino. liu. 3· tit. 8. 
§. 10. . -

Cit ados por cousa ciuel quando podem ser · os €!Ue 
estão presos. liu. 3· tit. 8. §. 1 S• 

Citados podem ser perante os Corregedores da c.ortc' 
· os priuileg.iados, a que são dados certos lulzes • 

. ' liu. J• tit. I i. ·§, I. 
Citádos per carta não tem tempo de deliberar. 

liu. J• tit, 15. §. S• 
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/ Clausulas de carta· de licença pera igrejas compra..; 
rern bens.· de raiz. 1iu. 2. tit. 8. §. 3· 

Clausulas, em que os doadores promettem não reuo.; 
gar as doaçües por ingratidão,,. não varem. liu. 4• 
tit. 5.5. § .. r r.. . . 

Clausulas exuberantes das doaçües de t.er-ras, ou 
jurdições , como se hão- de entender e limitar •. 
liu. 2-. tit. 26. §. I 8. 

€Ierigo , ou ben'eflciado ,_ que viu~ com- Elrey ,_ que-
o Correged-or do· crime conheça do ciuel 1 que· 
nascer do dano, ou crime 1 per elle commettido • . 
liu •. r. tit. 5· §. 2.2 .. 

C!erigo de opdens sacras , que viue com EI'rey 1 e· 
commette crime, perante quem responderá. liu.r. 
tit. 5· §. 22. ' ' 

Clerigo achado com armas. Iiu. r. tir. 57·§: 5· 
€lerigo, que não tem ordinario 1 como responderá 

perant e o
1
juiz secular. liu. :z. tit. r. 

Clerigos de ordens menores , sol-teiros,. ou-casa-dos,. 
como ser~o demandados no secular. li-u._ 2. tit. I •. 
§§. r~ 5. e I 6. . 

Clerigos, qu beneficiados, achados em flagrante 
-delicto, nod-em ser presos pelas justiças seculares •. 
liu. 2. tit. r. §. 22. · 

€Ierigos de prdens menores , que viuem com El'rey,. 
e comme~tem crimes, perante quem serão de-
mandadb~ . liu. 2·. tit. 3.· §. 3'1 1 

Clerigos, conden-ados pelo juiz secular, podem ser· 
_ P<;rihora_?os per sua authoridad~ Iiu. 2. tir. _6. ,, 

Ciengos naq podem ter bens nos reguengos. lm. 2• 
· tir. 7· §. ~· . 

Clerigos podem comprar bens de raiz 1 não _sendo 
de reguengos. liu. 2. tit. 8. §§. 9· e 10. 

Clerigos, 0~1 beneficiados,_ q~e per sua morte não 
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disposerem ·dos bens de raiz, que lhe socceda o 
parente mais · chega·do, que não for clerigo , ou 
religioso. liu. 2. -tit. 8. §. II. . 

Interputou Elrey ·esta ordenação, qu~ se entenda soomente no! 
/Jens patrim oniaes dos cler igos, qu .beneficiados , e em outros 
bens , que a seus· herdeiros pertenção : e não nos bens ' que 
elles acquirissem e hotmessem por razã·o da igreja. E a igreja, 
ou moesteiro , a que os taes bens pierem , se tiraraa delles 
dentro do armo e dia,' sob a pena COlll~u.da no §.1 . desta arde• 
nação. Pela .extrauag. do lirt. Monido}bl • .2Sg. Anno r553,, 

Ç!erigos, que herdão bens de raiz doutros clerigo,s ~ 
que sejão obrigados vendei os. liu. 2. tit. 8. §. ·I f. 

Clerigos de ·ordens sacras quando não pagarão ju-
gada. liu. 2. tit. 16. §. 34· . · . 

Clerigos 'de ordens ' sacras que não soccedão em 
terras da coroa. liu. 2. tit. 17. ~. 8. · 

Clerigos não podem procurar, senão por ce,rtas pes-
soas. liu. 3· tit. 34· §. 2. . ·· . 

Clerigos de . órdens sacras , ou beneficiados, não 
podem comprar, pera regatar. liu. 4· tit. 32. §. r. 

Interpretolt Elrey esta ·ordenação , que a · jusli[a! 3eçulttr lhe 
sequestre a mercadoria, . e faça ·disso aztto , e remetta o auto 
.eom a m e,rcndoria ao JUiz ecclesiasLico ordinario do clerigo .• 
quo nissofor .achado. Pela e:xtrauag. do liu, Mor:adofol, .256, 
.Anna I553, 

Clerigos , que tem bens patrirnoniaes d'Elrey, ou 
. da coroa, como serão eirados perante o juiz secu-
lar sobre as rendas e j urdição delles. liu. 2. tit. r • 

. ~ 6. . 
Clerigos, que laurão possessões fiscaes, feudatarias, 

ou -reguengas , que sejão demandados pedn,t~ os. 
juizes seculares , por ellas , ou 'por os dereito.s é 
censos de lias. liu. 2. tit. 1. §. 7. . 1 

. 

C!erigos, que fazem coimas, que respondão perante 
' · os· Almotacé.s. liu. 2. tit. I. §. 8. ' · · · . · 

·1 2 
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Clerigos , que deu em soldadas·, .jómaes de mance..; 
· bos, ou outros m.esteiraes, que respondão perante 
.. o juiz leigo. liu. 2. ~it. 1. §. 8. ·· · 

C I.erigos, que deuem sisa, dizima, portagem, rele-
gas , ou outros dereitos ,, que possão. ser citadoi 
perante os,juizes leigos. liu. 2·. tit. r. §. 9• _ 

Clerigos; qlfe leuão cousas defesas forá do rei~o. , 
·ou. a.s rrazem a elle, que respondão perante o JUIZ 

. I:eigo. liu. 2. tit~ I·. §. 9• -
Clerigos de ordens sacras,. ou. beneficiados, que hão .. 

de seus Prel•dós carta.s de seguro, que lhas guar-
dem as jUsti.ças seculares, e qué o Corregedor da. 
corte lhes dê cartas , pc:ra não serem presos , e lhe 
serem guardadas as taes cartas. liu. 2. tit. r.·. 
§. 10. . 

Clerigos de ordens sacras~ ou beneficiados , tantO\ 
que forem presos , que sejão entregues a seus 
maiones,. ou v'igairos. liu. 2. _tit. 1. §. n. 

Clerigos de' .ordens sacras,. ou beneficia,dos , q).Je 
trazem armas a horas defesas , que lhes sejão 
tomadas s~m mais outra· pena. liU. 2 . tit. I. §~ 14. 

Clerigos. qt,le não são de ord·ens sacras,. podem ser 
constrangidos pelas justi~as seculares , que· vão· 
~p~gar aJ·~um fogo , . pera defender a ttr~a de 
1m1gos, qu pera acuda- aos arroidos, ou ajudat ' 
prender os malfeitores. liu. 2. tit. ' "' §. 24. 

Cler.igos reu.olrosos , q1..1e os Corregedores das com ar~ · 
cas entendão nelles, fazendo-o\ ~aber aos Prelados. 
c não nos çastigando ~ que o fação saber a Elrey •. ~ 
liu. I . . tir. 39· §. 37-· 

Cler.~gos. , q~1e comprarão , ou acquirirão bens de 
ra1z, que os _nã~ possão leixar á igreja, n~m · a 
pe.ssoa ecdes~asuca , . sob pena de ie perderem' 
pera; Elrey. hu._ 2 •. tlt, 8. §! 9, 
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1ntupretou Elrey esta, ordenação, que se~do os ~ltos bens taes.. 
r;ue per ,{ereito_ pertençâo aa iereja, on moestezro , esta ~rde-
7w câo se não entenda nelles , e possâo os taes bens vtr aa 
igr; ja , 0 u moesteiro , 'a que per dereito pertencerem . Do8 
t;rtatn s~ haa de tirar dmtro do aT!1lO c dia, segundo dispoú ç_ii.9 
tle.<la lei, sob a pena n dlla contcuda. Pela eztrauflt;. do lm. 
Moradofol. 259 . ./ln,no 155.3, 

Clerigo , que cita leigo perante juiz secular, que 
possa ser reconuindo peranre o mesmo juiz. liu-. 2. 
tit. I.§. 3• 

Clerigo , que fez força noua , que possa ser deman-
. dado den_tro do anno e dia perante o juiz leigo. 

liu. 2. tit. I. §. 4· 
Clerigo, que ao tempo, que o citarão, era leigo, e 

depois se fez clerigo , que seja demandado no 
ciuel perante o mesmo juiz leigo. liu. 2. tit . I. §.5. 

Clcrigo, ou beneficiado, que for liure per sentença 
do juiz ecclesiastico, e pedir ao Corregedor dai 
corte , que ~he mande guardar sua sentença, que 
lhe dê carta; pera lhe ser guardada. liu. 2. tit. 1 .. · 
§. lJ. 

Cterigo, que cita algum leigo perante juiz eccle-
siastico, e se acha-r que não era o caso de quali.-
dade , pera o citar, se não perante o secular, que 
pena hauerá. liu. 2. tit. 1. §. 1 S. 

Clerigo, herdeiro dalgum leigo, que possa ser citado 
perante o juiz leigo, se o· defume já fora citadO' 
por essa COU§.a. liu. 2 . tit. 1. §. 19 .. 

'Entende-se pera soomcnte prosegrdr o juizo, e inslflnt:ia jaa·. 
&otneçada pela citaçiio: e nãO pera se coUlr~n.r O~t:lra n~u~ 
instaucia pontra o · clerigo. l!e/a e~trtwag, do liuro Moradó · 
fol. 259• Anna de 1553. 

Clerigo ,que vendeo herdamento a leigo, e o chama· 
por autor dessa causa, que lhe outrem demanda,; 
q_ue respo.nda, perante o j_uiz leigo.liu •. 2.t1t.1~ §. 213!'· 
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Clerigo, que querela; dá ·fiança ás custas .• ainda 
,,: que o caso lhe toque. liu. 5· tit. 42. §. 10. 
Cqdicillos como se farão. liu. 4 · tit. 76. §. 6. 
Coelhos não pode ninguem caçar com cães, nem 

coin· armadilha, ou piado, em Março, Abril, 
Maio. liu. 5· rir. 84. §. 2. 

Çoimas dentro de que tempo se demandarão. liu. r • . 
. ti r. 49· §. 1 9· . 

Coiros vacuns não pode ninguem tirar pera fora 
. . do reino. liu. 5· tit. 88. §. I. 
Çollaços de .Caualleiros não podem ser açoutados, 
~ nem haúer pena vil. liu. 5· tit. 40. §. I. 

Çollação, vede 1ta palmtra Conferir, e na pa!aura 
,. Partição. . 
Çolmeas não pode ningucm comprar , pera matar 
: as, abelhas. liu. 5· tit .. 97· 
Çom.er fora da igreja podem licitamente os que 
: leuão os finados. liu. 5· tir. 33· §. 8. 
Commend!ldores, ou Prelados, ,que. não appropriem 

pera si os casaes , ou terras, que fi cão herma.s • 
. · liu. 4- tit. 67. §. 15· 

Çommendadores , que tem lugar de senhorio, po-
; dem ser citados pera a corre. liu. 3· tit. 5· §. 6. 
Commodat.:ario, que nã.o torná a causa emprestada, 
: dizendo que he sua. liu. 4· tit. 59·§. 4· 
Çompanheiros dos que dão cutiladas pelo rastro, 

que pen<f tem. liu. 5· tit. 10. §. ·8. 
Companheiros dos que fazem assuadas, que pena 
. hauerão~ liu. 5· tit. 51. §. I. 

·eompensacãG de benfeitorias com fructos. liu. 3· . ~. . . 
tit. 71. $·3· 

Compensas:ão q~e cousa he, e em que casos não há . 
. lugar. !tu. 4· tlt. s6. 

Compensarão não pode allegar o depositaria, senão 
.. . '·~m sem~lhante <;aso. liu .• 4• tit. 56. §. 2. 
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Compra ·e venda se pode· fazcer entre absentes-. Fiu.4. 
. tir. 23. §. I. - • 
Compra e venda se deue fazer per preço <?erto. liu. -+• 

t it . 2J. § .. 2. . 
CGmpra e venda, feita com sinal dado, quando se 

pode desfazer. liu. 4• tit. 24. §. 2. 
Compra e vend a , onde se dá dinheiro em começo 

de p;~go, que fi que fi rme. liu. 4· tit . 24. §. 4• 
C empra de causa lit igiosa . liu. 4• tit. 45· 
Compra de ca usa al !1ea, sabendo que n_ão he do ven-
, dedor. líu. 5· tit. 65 §. 4· 
Compra e venda de mercadorias se prouão per teste .. 

munhas , posto que passem de trinta mil reaes. 
liu. 3· tit. 45· §. 1 fl •. 

Compra e \'enda, em que se leixa o preço em arbí-
trio dalgum terceiro , que morre, antes de assiQar 
o preço, não vai. liu . 4.' tit. 23. §. 2. ' 

Compra e venda ·, d e que se Jeixa o preço em arbí-
trio de terceiro, de cujo aluidramento se aggraua 
huma das partes. · l iu. 4-• rir. 23. §. 2. 

Compra e venda , que se faz a contentamento da 
parte. liu. 4• tit. 23 . §. 2. 

Compra e venda como fkão fi r-mes , comó he 
acordado ·pelas partes do preço. 1iu. 4· tir. 24:. 
§. I. 

Compra e venda, feita per sinal dado, como se 
d esfaz, perdendo o sinal. liu. 4• tit. 24. §. 2. 

Compra e venda de mercadorias, feira per corretores 
entre mercadores, que se não desfaça , por se-
não dar sinal. liu. 4• tir. 24. §. 3· 

Compra e venda de cousa a retro , quando se diz 
ser usuraria. liu. 4• tit. 27. 

Comprar, pera reuender , a que pessoas· he defeso •.. 
~iu. 4• ti tt. 32. e 38. §. 2. 
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Comprar pão , pera reuende:r, ~não · pode ninguerri J 

sob pena de p'erder a valia do pão em dobro • 
. . liu: 4• tit. 32. §. 2.-. 

, _ .Atem da dita pena de perder em dobro .a ·palia do pão te~n 
mais, dorts annos de degredo pera :djr.ica : saluo os que com~ 
prarem pão nas Ilhas dps .Açores, perct o trazerem a pender 
.na I,l!ta dp. Madeira , ou a outros lugares destes reinos, não 
sendo nas mesmas Ilhas dos A cores. E tirando lambem as 
.Pessoas~ quê per contrttolO .for~m obrigados ~eruler a S. A. 
pão por .certo preço , pera os lugares de A {rica , ou pera •u 

fomos de Val de Zebro, Porque as taes pessoas o poderão 
vender , p•sto gue 6> não l6nltâ:o de sua colheita. 

bem : rzinguern pode comprar vinho , nem azeite ., pera tornar 
.a vender no luear , onde o cornprnr, sob pena de o perder e!n 
dobro , e de rtm a1uzo de degredo pera Africa : saluo pelo 
meudo , tendo licença da uu;zara, Mas poderiio compra~\ 
vinho, ou azeite, em lwm lugar, pera o leuar vender a outro, 
com l(mto que Ô comc.cem ,,ender dentro de .xxx. dias. 

· l'ela extrauag, do anno de di58. 

Comprar, nem arrendar bens de raiz, não podem 
. ps officiaes da justiça tempo('aes, liu. 4· rir. 38. 
Comprar1 .fiado -não podem os officia~s da justiça 

temporaes. liu. 4· tit. 38. §. 2~ 
Compra~· não pode ninguem desembargos, nem 

_tornalos em pagamento. liu. 4· tit. 40. 
Comprar não pode ninguem na -cone. o'u em Lix-

boa:, ~.enão da mão de ,pregoeiros , ou adelas, 
-ou of~ciaes. liu . 5· tit. 37· §. 7· \ 

Cop:~prar causa furtada que pena he. l iu. '5. tit. 37• 
§, 6. \ \ 

Compraçlor de bens de rai , em que a mulher do 
vendedor não consentio ,.\quando se lhe tornará 
o preTo. liu. 4-· tüt. 5· 6. 1-, ·' _ 

Comprador de causa, obrigada a outrem , quando 
não ficará com o encarrego. liu. 4· tit. 34· 

Comp.ra,dor, que não paga o preço da cousa com .. 
prada. liu. 4· tit. 37· 

Comprado!-
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Comprador e vend~dor, quê não .se fião de entregat: 

. a cou~a , ou o preço. liu . 4· tit. 37· §. 2. 
Comprador, que: não pagou o preço ao tempo, que se 

obrigou. liu. 4- üt. :n· ·§§. 3· e 4• 
Comprador, que compra pão .fiado, como o pagará. 

liu. 4· ür. 43· . 
Çornprador, que comprou causa litigiosa, não nQ 

sabendo. liu. 4· tit. 45· §. 5· . 
Cómprador de causa de raiz, que o marido vendeo 

sem outorga da molhe.r, quando compensará -os 
fructos ·Com as benfeitoriàs. liu. 4· tit. 6. §. 8. 

Comprador, que primeiro haa a posse da causa .~ hc 
feito senhor della. liu. 4· tit. 28. §. 1. 

Comprador seg undo se prefere ao primeiro, quanda 
· se. lhe a causa entrega pelo vendedor. 1iu. 4-· tir.28. 

§. 3· -
Comprador, que tomou ·o perigo da causa sobre si , 

. antes c1e lhe ser entregue. Jiu. 4. tit. J I. §. 9• -
Comprador de alguma propriedade ;:~nendada ., ou 

alugada a ounem, .em que casos será obrigado estar 
pelo arrendamento, ou aluguer. liu. 4• tit. 29. 
§~. r. e 2. · 

Comprador, que ouue alguma cousa em menos da-
metade do justo preço, e a vendeo, ou traspassou , 

· · rião leixa por isso de poder ser demandado. liu. 4• 
. tit. JO. § • . 6. . 

Comprador de cousa , obrigada a muitos credores , 
que diligencia fará, pera ficar seguro delles. liu·+· 
tit. 34· §. 'I. . 

'Compromisso em juiz aluidro . .Jiu. 3· tit. 8r. 
Compromisso expira per morte do aluidro, ou das 
. partes. liu. 3· tit. 8 I. §. 5· 
-:Compromisso cessa per longa absencia do juiz al-

uidro. liu. 5· tit. 8t. §. 6 • . 
K 
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Compromisso quar1do dura, mor-rendo algum dos 
aluidros, liu. 3· tit. 8 r. §. 7· 

Çoncelhos não podem dar tença· a nin-guem- sem 
licença d'Elrey. l·iu. I. ti r. 4.7· §. 3· 

Çqncelhos não podem fazer aoncer.tos com os se:-
nhores . sobre suas r-endas. liu. 5· Üt·. 70. §. I • . 

Cqncelhos .podem. sçr ciraclos .pera a corte. liir. 3• 
rir. 5· §. 6. 

I sto n iio f112a , lugar em Lixboa ., que tem. por j u izes em todos 
seusf,itos, quer seja A. , 'luer R., os Corregedores do crime 
dc1 mesrJla cidade, P_ela e_xtrau. do liu, da Sp!l.fol. u 3. _ 

' A nuo •. I53o, 
G'oncelhos não podem ser citados sem lic_ença_ 

d'Elrey.. liu. 3· tit. 6 •. 
Concerto das escritura~ . que seja posto pelos taba!' 
' liães. liu. 1. tit. 6o. §. 1 o_. 
Concerto ,da!J_escrituras e carta_s. teste-munhaueis que" 

se faça com outro escriuão. liu. 1. tít. 2.0. §. 13. 
~onoertps , __ por, faz_er despachar negocias- na corte-, ., 

que nãb se fação. liu. 5· tít. 70 .. §. 2. _ 
Conchas . das do trato de Guiné , . que as não te.nha·, 
· ninguq.m , nem trate nellas. liu. 5. tit. I 1 3· §. I· 
G;oncl1;1são final do _feito que se não .-abra, _senão pera , 
·. razão ~:i e nouo. liu. 3· tit. 33• _ 

Esta orden(lçii.o esuza. limitada pela noua ordcvi c(o juiw.§. ~5.:, 
I 

Condes t~m credi.to em seus assinados, como se_ fos~ . 
sem ppblicos.. liu. 3·. tit. ~E·'· I 5! , . 

·(;onde,nado á_ morte ero quelcasos p.odera fazer te- . 
starnento. liu. 5· tit. 94· 

Gondenado, em que se f.1z execução , sempre paga >. 
as cus,tas do pro.cesso e officiae~.liu.3. tit.7J,,,I 5• . 

Condena,do, qu~ alhe;t os. bens em prejuízo do ve~-
. · cedo r, que- seja preso, e não possa _, f~~~~ cess~Q , 

d_ç bç:n~. liu. J: ti r. 71. §.I (),i · 
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Condenado, que sendo requerido, não dá penhore&~ 
ou os esconde, ou não ·dá os que bastem, que pa• 
.gue as cUstas da pessoa. liu. 3· t'Ít. 71. §. 17. 

Condenado e·r.n alguma aução real rem .x. dias peta 
entregar a causa, em que he condenado. liu. 3 ... 
tit. 7-1. §. 3 r. · 

Condenado, que maliciosamente Ieixou de possuir a · 
causa, que 'lhe demandauão, que o vencedor fa.ça 

. execução nella no. tercei-ro, -que a rem) sem mais 
processo,ou aja a estimação della.liu.J.tit.7r.§.32 .. 

Condenado, que maliciosamente leixou de possuir a 
causa, que lhe demandauão, que sejà preso; àté 

. que a entreg1:1e, ou a estimação deJ:Ia e da affáção., 
que a dia tinha -o vencedor. liu. 3· tit. 71. §. 32. 

Condenados á morte que sejão confessados, primeiro 
qu·e padeção. Jiu. 5· rir. 60. §. J• 

C~mdição posta em algum contrac-to ;· que o credor 
possa prender o deuedor per sua autlioril!<rde; não 
vai. liu. 4• tit. 52. §. 4• 

Conferir não deue o filho o que gastou no est~
do, ou na guerra, sendo solteiro. liu. 4• tit. 77· §. ·6 .. 

Conferi-r deue o filho o que lhe deu 6 pay perá a ca. 
ua llaria , paço , ou estudo, se as c ousas• inda nã@ 
são gastadas. liu. 4• tit. 77· §. 8. 

·Conferir .não deue o filho o que gastou êm• s'úr dé 
catiuei·m, ou homizio., ou no paço., sendo soheiro. 
liu. 4· tir .• 77• §. 7 .. · · 

··cõr1ferir se não deuern as mercês, ·ou ajudàS' pera ca-
samentos4 liu. 4· tit. 77· §. 9· · 

·Conferir . se não deuem · as tenças; - ou juro, que o 
pay solta, ou traspa·ssa no filho per mercê d'Elrey. 
liu. 4• tit , 77· §. I I • · . 

Conferir como deüe o filhOià cou,sa de rai:z, que lhe 
seu pay deu. liu. 4• tit. 77• §. 12. 

K 2 
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C,onferir. se deue a estimação da raiz vendida. liu. 4• 
.t,Ít. 77• §. I.J. 

Çonferi.r: como se ·deuem os bens . moue is, dados em 
,çasamento. liu. +· tit. 77· §. r 4• 

C.qnferir como se dellem os bens moueis, dados em. 
casamento, se osj aa nãoou uer. !Ju. 4· tit··77· §.14. 

Conferir não deue. o herdeiro os fructcs ao que não-
' recebe a.panição. liu. 4.· tit. 77· §. 1 7· · 

Conferir como .deue os fru c ros o marido aos herdeiros . 
da rnolher. liu. 4· tit. 77· §. 2 2. 

Con ferir não deue o filho o que ganhou per seu tra"'" 
· balho, estando com seu pay. liu. 4• ti r. 77. §. 23. 
Conferir. se não deue a mercê, que Elrey, ou .algu.m. 

senhor faz. liu •. 4. tit. 77· §. 2J. · · 
Conferir quando deue o filho o que ganhou, estando-. 

com seu pay. liu. 4• tit. 77· §. 23 • . 
Conferir como e qtJ;lndo se qeuem os. pra"?os. liu. 4• . 
. tit~ 77· §§. 33· e 34· 
Conferi r deue o filhofamilias o que de seu pay ouwe , . 
. ou por seu .J!.especto. liu. 4• tit. 78. §.r. 
Conferir não deue o filho os bens , que ganho.u pcJ: 
. letras, ou armas .. liu. 4· tit. 78. §. 2. 
Conferi1· deu e o neto a doação, que lhe se,u auô fez, . 

se qu1~r entrar á sua .herança. liu.. 4· tif· 79· §. I • . 
Conferi1· deue. cada um com seus irmãos1 a doação • . 
. que a seu fi!\:10 he feita pelo auô .. liu. 4~ ti.r. 79· §. 2 • • 
Conferi r deue o filho , ql!l\e entra_ á- herança . de sell , 
. pai, tmmãy.,. a,deação, q\.te lhe fez se.u auô. liu. 4• 

. I 
tlt. 79· ~. 2. 

Conferi'r não .deue. o fi-lho o. gent·ar ., ou .cea .. , que o . 
pai lhe de~r 119 dia de sua ,vo~a. liu •. 4 • ti r. 77 ~ §. 4· . 

Çonferir não deue. o filho o que. o pai, ou mãy .de ... 
r~.m a ,quem o. ensinar~ q).lalquer . mesçe.r, liu~ 4-
tjt! 77: §~ 6.-.. . . 
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Conferir n5'o deue o filho o que lhe o pay ou mãy de-

. rem, pera ir a alguma romaria. liu. 4· tit. 77· §. 6. 
Conferir quando :;e deuetn as mercês , ou doações, 

feitas pera casamento. liu. 4• tit. 77· §. 10. 
Conferir. não deuem os .filhos os bens aduenticios. 

JiLt. 4· tÍt. 78. §. J• -
Confessados deuem ser os condenados á morte, anteG 
, q11e_ Radeção. liu. 5· tit. 6o. §. 2. . . · 

Confirmações, que são obrigados tirar os filhos, ·que 
soccedem a. seus pays em doações, , ou . mercês 
d'Eirey. liu. 2. tit. I 8 .• §. 2,. -

Confirmando Elrey algumas doações, não entende 
confirmar, nem conc~.der o que jaa estaua reuo-
gado, ou limitado. liu. 2. tit. 26 •. §~ I 7· . 

.Con-fissão .. , que a parte faz, ou a reposta, que da a ~ se 
a não.quer assinar. liu. I. tit. 20. §§. q. 18. 

Confissão do que diz ter recebido o emprestido , _ até~ 
quando se pode reuogar. liu. 4·· tit. 47; §.L 

Confissão, que a parte demandada faz com qualidade, 
quando se leixa em seu juramento, que seja crido, 

: posro que a qQalidade seja separada.li'u. 4· tit. 36. 
§. 4· .. ' 

Consentimento da molher pera vender, .ou alhear 
bens de raiz, se deue prouar per escritura publica. 
liu. 4· tit. 6. §. r. 

eonsentimento tacito dà mollier-- , pera o marido _ 
. alhear bens .de raiz, não vai. liu. 4· rir. 6. §. r. 
Consentimento da molher não se· requer, pera ven-

de,r, ou renunciar offkio. liu. 4• tit; 6; §. I. 
C,;:onsentimento da molher, pera o marido vender bens· 

de. raiz, . q\Je. se dee perante o juiz, . e que ju-re a · 
molher q!le o daa. p.er su.a. vontade. liu. 4• tit. 6 • . 
§ •. 9• 
~la. Qrd~nafiiO estjl.a reuocada ~ porque rum o jr.ii;r. sr:laa. preo 
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4ent~, 11 em a mol11er juraraa : m as o tn!JaUiio tomararz a 
ontorgrz cln molher. P ela eDttrauag. do liuro Murado fol. 55. 
Aww t 524• 

Consentimento da molher, que se .requere ., pera o 
marido vender bens de raiz, se requere pera em-
praza mentos c arrendamentos de .x. annos pera 
cima. liu. 4· tit. 6. §. 1.0. 

Conúnação do preço, per que se compra alguma 
causa obrigada a outrem. liu. 4• tir. 34· §. I. 

Contador 'Clas cusças, que h e suspecto. liu. I. tit. 7o.§.r. 
Contador das custas faz as contas entre as partes • 

per mandado dos julgadores. liu. I. tit. 70. §. 2. 
Contador das custas que salario .contará pera .si. liu.I. 

rir. 70. §§. 3 S· até 40. 
·Contador, qu e não coma os feitos dos presos até dous · 

dias, que lhes paglle as custas do retardamento em 
dobro. liu. r. tit. 70. §. 4J· 

:Contador das custas que não conte o fe:ito, donde e11e 
haa de hauer salario~ como escriuão, ou enquere-
dor. li~. r.. tit. 70. §. 42. 

·Contador do gado de. Casrella que maneira teraa em 
o cent~r. liu. 5· rir. 89. §. 12. 

Contador,es dos residas que diligencia terão na exc:• 
cução ç,Jos testamentos. liu. 2. tit. 35· §.S. 

Contadores dos resides que não dem esp ,ço, nem 
quita. liu. 2. tit. 35· §. 18. . · 

Contadores dos residas até q~aríto tem alçada. lirJ. ~ .• 
tit. 35· §§. 30. e 38. " 

Contadores dos residas como \ se· hauerão nas cansas 
dos orfãos. liu. 2. tit. 35· §. 'gr. 

Contadores dos residas como s'e hau~rão nas causas 
das capellas. liu~ 2. tit. 35· §. 41. 

Contadores dos residas que se não entremettão nos 
.bens 4os morgados. liu. ~· tit~ 3.5'• §._f9• 
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Contadores dos residas que reuejão as contas, que os 

juizes dos orfãos tomarão. liu. 2. rir. 35· §. 33· 
Contadores dos residas que tirem os tutores, que o 

não fizerem bem, e dem outros aos orfãos. liu. 2. 
ti t. 3 5. §. 3 7. 

Contadores· dos residas que conheção nos lugares, 
. onde estiu.erem, per aução noua, ·da soldada dos 

orfãos e das diuidas, que se lhe deuerem. liu. 2. 
tit. 35· §~ 38 •. 

G:onrador.es dos contos e das comarcas não podem 
arre.nd.u a rendeiro d' Elrey. liu. 4· ti r. j !3 . §. 4· 

Contas pardas ·dás que valem em Guiné, que as não 
tenha .ninguem ,. nem trate nellas. liu. 5· tit. ''3· 
§. J. ' 

Çonrestação da lide com que causas se empide. liu .3. 
· 'rir. 38. §. '· 

Contestação, da lide como · e quando se faz. liu. 3· 
tit. 39· 

€ontesiação da ·Hde, .se fallece, não faz ·o auto nu.llo. 
liu. 3· tit. 49· §. 1o . 

Contestar deue o juiz per ilegação o lihell0 crime, , 
quando a parte. não . quer contestar • . liu. S· tit. ~· 
§. I • . 

C:ontraditas quando se hão de poer. liu. 3· rir. 44• §; I• . 
Contraditas de testemunhas tiradas fóra, donde se · 

trata o feito. liu. 3· rir. 44· §. 2• . . 
'Contradi r as hauidas de nouo , . depois da .pane s~i' · 

lançada. liu. 3~ tit. 44· § • .J~ . 
'Contraditas p.ode poer.o preso depois do term-o. liu.3. 

tit.; -44· § .. 4 •. . 
·Contraditas que se não prouem com mais que tres -

testemunhas cada huma. hu. 3· tit. 44· §. 5· 
Contraditas-ás testemunhas da deuassà quando poraa , 

O. preso, ,ante de.se dar libello~Jiu. 5 ~ tit. I • § • . I 6. 
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Contradit;ts, que se podem poer ás testemunhas, peu. 
não serem valiosos seus ditos. liu. 3• tit. 44· §§. 6. 
até I 2. 

Contraditas, em que casos as não receberaa o ju1. 
gador. liu. 3· tit. 4 7· §. +· 

Contrahemes, que querem contratar per escritura • 
que se possão arrepender at.é a fazerem. liu. 4• 
tit. J6. §. 2. \ 

Conrrariedade que se não recebe em feito ·crime, que 
- se possa ·co.rreger em .outra forma até duas vezes. 

liu. 5• tÍt. I, §. I. 

Re11ogada pela cxtrarwg. do Uu. 111ortulo • .fol. x85. P.orquc nãr; 
u emenda mais <{ IIC 1111U/. vez. A uno 152.9. 

·Contrariedade de feito crime que seja de artigos 
dereitamente contrarias á accusação principal. 

• Iiu. 5· tit. I. §. 1. . 
Colíltrariedade, com que pode vir a parte no feito 

crirn~ , depois das im}uiriçõcs acabadas. "liu. 5• 
tit. I~§. I. 

Contra~:to de mantimentos, que se não possa fazer 
. senãq a dinheiro. liu. 2. tit. 50. 
Contraçto feito per escritura requer proua doutra 

escri~ura. Iiu •. 3. tit. 45· §. 3· 
Contraçto de compra1 e venda quando he perfecto. 

l o o § \ 
lU, t· tlt. :24. o I. 

ContraFto de parçaria he diueqo do COI?tracto de 
arrer~damento. liu. 4· ti . 6o . . §. 4• 

C ,... d I · "1 , ontra.pos, que passao . e ·tqnta m~ reaes, requerem 
escritura publica. liu. 3· t~t. 45· §§. I. e 2. 

·Contractos de casamento qu, nto ao dote se prouão 
per testemunhas entre o sogro e o genro, posto 
que passem de trinta mil reaes. liu. J· tit. 4 5• 
§§. ~ 1 .• 20. 

D1çlaroq · 
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flJeclarou Elrey esta oràe~nç.lio , :que rillo aja lugar no.r pm; 
· mettirnontos tJ conuor!fas dos tlotos , tmtcs dos casameruos 
serem feitos por pai auras ele prcsome, mas que so guardo o 
cont~udo Ílo prtnclpio desta ordcnaçlio. Pela doterrninação , 
que o dito Senhor torno1~ na ltelação no anno de J536.fol,:u~. 
do liuro Morado. · 

Contractos , que passão de trinta mil reaes , que se 
não possão diuidir, pera pedir, parte delles.liu. 3· 
tit. 45• §. '::zJ. . 

Contractos vsurarios como são defesos: liu. 4• tit. J 4• 
· Contractos, que de substancia requerem escritura •. 

liu •. 4· tit. 36. §. I. . 
Contractos, feitos fora dó reino, que dereito guar-
. · darão. liu. 3· tit. 45· §. 2. 
Contractos feitos em náos, ou em lugares da con~ 

quista de Portugal. liu. 3· tit. 45· §. 2. . 
Contractos simulados se podem prouar per teste-

. munhas. liu. 3· tit. 45· §. ·24. · ·. • 
Contractos, em que se poem jur;tmento, ou boa 

fee, que sejão nulíos, ·e o que os ·fizer, perca o 
dinheiro, que receber ~ ametade ·pera a camiua 
d' Elrey, e a outra pera quem o a-ccusar. Jiu. 4• 
tit. 3. 

Estas penas da ··ca.rnara d'Elrcy todas sâo applicadas pertr., 
vs r.atiuos. Pela extrauag. do lü•. da Sp1<, fo l, 87. Anuo 
1525. . t 

Contractos desaforados que sejão nullos. liu. 4~; 
. tit. 4• 
Conrractos simulados em prejuizo de terceiro, ou 

da lei. liu. · 4· ti r; I 5· 
Contractos feitos por menos da . metade do justo 

preço. liu. 4• tit. 30. 
Contractos, que não podem fazer os officiaes dai 

justiça rernporaes. liu. 4· .tit~ J8. 
L 
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Contractos , em que se poem penas conuencionaes. 
liu. 4• tit. 4-4-

Contractos , feitos per presos , em que casos não 
valem, liu. 4· tit. 49· · . 

Copeiro moor pode trazer seus cont~ndores -· á cor-re. 
Iiu. 3• ric. 4· §. r. . · , 

Coriis não pode ninguem ter, nem tratar · nelles. 
· ]ju, 5· tÍt. I I 3• §, I, . 

Coroa · dordens aberta, que pessoas a não · poderão 
trazer. liu. 5· tit. II2. ·§§. 1.6. e 17. . 

Corregedor da corte do crime conhece de todolos 
maleficios commettidos no , lugqr , onde a corte 
está, e cinquo legoas _a derredor. liu. I. tit, 5· §~ r • 

. Isto niio !ta aluga;· nas culpas lcues , qne os cantores e ~oçol . 
· da capella , lf''c nã o tem ordens, comtf!!!:P.Hfm na capella , 

por9ue deltas conhece o capellão moor, Pela eztrauag. do 
Ji1t, Moradofol, 2 18, , .duno 1536, 

f . • . 

Correge~or da corte com que dausulas 9á cartas 
de seg~ rc,> aos delinquentes, que morão no lug~r, 
onde está a corte. liu. I. ti.t. 5. §.' 5. . 

Corregec,lor da corte como pode traúr· a ella os 
feitos crimes e os delinquentes. liu. 1. tit. 5· §. 6. 

Corregeqor da corte q~e prenda os querel~ dos , ·que 
delinqfJ irão na corte, e Cinquo legoas ad1 d_erredor. 
liu. 1. tit. 5· §. 7· ~- . 

Corregeqor da corte per que éasó.s _m~anqatl\á trazer 
á cad1~a da corte os que \ dehnqunao fora deJ.la. 
liu. I. tit. 5· §. 8, \ 

Corregedor da corte manda prender fora della per 
aluará~ aos de que lhe hc Ciada querela. liu. c ... 
tit. 5· §. 8. . . . 

CorregecJor da corte com mette aos das comarcas os) 
delinq uentes poderosos. liu. 1. tit. S. §. 8. \ 
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Corregedor da corte commette aos das comarcas as 
canas de seguro de pessoas poderosas. Iiu. I. tir.s. 
§. 8 •• 

Corregedor da corte soo daa carta de seguro em 
morte de homem. §. 9· 

Corregedor da corte, que forma teraa em passar 
cartas de seguro em morte de homem. §, 9• 

Corregedor da cone soo passa canas de seguro em 
casos .de resistencia. §. ·I o. . 

Corregedor · da corte conhece das resistencias, que· 
se fazem pelo reino a officiaes de justiça , não 
querendo elles accusar, ou desistindo. §. I o. 

Corregedor da corte desembarga em relação estro .. 
mentos daggrauo, de qualquer parte do reino ·' 
sobre feitos crimes. §. I 3• · · · · · 

·Corregedor da corte destmbarga em relação os feitos 
crimes, que vem á corte per remissão de quaes .. 

. quer juizes. §. 13. · 
Corregedor da corte poem interlocutorias per si' soo· 

nos feitos crimes , de que conhece. §. I 3• 
Corregedor da corte conhece dos aggrauos, que a 

elle vem per petição de juizes ordinarios, onde 
está a corte, e cinquo legoas a derredor, em fe'itos 
.crimes. §. 14. · · 

Corregedor da corte quando poderaa metter logo 
a tormento os malfeitores, que ante dle vem, 

. de que haa indícios. §. I 5• · : · 
Corregedor da corte de que delictos conheceraa per 

si soo. §. I 6. 
·Corregedor da corte de que -officios passará cartas. 

§. I 7· . ~ 
Corregedor da corte dá cartas de segurança rea·J. 

§. I H. . . 
Corregedor da corte que ponha pena aos julgado .. 

L .2 
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res, que não comprirem seus mandados ~m ·o 
termo, que lhe parecer. §. 20. · 

Corregedor da corte que inquira em o lu~ar, em 
. . que a corte estiuer, sobre officiacs da j ustíça.§.19. 
Corregedor da corte que faça duas audiencias na 

semana. §. 2 r. 
Corregedor da corte do crime que conheça do 

. , · ciuel 1 que nasceo de crimes de clerigos e bene-
ficiados, que viuem com Elrey. §. 22. 

Corregedor da corte que ao tempo que se Elrey 
v,ai dalgum lugar , conheça das malfeitorias da. 
casa da aposentadoria. §. 23. 

· Corregedor da corte que mande lançar pregão sobre 
. as ma\feirorias das casas 1 quando a corte vai a 

algum lugar.§. 29. 
·Corregedor da corte conhece dos aggrauos , de que . 

podem conhecer os Ouuidores do crime da casa. 
do ciue~, se a clle vem primeiro. liu. 1. tit. 33• 
§. 3• . 

Correged9r da corte, que manda passar aluará sem 
nome çie pessoa , que manda prender 1 e sem 
outro 1 em que vai declarado, que pena haueraa. 
liu. r. tit. 39· §. zo. , 

Corregedor da corte passa cartas pera toda's justiças 
. do reino, que guardem as cartas de seguro dos 

clerig?~ 1 _ ou beneficia~os ~ \que ol!luerão dos juizes 
eccles!astlcos. hu. 2. tlt, r.\ §. 10. 

Correged~lr da corte passa cartas , pera as sentenças 
dos juiz,es ecclesiasticos serem guar.ôadas, per ·que 
os cleri~os d'ordens sacras , ' ou-beneficiadog são 
liures. liu. 2. tit. 1. §. 1 3· ' 

Corregedqr da corte quando pode mandar prender 
per to~o o reino per aluará assinado per el!e • 
sem pa~sar pela chancellaria. liu. 2. tit. 20. §. 9• 
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- Cór.regedor do ciuel da Corte vsaraa ; dcl · regimento 
· dos .Corregedores das .comarcas, tirando o crime • . 

liu. 1. tit. 6. §• 1. -
Corregedor , do .ciuel : em quce, di:as faraa a.udiencias. 

§. '· . 
Co. r regedor -. do duel ·conhe.ce · pec a u çãõ noua de 

todolos . feiro.s ciueis, onde Elrey. está ., oua ·casa ' 
da Soppricação, e cinquo legoasderredór, §. 2. 

M-as pela -lei Dll'famar-i -pode· -manda•r âtar f ora das · c in quo , 
/egqas . a 1qua,lquer parte elo reino. P elo acordo da RelafâO·• 
do_ anno - de. J558.fol. 287._ do liu, Morado • . 

Corregedor do ciuel · que.Jaça .· ementa dos feit-os do 
lugar, . onde está, a cor.re, q~1ando se. Elrey for • 
delle. _§o: 2 •.. 

Corregedor do .ciueh que· desem-bargue - os · feitos:. . · 
q4e a. elle pertencem , Jora .da Relação. §. 3 ~

Goneg~dor. do ciuel ;conhece ·per a.uç~o no.ua dos : 
feitos -dos Prelados exemptos. §.: 4· · 

Corregedor . do ciuel . dá .cartas, . pera ; citar-· perante< 
elle . pessoas, que . tem jurdição. §. s·; 

·Corregedor do ciuel ' conhece dos- feitos ; _que p~r 
·n:missão vem á .corte, de - qu.aesq~er .juii..es, <Jntes _· 
da diffinitíua. §. 6. · -· 

Corregedor do ciuel tem · carrego dàs -.causas, que 
perteiH:.em ao Almotacé · n:wor. §. 7~ 

Corregedor~ do -ciuel conhece db-s f~ i tos ciueis das ·. 
viuuas, orfãos e pessoas miseraueis, ,qlJe .o. esco-
lhem por -juiz.> §. H; . 

Corregedor do ciucl conhece -dós aggrauos dante os . 
juizes . do luga,r·, onde a corte está; ou · a c'asa 
da Soppri.cação; e a cinqtlo leg,oas, p~r perição. 
§, I 1 • . 

Corregedor do·ciuel conhece dos ·aggraucis ·dos jul-
gadores de Lixboa per· p~tiç~o; estando nella a 
corte. §. J 1. 
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Corre<Ye'dor do ci'u'et , que>maneiJa teraa pera passar 
carras' pera se fazerem execuções, ou" diligencias. 
§, l ''2o . 

·Corregedor da corte do ciuel .que-alçada tem~ líu. 3· 
tit, 77• c§, 7• · · , . . 

".Co~regedor do-ciu~l da,corre pode dar a huma _parte 
licença , que Cite -outr-a, · em seu · nome. ·, hu .. -3· 
tit. I. §. I. . 

Corregedor do ciuel pode mandar citar até dnquo 
legoas, donde esriuer a corte. líu. 3· tit. h§. 12. 

Corregedores das comarcas, e -o que a seu · officio 
·. pertence. liu. r: tir ~ 39· 

. O Correge'dor do · ciucl 'de Lix&oa !taa .de vsar- em · 'tudo do regi• 
me~zto do Corrogedor do cÜ!el da· cort(! , P ela ·extrauag. do· liu. 
•da §p/z , .fol. •5 1. Ann'o l -5 Üfo . 

Co~·rea-edores d~s comar~as que não conheção per o . . 
aução noua , s.enão nos 'feitos das pes-soas pode~ 
rosas, ~.>u officiaes, ou em que os juizes ·da terra 
forem s,uspectos. §; 7· 

.i1gora n iio podem 'os . Corregedores conlte~er de nerilwm .cdsa 
.p er _ai fção . nona nos lugares, onde ouuà juizes de fora , 
senão dos qne per bem da ordenação podem conhecer , M as 
onde qs taer jttizes n ão ouuer , : poderão conlzecer per aução 
rzoua f/e toda/as causas , elo que os.-juizes ordüz~rios pod<Jrn 

-·conhecer. E dos laesj'eilos se nâu pagara dizima ·nem outro 
. dereito .• E .. as p artes po))erâ o escolher o Co rregedoP, ·ou juizes 
ordin-arios. Pela extrauf!g, do \li.u, Moradofol. 3{15. Ann() 
ci528, : · · '\ . ' 

·Corregedores das comarca~ , quando se. partirem 
· dalgum lugar , que leixem 'Q,s f;it bs aos juizes da 
terra , de que conhecem per auçao noua. §~ ?• 

. . .. ) 

· l sto não haa 1rtgar no ··Corregedor da casado ciuel, que fora 
da cidqde conhece de a.ucôes norws : porque tornando' a casa 

· li éirla4e , consulta rá con"z. o . GoÍlerfl.ador, quacsfeitos leixa(tÍ 
:izo lugw, como faz o Corregedor da Çorte, Pela extra~tá;~ 
do lia, da Spll. Jol., ui$. . ' 



Corregedores · das c:omarcas conhecem dôs·· estro-
mcntos daggrauo , .. que da correição a clles vie-
rem, de que os Desembar.gadores do· aggrauo, 
ou. Corregedor do crime da. corte podem conhe-
Cer. §. 8.; · 

1sJo não· haa- lugar -; · quando'as caMas coitberem na -alçada dr;M 
·· juizr.s , . porq tw ne!la.r·se nâu pode aggrauar, c agg;auando, 

o5 Corregedores não· prouerlio • . Pelo seu . recimento. do ./iu • . 
Mora~lof.oi..53I. Anno. t524• · 

Corregedores das comarcas que diligencias far~o, 
pera os rnalfeirorés serem presos. ~§: 9· 10. e ·39• 

Cnrregedores das comarcas- que remetrão aos juizes 
os presos, que prenderem., _pera que os desem-· 
barguern, .não sendo pessoas poderosas , ou · de 
que elles ajão de- conhecer. li'u. 1. tit. 39· _§. 9~. 

Isto· não haa lugar nos· ladroes , .que . merecem· pr.na -de morte·, 
· ou em outros delictos graues :· p6rque não nDs remeuerlió ~ 
inda que as jusuças .dos . lugares dos malejicios llzos mandem 
pedir, e as partes dan ificadas ' lho requeirâo, Mas telos-· 
!.cio presos nas cadeas das correições ' e os 'julgarão ' posto 
que seja per aução nona: saluo sendo presos onde ajajuizcs 

. de fora.; porque ./h e serão remeuidos a seu requerimento, 
Pelo regimento dos- Corregedores -, j'ot, 33J.· do ~iu, .J.ltlorado 
Anno 1S24, · . 

Corregedores das comarcas que procedão contra os 
tabaliães, que .lhes não dão as culpas; quando 
vem aos lugares da correição. §. 2. . 

Corregedores das comarcas, que mandão prender 
n1alfeitores per alu:uás , errJ que não vão os no-
mes das pess_oas , sem outros secretos, em que vão 
declarados. §. 1 o. 

Corregedores das comarcas que . entendão sobre as 
competencias e bandos, e procedão contra os 
culpados. §. IJ. 



Co~r·egeddres · das comarcas podem dar licen·ça ,·pera 
··tirar fintas até .qu-atro mil re.aes. §. 16. 

E pnra coTicedar carta pera. osto! quat;o m il rcarw , /ari o ' lés 
··diligencitts , qli.c ·se comem •·em . .se1~· t:egimcmo •. j ol. 33I.·do 
·• lil•ro Morac!o. 

Corregedores das comarcas, que mandem fazer ·as 
benfeitorias publicas, que forem necessarias. §.I 6. 

·Corregedores das comarcas que· fação :aproueitar -as 
v!phas e herdades. §. q . . 

Cor.regedor"es d-a-s comarc-as que constranjão as pes-., . 
. soas, que não rem de seu, que viu:ão .. per solda.; 

" da. §. 17• 
Corregedores das comarcas que ·mandem ·pranra·r 

aruores de •(ructo ·e enxertar azambqjeiros nos 
lugares , que -forem .pera i·Sso. :§, 18. . 

Corregedores das comarcas que entrem nos castellos 
d' Elrey e das · ordens~ ·C ·vejão se estão bastecidos 
do' n~crssario. §. 2. J. . 

·Corregedores das comarcas em que c'asos .podem 
dar cartas de seguro.·§§. 2 5. e -2 6. . 

Correged9res das comarcas que .não ponhão em seu 
. 'lugar puuidores sem muita necessid'ade -: e per 

quanto teh)po os porão . . §, 30. 
-Estes Owtidores não serão o/Jici'aes dante elles- , ·mas serão os 

Ju izes da fora , .ou out ras pessoas , nâ.o ltauend'o tacs juizes, 
' 'Peta lei .iij. ilos capitolos dar,s coi'les . 

E o Corregedor da Lix boa , sen lo emptldido ., pode pocróútM 
.per ROIIC~S dias ' e sendo per muitos' o poeraa odm o Go-, 
•uernador : e sempre seraa D esembargador sob pena de .xxx. 
·t;rn zados do que o seruir. , não no ·sendo. P ela extrauag. ·· dQ 
liuro da Splt • .foi. a. 5, /Lnno x5 (\1, ! · 

' I 

-Corregedores da.s comarças, e·m\ quantopoem Ouui-
do.res por si, não podem entender em ·causa àlgn-
ma do offkio em nenhum ·lugar .·da correição .. 
-§. JO . 

·corregedores 
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Correg~dores da.s comarcas que vão cada anno hum~&. 
vez a todolos iugares, e quanto tempo. estarão 

. -em cada hum.§. 31. · . . . ··: 
Corregedores das comarcas que inquirão sobre os · 
· moesteiros de donas, se alguns homens tem nelleii 

. conuersaçã_o deshonesta. §. 40. · 
Corregedóres das comarcas que inquirão em c'adà· 

. . _hurri anno sobre os juizes, übaliães, toudeis,e so-
' ·bre os officiaes do concelho. §. 44~ , · · 

. ' I1to n:_lio !tda' lugar em Lixboa, porque os 'Corregedores não' 
· ipe~g!mNio por os Vereadores ·dtvdita cida-de. Pela e:cuauat;• 
do lit4._ .~la .Sp!t. fol. 149• ,1nno 1535, 1 

C{)rregedqres· dasc:omarças não podem .releuar as 
. pàrtes das· penas, sem o Chancellcr ser ou v. ido 
' por parte d'Eircy. liu. 1. tit. 43· §. 4· , 
ÇQrreg~dores das cornarc_as que não ponhão penas 
: "pera . a chancellaria. , senão pera os btitio~ , e 

obras ~O concelho. }ÍLJ, I. tÍt. 4J• §. I 4• .. 
Corregedore5 das comarcas não podem mandar des-
. pender dinheiro algum das chancel!arias. liu. r. 

tir: 43· §. 6. . -
,Corregedores' das comarcas podem confirmàt os Al:-

caides appresentados per os officíaes da éamara.nos 
lugares , onde os· Alcaides são postos per Elrcy. 
liu. I. tít. 56. §. 4• . . . 

;Corregedores das comarcas que fação correição hOS 
lugares dos senhores de suas coruarcas. liu. 2. 
tit. 26. §. I 6. 

'Corregéqores que não constranjão os da coroare~ 
guar.dar.-lhe os presos. Jiu. 5. ti r. 6 3. §. 1. . . · 

Corregedores 'das comarcas , que são requ_eridos dos . 
~ ~lcaide~s . di!s sacas, q \l;e prendão os passadores.. 
_ hu.s~ m. 89. §. 14~ . . . -,. . M . 

\ 
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Corregedorés das comarcas nouos coma inquirirão 
sobre os passados. líu. 1. tit. 4 J. 

Cort:egedores ·das comarcas onde entrão terras da 
Ra.inha , como podem -fazer c;orreiçáo nellas. liu: 
2. ti' r. 2 6. §. 4• 

Corregedores, que se absentão por causa da reside·n-
dâ, ou a não ven~ tàzer, liu. T. tit. 42. §. 2. 

Corregedores não podem ser citados, durante seu 
officio, sem inandado d'Elrey. liu. 3· tit. 6. 

Corregedores das comarcas, que são suspectos a hum, 
· não o são a todos os seus. liu. 3· tit. 22. §. 9· 

Corregedores podem ser citados peta a corte. liu. 3• 
tit. 5· §. 6. 

Corteger podem as partes tres vezes o libello, con-
rrariedade, replica e treplica. liu. 3· tit~ 15. §§. 
1 s, 2 r. 
$sta otclcnaçào. está corregiJa pela noua o;clem elo juizo §. g. 

·Porque hwna soo ve~ pode vir a pa·rle com os ·artigos sem 
,os mais poder emendar, · 

Çorreger quando podem as partes os artif$'os accumu~ 
latiuos , dependentes , de subornação , ou de 

, incompetencia. liu. 3· tit. 15· §. 25. 
' Corretorqs não podem procurar em feitos, onde sãb 

fi~is. pu testemunhas. li~. r. t~r. 38. §. n· 
Corret~rt)s c?mo sc~ão cri?ps no~ contractos. , em 

que Inferuierem. lw. 3· tlt•. 4 5· §. 1 8. ·\ · 
Corrompimento de rnolher forçada de noute ' ou no 

... hermo como se proua. liu: 5· tir.':76;. §. 3·. , 
Cortar amare de fructo que pe~a he. liu. 5· tlt. 100,~ 
Cortesão~ nos crimes não podem · retusar o Corre-

·gedor da corre, se perante elle são accusados. liu. 
r.tit.5.§.r. ' ' 

Cortesão!:;, que commettern crime na corte, quando 
· '- poderr~ ser demandado/i perante os juizes do lugar~ 

liu. 1. tit. 5· §. 2. ~ , . ·- - - . ~ ~ . 
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Çortesãos , que tomiío cartas de segun>, perante 
quem as deuem ,de tomar. liu. I. tit. 5· §§, 3· ~ 5• 

Cortesãos, e os que. cpm dles_ viuem., que sejão de-
mandados na cone. liu. 3· tit. 5• 

Cortesãos em que casos podem ser demandados fora 
da corte. liu. 3· tit. 5· · 

Cos~ume dalguns lugares ou foral, que as causas • 
achadas de vento, andem em pregão mais que 

· quatro meses, que se guarde. liu. 3· tit. 76. §. S• 
_ Coudel rnoor pode trazer seus contenqores á corte. 

li.u. 3• tit. 4• §. r. . · · 
Çousa de raiz, 'que sendo alugada ou Clrrendada , se 

vende a outrem. liu. 4; tit. 29. . · 
Causa vendida, que perece ante de se entregar ao 

comprador. liu. 4• tit. 31. . , 
Cou~a obrigada , quando se vende, passa cem sea 

encarrego. liu. 4• tit. 33· · · ·. 
Cousa)itigiosa quaf!do se diz. pu. 4· tit. 4 5· §§. 1r. 
' 2. 3· ' . ' . . ;, 
Cousa litigiosa não se pode traspassar· nem a aução 

.sobre c! la. liu. 4• tit:. 4 5. §. 4· . 
J~~l!Sa li,tigiosa , que alguem comprou , não sabendo 

do litígio. liu. 4· tit. 45· §. 5· 
Causa litigiosa em, que casos se pode doar ou , tr~s

... _, passar. liu . .4· tit. 4S. § •. 12. 
Causa furtada, quê pena tem quem a compra. liu. 
' 5· tit. 37· §. 6. ' 
Çqusa vendida condicionàfmente. que perece ante 

da condição, que o perigo seja do . vendedor. 
liu. 4· tit. JI. § •. 2.'.-

Cousa vendida conqicionalrnente, que se danific;t • 
. pendendo a copdiç~o, que depois .se cur;npre; o 
. d~ryificamento pertence ao . comprador •. Iiu. 4• ti c. 
3 r • §. 3· 
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Co'usa ' vendida . pe~ · escritura p4btica , que . perece'o 
ante cjue' fosse feita e a.cabada 'a nota do es~rornen· 
to da vendá , ·~ perda pertence ao vendedor, e de-
p~is da carta .. fe:i.ta, ao comprador~ liu. 4• tit. 31. 

I > §; 4• , . . . , . 

Çou sa vendida de todo, que ante que fosse entregue 
ao comprador, foi confiscada , ou tomada p~r . 

· ~lrey pera alguma. necessidade, qué o perigo seja 
do vendedor. liu. 4· tit. 31· §. s ~ 

··causa de peso e med.ida, qué se s osta, o perigo, an-
. te que se pese e goste, ou' meça e goste, pertence 

ao vendedOr a. e depois,- aó com prado r. liü. 4· üt. 
3 r. §. 6. · . 

' Cousa de peso ou medida, que se g6sta, se se ven-
. de per junto, quando seraa o perigo, que acon~ç

·Cer ~do comprador~ e quando de vendedor. hu. 4• 
.t;it.jr.§.7. · ' 

' '<:ousá :venclida, pera o comprador a recebér até cer-
.-- to term~ , q~e pass~do o termo,. seja o perigo do 
- . comprador. ltu. 4· m. 3 r. §. 8. ' 
~ou~as , c,ujo effecw dura mais de anno, que p~s

~·· sem per carr•is, e não per a,luarás. liu. 2 . tit. 20. 
§. 6. . 

~ Çousâs, cujo effcc:to 'dura mais d.e anno, pa-ssão pér 
atuarás, se sfio de-l·embrat1ça·; ou promessa de 

· · mer.cê. liu~ 2• ti.t. 2~. §. 6. \ . \ · ~- · 
C ousas dadas a pregoeiros ou. 'ldelas, pera vende,r , 

· ou a alfaiates_,' ou . outros officiaes, p,era fazerem, 
se prouã·cf per testemunhas, ' ainda que passem de 

. ,trint.a mq re~es. liu. J• tit. 4 5."~ '~· ·r-g._ '.: . 
l ·Causas achíldas de vento que ·sepo escntas em huro 
'·. per ·o escriuão dos dereitos reaes, ou taballão com 
• · · .Qs sinaes todos, e- o nome de quem as achou! 

liu. 3.• tiç. 76. §. I. 
~-
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~ Cousã-s, que .se achão de vento, que se l'lótefiquent 
dcntço dG ÓBquo- dias ao ·rendeiro. li:u. 3• tie. 76. 

, · & Y• [. 

('ousas acha9as de vento que se tragão ·pelo lugar 
per~ es:paço d'e .quatro· meses , hum dia de cada se .. 
mana c,om pregões , que se darão e se escvcuerão. 
liu. J·· tit. 76. §. 2·. . · ' 

Cousas ac]1adas de vento·, a q_ue se acha dono den-
t'I'O dos quatro· meses' que as leue, pagando as 
custas ao rendeiro. l'iu. 3• tit. 76. §. J· 

Cotlsas achadas de vento, a que não sae dono, oú 
sae depois de quatro meses, que se julguem ao 
rendeiro, e· os donos não· sejão ouuidos. liu. 3~ 
tit. 76. §. 4· 

''Cousas· achadas de vento nã·o pode o rendeiro alhear, 
nem matar dentro de quatro meses, sob pena de 
ser castigado, como se as furta-sse •. liu. 3., tit~. 76. 
§: S• 

C ousas, que se não podem leu ar a· vender a terra · de · 
Mouros. liu. 5· tit. Sr. §.1. 

Cous:as da India, que são defesas-, .que as não traga . 
ninguem. liu. 5· tir.,~ IJ. §~ 2. 

~ousas, q_ue se não .podem.leuar· fora do .reino.liu.s.· 
tit. 88', : 

; Cousa-s ·, que· se tirão fora do reino, quando e omde · 
podem ser tomadas, e per quem. liu. 5• tit. 88 •. 
§§. 6. e ·r h · 

Cou.c;as defesas, q\te os naturaes podem·. tirar deste 
' reino· ~ ii1do - pera CasteiHt. liu. 5• tit. 8'8. §§. 61. 

e 8. 
··Cousas· pertencentes ao . trato da . Mina· que .se nã0 

podem ter.liu. 5· tir. 113. § • . I • 
. . Cous.as- descaminhadas de· Guiné ou dà lndia. liu{ 

5·- tit. llJ. §. ,J• -

.. 
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Cousas, que se não podem leuar ao Cabo verde , ou 
. ilha do Fogo. liu. 5· tit.I IJ. §. 5· . . , 
Coutadas de terras ou rios , que as . não faça . nin .. 

guem. liu. 5· tit. 1 IJ. 
Cout~o vai em caso de resistencia. !iu. 5· tit. 36. 
. §, I 2. .. . , 
Couros ordenados, pera se coutarem homiziados.liu. 

5• tit. 52. §. I. 
C.outos nem honras não podem fazer os Prelados Oll 

fidalgos em suas tç:rra~. líu. 2. tit. 40. . 
Couros ou bairros, que os senhores tinhão, que não 

valhão. liu. 5· tit. 90. §. I. .. . . 
Credor, que vende os penhores per conuenção da 

parte. liu. 3· tit. 62. §. 9· · 
.Credor, que primeiro faz execução no deuedor, se 

prefere ao outro credor, postq que o. outro ou~es. 
. se sentença primeiro. liu. 3· .rit. 74· §. 3• . . 
Ct:edor, qub ol'Jue sentença, primeiro que outro, e 

não fez .execução por algum impedimento. liu. 3• 
.tit. 74· §. 3· 

.Credores d1~ deuedor ~ que quebra, que não possão 
. dentro ~e hum mes fazer diligencia , execução , 

nem penhora, pera preceder outros.liu.3.tir.7+§·4· 
Credores dp deuedor, de que algum compro.u a cou. 

$a obrigada, como serão requeridos, pera virem 
.. allegar s~:u dcreito. liu. 4• ti't. 34· .§. 2. ' 
Credores, que tem hum mesn-lo deuedor. liu. J~ tit. 

62. §, 10,, · 1 

Ç reqores d~ hum deuedor quae.s precedem. Jiu. 3· 
tit. 74· §§. r. e 3• 

. Credores , cujo . deuedor faz cessão de bens .• liu. 3·· 
. 8 §r m. 9· ~ · 4· e 5. . 

.Credores n~o p.odem penhorar seus deuedores, sem 
mandadq da just~ça. Iiu. 4• tit. S• '' ., 



D A S O R D E N A Ç õ' E So 95 
Criação do filho he obrigada a mãy pagar, não ten~ , 

do o pay bens pera isso. liu. 4· tit. 68. §§. J• 4· 
Criaçíio, que a mãy fez no ·filho alem do leite, pode 

pedir sem a protestar, se e1•a sua tutora ou cura-
dora. liu. 4· tit. 68. §. 5• 

Criar deuem o pay e mãy o fi.lho de tegitirno ma.:. · 
trimonio a suas despesas. liu. 4• tit. 68. §. r. 

Criar deue a mãy o filho tres annos de lei~e, e o 
pay da outra despesa, sendo separado o matr.i-
monio .. sem morte dalgum delles. Hu. 4; tit. 68. 
§. r. 

Criar o ·filho aos peitos não he obriga,da a. molher 
nobre, mas o pay á sua custa o mandará criar~ 
liu. 4• tit. 68. §.r. 

Criar deue a mãy o fi-lho spurio, ou natunl, tres 
annos de leite, e o pay da outr.a despesa. liu. 4• 
ti c. 6 8 .• §. z. 

Criar tabaliães soo pertenc~ a Elrey.liu.2'.tit.i6.§.2r.. 
Criado de Alcayde moor dalgum luga·r qu.e não seja 

tabaliã-o nelle. l.i.u. 1. tit. 6o. §. 3-6. 
Criado, que viue a bem fazer e foge. liu. 4• tit .. 1 S:. 

§§. r. e 2. · 
Criado, que viue a bem fazer, que não possa deman-

dar seu seruiço, senão sendo tal, que commum .... 
mente se soe fazer por soldada. liu. 4· tir. 19. 

Esta OT'denaçã"o esta reuogada pela lei .:niij. ilos -cnpüolosd:Z1 
cortes. l'oT'que serão obrigados os senhores ou amos pagar· 
aos criados o seruiço 1 que 1/us fizerem , pflslo que lhes nqa: 
promellcssem nada : ind(L q_ue não seja o semiço tal, 1"9. 
commwnmen.te se faça per solclada, •. •· 

CFiádo ,_que recebe casamento , ou acostàmento de 
hum, c quer vil:ler com outro. llu. 4· tit. I 8:§§.4,:• 
e~ . . 

Criado de corres~o ·não pode: viuer com outroco.t..-. 
· tesã.o sem sua ~icença~ liu. 4• tit. 1 8. §. 3.• 
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Criado, que viue .por soldada, que a não possa de-;. 
mandar. senão até tres annos. liu. 4• tit. 20. §. r. 

:Jlsta orclenaçlia estaa reuogada. Porqne todds ·allçôe.r pessoau i 
se prescrcuem em .xxx, armos, Pela extrauag. do liu. Mo;.a• 
dofol, 196. Anna I53ft. . · . · 

Criado, que mata seu senhor.li1:1. 5· 'tit~ 3· §. 30. , 
Criado que dorme com molher, ·filha, ou irmaã de 
· seu senhor.liu. 5• tir. 3· §, 29. e ti r. 18. §. I. 

Cr.iado, que casa ou dorn1e com parenta, criada, ou 
escraua .branca d_e seu senh0r. li11. 5· tit. I 8. · 

Criados de fidalgos que são escusos de encarregas 
de concelhos, liu. 2. tit. 39-· · 

Criados de [b;embarg!'ldorcs que priuilegi~s tem. 
Jiu. 2. tit. 43• §. IO. 

Oriado, vede na pataúra Mancebo. 
C,rime de Lesa Majestade como se com!llctte, e que 

pena tem. liu. 5. ti r. 3· · 
Crime ·de ~!..esa Majestade ou traição, onde a inca.;.; . 

. pacidade;, ou infamia nã.o passa aos filhos, morro. 
o culpàdo, ante de ser preso, eu diffamado, fi.ca 

·)extincte1 liu. 5· tit. 3· §. 33· . · · · 
Cristallino se não pode leuar ás ilhas do .Cabo verde 
- e doFo&o.liu. 5· tit. i r3 . § •. 5. . _ : 

Culpas ., que os es-crivães ., que cor-rem .fol~a , dão, 
quaes hão de ser. liu. 5· tit. 5· §. 2. 1 

Culpa~ de preso , que se dão .per carta .pref ateria. 
~ lit~. 5· tit. 5· §· 2. . s ' 
Çulpadàs ·em moeda falsa pode o Corregedor da ·torre 

mandar trazer presos a ella. 1\iu, I : .. tit. 5• ~. 81• 

Culpados pc crime capital , que se absenrão, co. 
, . ~o perdçm os bens. Jiu. _ S· tit. 44· . §. r 4· 
Culpados ~m · sodomia , ou tirada de presos da ca-

. d.ea , pode o Corregedor da corte mandar rraze_r 
presos,!\ ~11~. liu. I. t~t. 5· §, ~. · 

'culpa'êlos 
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Culpados âe crime de 'lesa majestade da ;primeira 

cabeça, que .morrem .• antes de ser presos , ac.cu-
sados _, ou infamados, que se possa inquirir sobre 

.el.les depois da sua morte. liu. 5• .tit. 3· §. J!2. 
Cunhados., que dormem com suas cunhadas .e affins. 
. Jiu. 5• tit. 13. §. 5· 
Curadores se regulão pelo que 'he dito dos ;tutores. 

·liu. r. rir. 67. §. J7· 
Curadores, que se dão aos desasisaélos ou prodigos. 

liu. I. tit -67. §§. JS. até 44· 
Curador,es, -dados .aos prodigos ., e quanto tempo '0 

o serão. :li.u. L tit. 67. §§. 45· ,e 46. 
Curadores, que se dão aos bens dos absentes., .ou ca-

.tiuos. liu. 1 .• tit. f:i9. §. r. · 
·Curadores, que se dão aos bens dos orfãos_, .que .estão 
. fora da jurdição de seu juiz • . liu .. I • .tit. 67. §. 29. 
Curador-es, que se dão .ás 'heranças .dos ,defunctos sem 
, h.erdeir.os. liiJ. i. tit. 69. §. 2. . · 
Curadores jurão de calumnia. liu', 3· :tit. 2'9• §. :5· 
Curador ,·que ámp,etrou gra·ça , pera .o menor não se-r 

demandado. hu. 3· tit. -8G. §. 4· • 
Curador á .lide,que se dá ao menor. liu. 3• tit. 86. §.5. 
Curador, 'per cuja causa se daa sentença contra o me-

no.r. -liu , 3· ti-t ;,:86. §. 5·· 
Curunhei ms, ou bees'teiros, que f.1Zem beestas -de a.ç"~ 

que pesos terão. liu. J. tit. t 5· §. 43 .. . 
Custas da pessoa· como se conrão aos homens de qua .. 

lidade. liu. I. tit. 70. ;. ·3. 
Custas dos seruidores, que as partes trazem. §. 4· 
Custas de moede.iros -, be~steiros e espingardeiros. §. S• 
Custas de homem pião, que anda a cauallo. §. 7• 
Cusr'as das molheres se contão, como de seus mar,i-

c;los , inda que sej.ão viuuas. §. S. 
Custa-s de clerigos de · missa e beneficiados. §. 9• 

N . 
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' <?Üstas· de; piãó preso·, oq solto. §. r o~ 
Cl-lstas .das molhe.res dos piães • . §. 1 o.· 
Custas· do que manda reqt~ercr per ·outrcm • . §~ J J ; . 
GUstas ·-do morad0r do lugar ou termo, .onde se trata . 

o fejto •. · §. 1 2.; . 

Custas do rnorador ·dó lugar ·, qu~ se não sabe quan• 
tos dias pareceo.- . §! IJ. . · 

Gustas da parte, . que· vem doutro-julgadà. §. I+ 
Custas d.o que veo de.Jora . tambcrn a outros ne·go• 

cios. §~ 14-~ - r 
·· <Sust'as do que. está déteudo, por não achar natlio ·, 

que o · leue~ §; 1 4• . · 
Custas dos offi.ciaes, que trabalhão em seus officios 11 
· e requerem. §~ I 5. . · 
Custas dos jornaleiros. : §~ J 5· 
Gustas do· vassallo, que traz algum homem decaual-

lo~ §, J 6', ... 0 
• I I., ', 

Custas . da
1
que.lle, . que traz muitos féitos com hum a · 

parte o~ druersas. §. q.· · 1 

Cu~;tas · de-pessoas. que-trazem Bestas , ''ppr serem ·ve .. 
lhas ou. enfermaS •. · §~· f18. ' · .-, ;--; 

Gustas d~ processo c~mo. se cantão~ ·§. Í9 • . 
Custas. em dobro o Li tresdobro como se c.ontão. §~ I 9• 
Custas dqs . que pa,~são barcas, . vindo re<ql!erer . ou 
· tornando. ' §. 2o> · I · .. · \ 
Custas do$ ·que vierãó per ·mr r· §; 21. 
Custas dqs que vierão . p~r ,~ar, poclendo. vir per 

terra .. §. 21. 
Custas· do~ que 'vem -requerer, 1. e :ach~o quem os agil-: 

salhe d ·~ · g~aça. §.: 22. · \ \ 
Gl!stas do offJcial, qué está sempro na audiencía·. §.2Jé 
Custas dos senhores de· titulo. § . . 24. 
Gustas dq Abqade . d~Alcobaça - e .Prior de Sancta 
· Cruz • . ~. 2 S• " . . 
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'.Custas dos ,commendadores móres _, -fidalgos e·cauàl-
leiros. honrados. §. 26. 

-Custas .dos caualleiros, Desembargadores., Docto .. 
-res .e Licenciados. §. 2·7· · 

Custas dos cavalleiros mais baxos e escudeiros. -§. 2 8. 
·Custas de -encaualgaduras quando se.çontão. j§ .. _ 29. 
CJ~ -

·Custas dos que ·trazem azemalas ,e ·homens de p~e 
.por caualgadura. §. 3 r. · 

·Custas das molheres, que ·trazem -seruidores 1 se .con-
- .tão., .como aos homens. §. _32. 

Custas dos que .v.em de fora, pera .t-estemunharem. 
§.· -34· . 

:Çustas, C)Ue .paga -mis demandas o que toma armas .• 
_que lhe não pertencem _, ou !le .chama ·fidalgo . 
:Jiu. 2. t:it. 3 7.-§. -9· . , . 

·cusras como se ~ deuein de julgar. -1-iu. 3· tit. sr. 
§§. I. e 2. 

·Custas ·não haa -em feito dentre Elrey ,e cada hum do 
·pouo. liu .· 3. ti r. 5 I. §. ·8. . 

_ Custas_, entre que pesso_as.as n;io haa. liu. 3. tit.5·r .§.g. 
Custas .pessoaes .paga· sempre o .rem.e~tido . ás orden~. 

· liu. 3. ti.r._ .p. §. ·I. o. . 
Custas de liuramento pagã€>_• os accusados pela justiça, 

posto que séjão absolutos. liu. 3· tit. 51·§. ·r_i. 
Custas --do processo , da execução ., . ou da penhora ., 

.paga sempre o condenado., liu. 3· ,tir. 71. §.; I 5· 
'' :E~cn:o-rdennç~o e~tda emehtlittla pela -ordem noua do jui'zo •f!! . ft 't., 

porqne pagará .çrtstas possoaes _, posto que justa raz_ão ·tütcsst: 
de litigar,, 

Cust'as pessoaes pagá o venci de; que n'ão daa -penho-
res bastantes, ou os esconde. liu. 3· i:ir. 7L §. 17• 

Ctistas' do retardamento-' em dobr·o -paga o segu·ro, 
que quebra as'_dmas. liu. 5· tir. 49•· §~ ~ 

N2 
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€ustas.do r~tanbmento'; que pagão as parfes, ou seui 
procuradore.s •. por cuja culpa. se r.etardão os fei .. . 
tos. liu. J,• ür •. r 5·· §~ ·i6. . . 

€ustas pessoaes . em, uesdobro- p<~ga · o · que- poem·· 
embargos á-execução da senrença , tendo-os jaa 
allegados antes. della ou.. depois. liu. 3~ tit. 7h 
§. 2 5·· 

€u.stas em.dobro·paga • o -que• poem embargos á sen ... 
tença, se não vence. liu. 3· rir. 7'· §. 26'. 

Custas em dubro .paga.o que poem_ embargos á chan• 
cellaria, se os-. não - rf!ceben, ,, _ou-: se não ·prouão. 
liu. J· tir. 71. §. 27 •. 

Custas, e.m que. os julgadores condenão as partes·., 
não -entrão na alçada ., . qpe. lhes .he dada~ liu. 3~ 
tir. 77• §§. ·1. 6. 7• · 

Custas do retardame-nto ·, que paga·o-que ·vence fêito 
contra algum preso, e não conta logo ;o feito , . e 
assina a sentença~ liu. I. rir. 70. §. 43• 

Cóstas . do. nnar(lamento - em •. dobr.o ·, que. pagará ·o 
C?ti\tador, q!J.e. n5? .conta_ dentro de duus -dias ~os 
fe1tps dos-presos. lm. J.. tlt, 70.- §•.43• 

ti:ustay de-retardamento, que, paga .. o JtiÍZ, que ·pro~ 
ces~ a autos, em.que. haa erro, ·.se ó elle não suppre. 
li~. 3· tit. 1 5· §. 11. e. t·it. '+9·· §. 3~ 

€'usta1; do -retardam,e.nto paga. o j~tlgador ·, que pro. 
. cede em feitos sobre bens dé raiz ·, sel-o hauer pro .. 

Clll'f!Çóes das mulheres~ . liu. 3-<: tÍt• 3.2~ :\ §~ 3• 
€usta~, . q1,1e paga o litigante, que imperra carta de 

. rogo pera .s.eu. teiro •. liu~' 5· tit. ,57· §.r. 
Custas . em dobro paga o p_ru;eme do morto; que tor .. 

na :accusar .. o -q~e. estaua Jht·re per" sentença. liu. 5• 
tir. 73· §. 3~ 

Curjl:,tda pelo rosto se alguem daa, ou. manda dar 1 
que,: pena haucr;ta. liu.. 5· tit. 10 • . §. 8~ 



1> A S· O R D •E N·-A Ç Õ ·J, S.; . 101 

·D :Ada do Chanceller moor· dalgum offiCio · Ilã'o') 
concorre com a ~dada d' Elrey_. liu. 1. rir. 2. §: 23•. 

Dada de. officios, que he d'Elrey., .e nãú do Ch'ancel-.-
ler nwor. liu. 1. üt. 2. §. 22. . 

DacL.t de. officios, .q~e tem o Chanceller· moor. liu. r~ . 
tit. '2 • . §, 2J. . 

Dando alguem á :prisãô ·os malfeitores, .como haue~ 
rá .perdão • . liu •. s ~ tit. 74• 

Dar conselho ou fauor ., pera matar 'o Rey, . he crime : 
de lesa-- majestade • . liuo~ 5• . tit. 3• §. 2~ 

Dar conselho aos imigos do Rc;-y per carta · ou au•iso ~ 
em seu deseruiço·, . ou de seu· estado, .he-crime. de·: 

.lesa majestade. liu. s• tit~ 3• §~' s~ . . 
Danificamentos, ou benfeitorias da cousa ·de· raiz'~ · 

que os herdeiros trazem á collaç~o, ,como·' Se· r~~ 
partirão. liú. 4 .. tit~ 77· §. a~ . 

Daninhos qtle pena hauerão. liú. s~ tit~ s·s; 
Defamação de jl)iZ, .q9·e leuou peita, ou que fez.erro, , 

. sese.nãoproua • . liu. 5· tit. SQ~' §·· 7~ ú 
Defesa :se pode Roer . a . todo -tempo p,elo reo.· liu. 5 ~ -

tit. l. §. 2• . 
Degradado, . ql,le alçou· o degredo , . como faraa p~ti~ · 

ção de perdão. liu. r...tit. 3· §. I 4· · 
Degradado • . que he achado tora .do lugar, como· se : 

lhe · mudará o degredo pera - lugar . mais .remoto,'-
.Iiu. 5• tit. 107 • . §; . 'l~ . .. 

Dearadado pera Africa, que he nchad&fora~do lugar r 
do degredo , que seja degradóldO p~raa a-<.ilha·· Q.._O<J 

. Piincige. liu .• 5! tit, -lO'b §, 2 .. · · 
,\. 
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;Degradado pera a ilha do P.rincipe, ou sam Thomé, 
que he .achado fora dos ditos lugares , que se lhe 

, dobre o degredo. liu . 5· ti r. 107. §. 2. 

.- ·.-. 
_.Agora os degradados pera sam T/lO_mé e il ta do Princtp'e 

. J'ão pua o Bt;àsil • . Pe~a extrarwg • . do /iu. Moradofol, :1.07 • 
e :148. Ann.o 1555. , . 

:,E _os homens de 1 R nnn.os alé 5o, qn~ J!U suas culpas merecerem 
'degredo per ri o Brasil , nr'io sendo escudeiros , Olt dalti pera 

,.cim,a , .serã.o degradados pera as galees , tendo respecto , que 
por d ou.< ann.os pera o Brasil, dem ltum anno pera asgrdçes, 
E os conde1iados pcrá ~empre pera o Brasil serão corulenn-

. dos em ,x, annos pera as galees: B isto sendo condenados na 
,corte per n.oua auçâ.o, -ou per appellaçâo. Pela cxtranag. do 
/in, Moradofol, 2.53, Am.10 I55I.. ·' 

;Degradado per.a sempre pera .a .jlha de sam Thomé_, 
ou Principe, que he achado fora do lugar do de-
gredo, que 'moura por ello. liu. 5. ti r. I 07. § • . 2. · 

/Isio ~e entellde, posto qne não chegass.e ainda . ao lagar ilo de-
gredo, nern eomecasse ·serllir , ~ se fog~·o do rta uio , depois de 

· . ·I ~-iânbarcarlo. Pr(o 'acordâ.o da Relaçâ.o fol. 228. elo liu, _Ma· 
.,r4c1~ .f.nn.o ,1~4-~· 

:Degra1:lados dalgum luga-r em que Jugares não po-
.derr1 entrar. liu. 5· tit. 107. §. r.. 

;DC'grada~os, que ·nã0 s -ão -obrigados mostrar certidão 
donde seruirão •. liu. 5· tit. 107. §. r. 

;D egrad ados r era cauto do reino ., podem .comprir 
seu çlegr:eç:lo ,em Africp. sem licença. li

1

~. 5. tit •. I oj. 
§. 5· \ . 

D egradacios, que estão detrudoslna cadea por a. con-
· . . tia qas condenaçÕt;s. JiJ .• 5~ ttt. IIG. §. ·I. 
:Degredo lilât) pode' ser Ieuantado ~ senão per Elre.y~ 

!iu. '5· tit .. 107. §. 3~ · · 
;Degre~lo pera algum cauto se encurta , seruin.do em 

Afnca; liu. ~ ·· -tit. 107. §, 4• 
.l/gora os qne se Ollllcrem de degradar pera alg111n · tlos cautos do 

reino , serão degradados pera Cas tro M arim , Pe/(1 extraua:~ 
,dq liu.iVloratloj'ol. 34o, Amto 1624. 
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Degredo, . que se daa em lugar a~ açoutes com b·a- · 
raço e pregao· aos que tem" priuilegio. liu . . 5· 
tit. 40· §. 2 • . 

Degredo, que · se·daa em lugar · de baraço e pregão-' 
aos que tem p.riuilegio. liu. 5· tit. 40. §. 3• -

Delictos ,dos menores como se punirão. li-u~ J• tit.· 88.' 
Delinq11entes; que tem desembargo, perà hauer ·carta 

de' seguro, que possão andarcom ·elle al'é·' tres :> 
dias. liu. Iõ rir .. 5·· §~· 12. 

Delinquentes, que morão no lugar~ onôe ·estaa a cortê ~ • 
que póssão ser·demartdados nella. liu.L rit;5; §.4 •. · 

Delinquente; que ·mora no ·Iugar ·, onde está ·a corte, ' 
e pede carta de 'seguro; . como lha daráo Corre- · 
gedor da corte. liu. I. tit. 5· §. S• · 

Demànda sobre mais de mil reaes em que caso se \· 
fará sem petição per •escrito. liu. 3· tit. f9· §. r J .. ·> 

Demandas sobre comia · de mil· reaes pera baxo co-·· 
mo se dererminarãct liu. 3· tit. I 9· §. 2. · · 

Demandas, fundadas em escrituras· publicas, como se<! 
-determinarão. liu. 3.tit. 16. §.I. . . 

Demandas sobre força ·, roube, guarda, cóndesilho ·; , 
ou soldadas., que se ·determinem summariamentc. ·. 
JiU,IJ• tÍt, 19, §, 4•· ' 

Demandar pode a molher a. manc~:ba de seu marido ·' 
por o que--lhe furtou~ liu. S··tit. 28. §. 2• 

Demandar pode cada um sua injuria e ·interesse ·em ' 
caso, que era de querela, posto que não querele. · 
liu. 5• tit. 42. §.· 23. 

Demandar perante o juiz ecdesiastico por cousa, que : 
pert.ence 'á jurdição d' Elrcy , que pena he. liu~ 2. ~ · 

. rit.1. ·§.2 5•· · . · 
Denunciação de noua obra. Iiu~ 3. - tir~ 62 . .:§/ s.-)· · 
Denunciação de noua obra se faz. Ja'nçah'do:tpcdrasi..; 

no qQe ·estói .cdi.ficado. liu. j .... tit. 62.··§.'s .J· . • : 
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Denunciação em ségredo ·que se pode dar c:ontra os 
blasphemadores e arrenegador.es • . liu. :S• tü. 34• 
§. 7· 

Depoti r n·ão deu.e a .pane duas v.ezes.aos.artigos. ·liu .3. 
ti t. 40. §. S. 

Depoer deue a parte aos artigos, fundados-em dereito 
particular. ·liu. 3· tit. 40. §. 10. 

;Depo.er deu.e a parte, sendo requerido, sob pena de 
: J~e hauerem os artigos ~por .confessados. Jiu. ·J· 

, W. 40· § • . I.*, . . 
'Depoente, que •nega o antecedente, não 'h e obrigado 

,responder ao consequente. liu. 3· tit. 40. §. 7· . 
:Del?oimen_to da part.c .a gue arti_,gos se d'eue Jaz.er. 

ttu. 3· [Jt. 40· . . . 
'Depoimento não ·ha ··lugar em feito .crime. liu. 3• 

rir. 40. § • . rJ. 
;Deposüo não podem os julgadores :rec.eber ... :liu. 4• 

·tit. 34· § . . 6. . .. . 
:Deposito do dinhé.iro, que se faz da execução, quando 

-a part,e vem com embargos e o vencedor não daa 
fiança. liu. 3: tit. 7r .• §.. 2·· · 

!D~posir<1rio, que sendo re'luerido não entrega da.hi a 
nouc pias o deposito_, gue seja pr:eso. :liu.4. ·tÍt. 34-
§.6. . I · 

])ep0sÍtítr'io, que 1"ecusa .entregar o deposi n.o , ..ou vsa 
. d~lle sem vontade de seu1 dono ,, . que seH preso .e 
J1ao s~ solte, posro qu.e dee 'fiad~res ., ou .faça .ce..s~ 
-são df! bens. liu. 4· tit. 62 l §. 52•. 

Depositaria não pode allegar dompensação, senão em 
.ser:nelharue caso. liu .. +· tit. ~.6. §§, 1 . • e ·7. . 

Derelt0\1 reaes ., que a Elrey pertence hauer. 1JU. 2. 
tit. 1.6• • . ' 

Dereito~ reaes, dados de juro, que anderH ·&em'pre no 
J.ilho major • barão .e lidimo .. liu. 2. tit. 17. §. 6. 

Dereitos 



I> A S O R D E N A Ç Õ E s. lO) 

Dereitos reaes que se não possão alhear, nem partir 
' entre os herdeirm;. liu. 2. ti r. I 7· §. 6. · 
Dereitos dos mordomados das execuções não perde 

Elrey , posto que se fa.ção per os porteiros dados 
. aos senhores. liu. 3· tit. 73• ~. 3· 
Dereitos, que se pagão a EJ.rey, dos pregões, procu .. 

rações e inquiriçóes. liu. r. tit. 26. 
Dereitos, que se pagão aos Alcaides móres. liu. 1. 

tit. 55• §~ IO. 
Desafios que se .não .fação, nem se acceptern. liu. 5· 

tit. 93· 
Desasisado casado, a quem será entregue elle e seus 

bens. liu. I. -tü. 67. §. 39• 
Descaminhados de cousas de Guiné, ou lndia, que 

se tomão, que se leuem perante -o I-uiz de Guiné 
e India. liu. -5. tit. 113. §. 3· 

De-scaminhados de causas de Guiné, ou lndi-a, que 
· se tomão, como se dará parte ·.delles aos que · -os' 

trazem. liu. 5· rit. I I 3· ·§. 4· · 
Descendentes per liAha feminina não soccedem em 
· terras da coroa. liu.- 2. tit. I 7• §. 12., 

Descobrir s~gredo do conselho d'Elrey. liu. 5. tit. So. 
- §. 7· . 

Descobrir segredo da justi_ça. liu. 5· tit. So. §. ·I o. 
Descobrindo alguern o contriicto vsurario, que fez -~ 
, · çomo lhe se-rá perdoada a pena. liu. 4· tit. I 4• 

§. 9· 
Descobrindo al.guern o contracro simulado, que fez, 

como lhe será perdoada a pena. liu. 4· tit. r 5· §. 2.· 
Descobrindo alguer-ü que cornprau desembargo, que 
. lhe ·seja perdoada a pena e aja- a metade da pena 

da outra parte. liu. 4· tit. 40. ·§. 2. · 
Descobrindo alguem conjuração contra o Rey, qua~., 

rlo será perdoado. liu. 5. tit, J• §. 12~ o : 
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Descobrindo alguem o que deu cutitada pelo rostro ~ 
que st:ia perdoado, posto que fosse participante. 
liu. 5· tit. 10. §. 8. 

Descobrindo alguma molher o incesto , que se com 
e!J.a comme.tteo, que seja perdoada, se se vie~ 

· queixa.r logo. liu. 5· tit. 13. §. 6. · 
Descobrindo o que ·deu peira a official da jústip den~ 
. · tro de hum mes, como seraa perdoado. J.iu. 5~ 

rir. 56. §~ 6. 
])escobrido.rÇ's de cousas defesas , qué se tirão. do 

Reino, que premio se lhes dará. liu. 5"' tit. 88~ 
; §. ro. : . 
Descobridores dos Sodotniticos que premio haue• 

rão. liu~ 5· tit. 12. §§. 2. e 3· · ' 
Descobridores dos malfeitores que premio háuerãoo. 

liu. 5. ti r. 74· §§. r. e 2·. 
Descobridores dos que vão contra o regimento das. 
: causas qe Guiné e lVlina, que premio se lhes dará. 

liu. 5• tft. II2. §§. 22. 23. 
Desembargadores do paço,_ e o que a seu officio per• 

tence. Iiu. r. tit. 3· 
Desenibargadores do paço que nã·o. tomem petições 

sem perpão de todas as part.es, a que tocar • . liu. r· ~ 
tit. 3: §. 4 • · · . I 

Desembargadores do paço determinão os fei1tos .' em 
que-ha duuida a qual das casas pertencem. lm. ~: 
tit. 29· §. 26. . /\ \ ' 

IDesembargadores· do aggrauo dou-s concord-es bastã() 
· pera cop·firmar. liu. 1. tit. 4• ~§·. I: e '4· . · . 
Des~mbargadores do aggrauo pnmetros, que dt.scor• 
'' dao no-çonfirmar, ou reuogar 'a sentença. lm. r._ 

tit. 4• §, 3· 
Desembar15adores do aggrauo, que discordão em 

parte e não em: todo. liu. 1, tit. 4_. § • .5! 
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Desembargadore·s do aggrauo mortos, ou absentes ~ 
que · seja nenhuma a tenção , que tiuerem posta. 
liu. 1. tit • .j.. §. 9• 

Desembargadores do aggrauo, que despachem per 
. · tenções os estrofuentos daggrauo. liu. I. rir. 4• §.6. 
Descmbarga.dores do aggrauo dous bastão pera con-

firma·r, ou reuogar esq·omentos daggrauo. §. 6. : 
Desembargadores .do aggrauo como darão ajuda de 

braço secular. §. R. 
Desembarg(!dores do aggrauo -conhecem das petiçõe& 

daggrauo, que s-ão dadas ao Regedor. §. 10. 
Desembargadores do aggra.uo de que aggra-uos po .. 

dem conhecer per petição. §. Ir. 
Desembargadores do aggrauo como hauerão os feito~ 

per destribui)ão. §. 17. 
Desembargadores do aggrauo da casa do-ciuel despa-

chão todolos aggrauos, que a elles vem. liu. r. 
tÍt;, 3I• §. T. . 

Desembargadores dos aggrauos da casa do ciud vem 
os aggrauos, que saem dante os Sohrejuizes até 
oito marcos de prata. liu. I. tit. 31. §. 2. 

Desembargadores do aggrauo da casa do ciuel., que 
discordão. liu ~ r. tit. 3 r. §. 3• 

Desembargadores das ilhas, e o que a seu officio 
pertence. liu. r. tir. 8. 

E ste o/ficio uiío izaa jaa , e e em sClt lugar conlzecim Õs. do. 
-aggrano e outros juizes. 

Desembargadores da casa da Soppricação podem-tra-
Zer seus contendores á corte. liu. 3· tit. 4· §. 1o 

Desembargadores da casa da Soppricação, que de-
mandão outros da casa do ciuel, que foro segu~
rão. liu. 3· tit. 4· §. 2. 

Desembargadores da casa do ciuel podem trazer seus. 
contendores a ella. liu. 3• tit. 4•_ §. 3• 

0 2 
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Desembargadores da casa da Soppricação e do ciud 
que priuilcgios tem. tiu. 2. tir. 43· 

Desembargadores que tempo estarão na Relação. 
liu. I. tit. r. §. q. 

Desembargadores , que são- em v.ozes desuairadas. 
liu. 1. tit. r. § . . 2 8. 

Desembargadores. quando podem reuogar, ou dt;:.. 
darar sentenças de outros Desembargadores. liu. 3• 
tit. 48. §. 7· e tit. 50. §. 6. 

Desembargadores não podem te~ hospedes, senão 
_ certas. pessoas. Jiu. 5• tit. 56. §. IO. 

Desembargadores, que despachão feiras crimes, que 
guardem a ordem dada aos Ouuidores . do crime. 
l:iu. r. tit. 9· §. 9· · 

Desembargadores, por cuja cu~pa- se grosão as sery. 
tenças, ou cartas na, chanceltariaJ liu ... I. t-it. 2-. 
§. 6. 

Desembargadores podem -dar em fiança os conden~
dos per r.Jles em degredo pera Africa. Iiu. 5. tit; 9-r • 
. §. 2... . ' 

E o.s que fo'rem- tlegradarlbs pelos D esemliargaclôres · dà caia da 
Soppricação, posto que depois de 3Cntcnceados cstém n12 cades. 
o temp(J limitado, os Ouuidores da casa . do ciucl os n ão po--
derão mandar soltar , pera ir comprir seus degredos , nenz 
vutul j7tsliça- da dita casrt, Pela determinnçiio ,

1 
que Elre.Ys 

, tomou,, Anno J547· foZ. 34. do -liu. 1/crmellzo. • 
'M12s o· ~síilo da casa da Sopprica câo he , que o R cgcdor dá estes. 

preso~ ~obre fi anca , o. não os Desembàrgadorces; ' 
' - . .,. \ ' 

Dcsembargadores,_que conhecem dos feitos dos pre ... · 
.sos nó_\. tpór alçada , podem condenar os tabaliães 
e officia~s, que não fizerem o auto do habito e 
tonsura ~ sem os remetterem a. outro julgador._ 
liu. 5· tjt. io8. §. 5· . 

Desembargadores não podem trazer espadas -, . nem 
pun_h!le.s á. Relação •. liu. 1 •. tit. 29 •. §• 2f~ . 
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Desembargadores desua.ira-dos em' poer desembárgo. 
liu. I . tit. 29. §. 32. - -

, Desembargadores absentes ~ per quem serão àespà-
chados seus feitos. J.iu. r. tit. I.§. 3-r. ~ tit. 29. §. 33· 

Desembargadores, que forão na primeira sentença, 
não são presentes á reuisra, senão sendo chamados 
pera enformação. liu . 3· tit. 78. §. 5· _ 

Desembargadores, que não guardão as ordenações, 
ou as inrerpretão. liu. 5· tit. s-8. §§'.. r. e 2. 

DesembargaJores, que tomão conhecimento de feitos, 
que lhes não pertencem. liu. S·· tit. 58: ~- - 3· _ 

Desembargadores, de que se as partes· aggrauão ao 
Regedor de lhes não guardar as ordenações. liu. 5· 
tit. ss. §. 4· 

Desembargador, que· traz á corte morador das ter·ras 
da Rainha, perante quem o demaNdará. liu. 1. 

tit. 6 . §. 9'• . . ' . 
·Desembargador, que he susp~cto a hum., nãO o he 'a 

todos os seus. Jiu. 3· nir. 2:2. §. 9• 
Desernbarpadoc injuriado dalguma parte, fiea juiz 

de seu feito, <i:omo dantes. liu. 3· rir. 35· §. 2. 
Desembargador,. que dorme ·com molhe r, qtíe peninre 

eHe requere. 1-iu. 5· tit. 2o. 
Desembargador, que descobre segredo ·da justiça. 
_ liu. 5.• tit. 8o. §. 1 o.. 
Desen1bar.gadbr ,.que não poem na._s sentenças as cau--

sas, per que se funda •. que pena hauerá. liu. 3• 
-' tir. so. §. 7~ 
Desembargos se nãü podem comprar,_ nem tomar em. 

· , . pagamento. liu. 4-. rir. 40. · 
Deserdação do filho sem causa fàz o. testamento nu l-

lo. liu. 4- tit. 70. §. 2 . 
· peserdação dei filho· per que causas se pode_ fazer •. 

~ . li,u. 4• tir. 72. §§;_5? ~téí9. 
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Deserdação do pay, ou mãy per que causas se pode 
fazer. liu. 4· rir. 73· §§. I. até 7• 

Desfazer não pode ninguern moeda, inda que seja 
estrangeira. liu . 5· tir. 6. §. 9· 

Despender moeda falsa que pena he. liu. 5· tit. 6. 
§. 6. 

Despesas, que o filho faz, que não traz á collação. 
, liq. 4• rir. 77· §. 6. 
Destribuição dos feitos aos Desembargadores do 

aggrauo como se faraa. liu. I. tir. 4• §. 17. 
Desrribuição dos estromentos daggrauo que se faça , 

como a dos feitos. liu. r. tir. 4· §. 18. 
Destribuidor dos feitos daggrauo per que ordem 

fará os liuros da destribuição. liu. r. ti r. 4• §. I 7• 
Destribuidor dos feitos, que vem á casa do ciuel ~ 

que seja o escriuão da chancellaria da mesma 
casa. liu. I. tit. 35· §. r. 

Desrribuidor dos escriuães -dante os desembargadores 
do paço/· liu. r. tit. 20. §. 6. · 

Destribui<,ior, Contador c Enquercdor, que andem 
em hurpa soo pessoa. liu. r. rir. 6o. §. 3 2. 

Destribuiçlor como destribuiraa os feitos e escritu.;. 
ras. pera serem os escriuies igoalados. líu.r. tit.59· 
§~ 31. <: tit. 6o. §. 3 2. • 

\ 
E os esçriuâes , Olt tabali1ies de Lixboa , que eso;eltercm em 

fciws 1 sem Jerem destribuidos , pagarâo as custas até o pri-
meiro despacho, alem da pena da ordenação : ,e f!alâ por 
diantq os Corregedores, 011 juiz s , que o primeiro despacho 
poser~m : e os autos serii.o nu!Zor. Pela extrauag. do liuro 

' ela SAh,j'ol. tS5. Anno t537 • \ 
Item os Corregedores e Ju izes de L i'f..boa farii.o rol dosj'citos,: 

qilc finalmente despaclzar.em cada anno ! pera se verem corn 
a dest.'ribuiç!io, Pela extrau . ·do liu. da Sph . fol. 157• Atl~ll 
1537, 

Item es1a destriú~tiçlio n ão lwa lagar uas execuções , porque os 
escriuâe 1 dos .feitos serão escri11âes deltas. Pela extral{R(J. c{~ 
li,urr; da Sp_/,, J.ol-•. 161, .duna I53.8~ 
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Item osfeitos , 'f/1~ lwma vez for~m carregados aos escriuàes, QlL 

tabaliâe.<, não se descarregarão por os partes se coneertarem. 
Pela ex/rauag. do liu. da Splt.fol. ~61. Anno 1538, 

Destribuidor quando leuará busca dá destribuição, 
e o que leuará. liu. r. ti r. 6o. §. 32. 

Destribuidor empedido; que . fique em seu lugar 
hum tabalião das notas, qual o juiz quizer. liu. r. 
ti(, 77• §. I 8. 

Determinação sobre as rluuidas das ordenações co-
mo se torna. liu. 5· ti r. 58. §. 2. 

Deuassa, en: que casos a tirão os juizes, e em quaes 
não. liu. 1. tit. 44• §§. 2. e 4· 

Deuassa, que o juiz nouo tira do passado. liu. I. 
tit. 4 • §. 5. 

Deuassa, que o juiz. nouo tira dos officiaes da justi-
_ça. liu. 1 tit. 44· §§. 5· até 27. 

Nestes s~ c mprendcm os juizes e . escriuiies elas sisas, Pela 
lei .xij, rs capitolos das cortes. 

Deuassa, que o juiz nouo tira sobre alguns malefi-
cios. liu. r. rir. 44• §. 28. 

'Alem deste9 casos , aqui declarados, perguntarão por os casos 
seguintes: 

'Primeiramf!nte, se algumas pessoas eslâo casadas· com paran• 
tas, ou aj]ins, Pela orcleuação do Anno de 154o . 

Item sobre os que atir/io com arcabuz de munirão e perdigotos. 
Pela orrlenacâo do /Irmo de 1558. ~ . 

Item sobre os que comprão pão, vinho , ou azeite, pera reuen• 
der, Pela ordenac/io do A11110 de 1558. 

Item sobre os A lcaidcs mo ore.< , ou seu.< logotcntes e Commen• 
t!adores, se trazem gllado CO/lira a difesa dá lei .:xxxij. dos 
capp. das cortes. 

Item nos mezes de-lv.larço e Septemúro sobre_ os que ntrauessão 
pão. Pela ordenação do Anno de 1558. 

Deuassa, que o juiz tira, a que officiaes fará sabe.e 
della. liu. L t-it •. 44.· §. 3 2 •. 

/ 
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Deuassa se tira cada anno sobre os que poem fego. 
liu. 5· tít. 8J. §.'I. · · 

Deuassa, que o juiz tira dos officiaes de justiça , 
:que a mande ao C0rregedor da .comarca. · liu. r. 
tit. 44· §. 33· . 
Jim L Úr:bon se tira deuassa· pelos fu.izes do crime de todos <J/]i· 

. c~acs r{ a justiça , excepto ·sobre os .F vreadorcs. Pela cxirauag~ 
elo tittro da Sp!L.fol. 149· Auno J5 35. 

E esta cleuassa se .daa ao Corregedor do crime da dita cidade _, 
peT'a se ver em .Relação , e pera se l-itira rem ·os ·cnlparlos ante 
o mesmo Corrcgc,{Qr, Pela e:»{raugg._ do mesmo liuro.fol., l5o, 
Á 1/JlO I 5 36. 

Deua.~sa deue o ju.iz ti;ar das ~ssuadas, posto que lhe 
não séja requerido ·per as partes: liu.5. -tit.sr. §. 3~ 

Dcuassas, que se tirão especialmente, a cuja custa 
serão. liu. r. tit. 44• §§. 35• e 36. : 

Dwassas geraes que sejão á -cu~ta dos culpados. 
· liu. 1. tit. 44· §. 37· 

Deuassas1, ·que os juizes deuem ürar per ·suas pes-
_soas l ~em . as commetter a outros. liu. I. rir. 4+• 
§. 2. . •. 

Isto •úfo lwa lugar nos Corregedores ild corte e de Lixbon eirz 
.casos de pessoa s, que n if.o siio dç qualidade, c a s feridas não 
são de morte. Mas n.codiriio cllcs logo , e farão toda/as dili.• 
gencias,fol. 247. do liu. Morado. Amw I553~ 

. . I 

D'euassa!_rde morte, que os ju izes mandã~ á corte, 
. -qúe s~ dem aos escriuães \ctas malfeitorias. liu. 1. 

.. § ~ \ . m. I~· • 10. . 
Deuassa;>, que os Corregedolies d_a's comarcas tirão 

cada anno sobre os officiaes• da justiça e do 'con-
·celho. liu. I. tit. 39· §. 44· · 

Mas (int Lixboa não perguntà.o os Corregedorc.r por os Plrea ... 
. don-rs da dita cidade, Petg. cxtrauag. do !iu. da -<:>plt.j'ul. q8 • 
.Eilma d55. 

Deuassanda . 
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Deuassando os juizes geralmente, que perguntem 
por os que cação perdizes contra defesa da orde-
nação. liH. 5· tit. 84. §. 3· 

Deuedor condenado, que alhea bens de raiz em 
prejuízo da molher. liu. 3· tit. 71. §. r6. 

Deuedor, a que Elrey dá espaço, pera pagar, que dê 
fiança, posto que seja abonado. liu.3. tit. 79· §. 1. 

Deuedor, que impetrou graça, pera não ser deman-
dado, quando poderá demandar seus deuedores. 
liu. 3· tit . . 8o. §§. r. e 3· 

Deuedor, que confessou ter recebido alguma causa, 
e depois o nega. liu. 4· tit. 47• 

Deuedor, que começou pagar a diuida, não tem 
· excepção pera a confissão. liu. 4· tit. 4 7· §. 5· 

Deuedores, a que Elrey não dá espaço. liu. 3· tit.79· 
§. 6 • 

. Deuedores , que se obrigarão a pagar a tempo certo, 
sob pe1;1a de ser presos. liu. 4· tit. 52· §§. 3· e 4• 

Deuedores , em que casos podem ser presos. liu. 4• 
' tit . 52· 

Deuedores, que se acolhem em casas de pessóas 
poderosas. liu. 5· tit. 90. §. 6. 

Deuedores , que alhcão bens em prejuízo do vence-
dor , pera nelles não fazer execução , que sejão 
presos, e não possão fazer cessão de bens. liu. J· 
tÍt. 7 I. §, I 6. 

Deuedores, que renunciarão o espaço, que impe-
trassem , quando poderão gozar delle.liu.J. tit.79• 
§. 4· . 

Deuedor, a que o credor dá espaço de cinquo annos, 
pera pagar, que seja preso, não pagando, e que 
não possa fazer cessão de bens. liu. 3· tit. 89. §.3. 

Deuedor, que tem muitos credores, e discordão 
sobre a cessão dos bens. liu. 3· tit. 89. §. 4· p . 
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Deuedor , que quer fazer cessão de bens, que seja 
preso a requerimento do credor, até se liquidar, 
se pode ceder, ou não. liu. 3· tir. 89. §. 6. 

Deuedor, que .f.n cessão de bens , que a faça em 
juizo, · e que lhe não fiquem mais que os vesti-
dos, que traz no corpo, se não forem de muito 
valor. liu. 3. ti t. 89. §. 7. · 

D euedor, que se acouta em casa de algum fidalgo 
em Lixboa, ou onde Elrey está, não pode fazer 
cessão de bens. liu. 3. tit. R9. §. 9• 

Deuedor. d'Elrey preso nã_o pod~ ser s~o , inda 
que de lugar aos bens. hu. 4• tlt. 52· §. 5· 

Det..iedor de causa , que descende de maleficio, ou 
quasi maleficio, que seja preso, até que pague 
da cadea, e não seja solto, inda que dê lugar aos 
bens. liu. 4 rir. 52. §. 6. 

Deuedor nenhum de co usa ciuel não pode ser preso 
ante da sentença, que passe em cousa julgada. 
liu. 4· tit ~ 52. §. r. ' 

Deuedor per sentença, que passe em causa julgada • 
·que não mostra bens , pera se fazer nelles execu-
ção , que seja preso. liu. 4· ti r. 5 '2. §. 2. 

Deuedor, que promette a seu credor de pagar a 
· certo terr1po, e não lhe pagando, que s~j a 1 preso, 

que se prenda até que pague , ou dê · lugar aos 
bens. liu 1• 4• tit. 52. §. 3· ' 

Deuedor d'Elrey que seja presq até pagar da cadea. 
Iiu. 4• rir~ 52 . §. 5· , 

Deuedor nenhum não pode ser preso per a parte 
.contraria sem authorídade da juli tiça, senão quan'-
do foge, ou anda pera fugir. liu. 4· tit. 52. §. 4• 

Deuedor , que estando preso por alguma · causa, se 
embarga na cadea, que seja solto. dando penho-
res bastantes, ou dando lugar aos bens. liu. 4• 
tit. 5 2. §. 7. 
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Dias de apparecer como se despacharão. liu. 3• 
tit. 52. §. 4• 

Dias de cortes. liu. 3• tit. 52. §. 4· 
Dias, que se dão aos doentes litigantes. liu. 3. tit. 8. 

§, I 3• 
Dias, que se dão ao Procurador doente. liu. r. 

tit.Jll.§.Ir. . 
Dias, que se dão aos litigantes anojados, ou casados 

de nouo. liu. 3 · tit. 8. §§. 11. e 12. 
Differença sobre grosa do chanceller moor á cerca 

dalguma sentença , ou carta , per quem se deter-
m inaraa. liu. I. rir. 2. §. 4· 

Dilação se não assina nas suspeições , sem primeiro 
depositar .x. cruzados. liu. 3· tit. 22. §. 7· · 

Dilação pera lugares mui remotos não em pede dar-se 
sentença, e fazer-se execução. liu. 3· tit. 41. §. 9· 

Dilação pera a India , ou partes mui remotas , se 
se assina por os contracros serem laa feitos, que 
se espere pelas inquirições • sem ir adiante nos 
feitos. liu. 3· ti r. 41. §. 9· 

Isto se entende lambem nos crimes, que nas ditas partes acon-
tecerem ; porque se esperara por as inquirições , posto que os 
reos sejâo presos, Pela e:x;trauag. do liu, Momdo. Jot. 34o • 
.dnno 1524. 

Dilação pera fora do reino não se daa em feito cri-
me, senão ao reo. liu. 3· tit. 41. §. 10. 

Dilações, que se assinão pera diuersos lugares. liu.3. 
tir. 4 r. 

Dilig~ncia pera as vendas em pregão , per mandado 
da justiça , se não desfazerem , por serem por 
menos da metade do justo preço. liu.4. tit.3o.§. 8. 

Dinheiro dos orfãos como se daraa ao ganho. liu. I. 
tit. 67~ §~. 50 até · 54· · 

p 2 
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Este §. com os quatro seguintes estão reuogados pela lei .xxij. 
dos capitolos das cortes. Porque este dinheiro se não daa ao 
car1lt1J 1 mas se poem em coj're em m.âo de doposit4rio. 

Dinheiro do aggrauo se paga dentro de dous mezes 
da publicação da sentença. liu. 3· tit. 77· §. 12. 

Dinheiro, que se paga no aggrauo, quando se torna. 
liu. 3· tit. 77· §. 20. 

Dinheiro, que se acha aos tafues nos jogos, que 
se perca pera o Alcaide moor do lugar. liu. r. 
tit. 55. §. I 5, . 

Diuidas, que se demandão per escrituras publicas, 
ou sentenças, que se determinem em .x. dias. 
liu. 3· tit. 16. §§ .• r. e 6. 

Diuidas do marido, ou molher , feitas antes que 
casassem, como se ex~cutarão. liu. 4• tit. 7· §. 6. 

Diuidas do que tinha terras da coroa, ou morgado, 
como as pagaraa o soccessor. liu. 4· tit. 35· §. 2. 

Diuidas certas não se compensao com as incertas. 
liu. 4• tit1

• 56· §. 5· 
_Diuidas .•. q qe o. tredor tinha, se pagão de sua fazen-

da, hu. ~;. ttt. 3• §. 20. 
Diuidas de, mantimentos são fauoraueis , e não ad-

mittem compensação. liu. 4· tit. 56. §. 4· 
Diuidas, quF se deuem a Elrey, ou a alguma cidade, 

ou villa, não recebem compensação.liu. 4·\ tit. s6. 
§. 6. \ 

Diuidir se aão pode hum cont{acto , que pas~a de 
trinta mil reaes, pera se p edir ~enos da dita 
contia. li \1. 3· tit. 45· §. 23. \ 

Dizima, vfm ena e quarentena das sentenças da 
chancell.aria , em que maneira se arrecadao. liu. r. 
tit. 13. §. IJ. 
Esta· diziml!l se paga ele toclalas senlença! dadas na· corte e caJa 

da S!Jpp,riçufàa e do ciuel 1 ljllt: ne/las. se çQmefiâCI p_elos D11s.G 
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-emhargadores , Ouuidores, l7edores . da .fazenda e os mais 
<fjiciaes, que nas ditas casas tem jurdiçâo , e das sentenças 
condenatorias , gue derem quaesguer jllizes dados per Elre.Y. 
a pedimcnto da parte. 

Item das senten~as dos Corregedores dos comarcas, Contadores, 
Almoxarifes, Juizes das sisas. e das Al(andegas, se paga 
clizima perante os juizes , que da appellaçiio conhecem. .E 
se nãojor appellado, perante o juiz, que a untençct deu. 
E assi mesmo das sentenças elos Ouuidores dos senbores, '/!le 
tem poder pera conhecer per auçiio noua c .fazer correiç<Lo , 
se pagará dizima na cor!e. E esta dizima se pagara assi das 
custas, como das penas e do principal. 

Mas dos .feitos, que vem per appellação dante os /lllzes ordi-
narios , ou j ulzes de .fora , ou _dos orfâos , 011 do Alcaide 
elo mar, ou da moeda, não se paga dizima: saluo se pierem 
per remissão , ou aggrauo , 011 appellação de irllerloculoria , 
e na corte, ou nas dit(ls casas .forem finalmente desembarsa-
dos, 

Item não u pagará dizima da sentenca dada contra o Procu-
rador d'Elrey. • 

Nem meuos de sentença, per gue u julga , que a mol!ter accu-
sada per ndulterio moura, e que o marido aja a .fazenda. 
Pelo regimento da chancellaria. 

Nem se paga dizima ·das sentenças dos Corregedores das comar-
cas, que conhecem de auções nouas ·em os lugares , em gue 
não haa juizes de .fora. Pelo regimento do liu. Morado .foi. 
3q5. Anno 1S2S. 

Mas em todo caso se paga sempre a dizima elas custas. Pelo 
regimento da chanceLlaria. 

Ium de custos de liuramcnto , em que hum !te condenado , se 
não pat;a dizima, nem outro dereito. Pela extrauag. do liu. 
da Sph • .fol. 160. Anuo 153~. 

A VINTENA se paga da sentença dadtt sobre restitm'çã.o de 
alguma propriedade , se a parte se difendco. 

ltcm da sentença dada sobre jurdiçã.o dalguma /erra ·, coulo , 
OIL honra, ort vso/ructo. Mas se .re julgar a alguem capcl!a , 
OIL morgado 1 01L adminisllação de flospllaf em sua vida, 
hauer-se-há respecto a quanto os bens podem render , tirados 
os encarregas : e isto até .x. onnos , gue se conta por o•ida. E 
tio que montar pagará dizima. E se se julgar pera sempre, 
lwuer-se-l1á respecto a quanto os bens da dita administração 
••alem com seu. encarrego , e se. pagará a dizima do que o·alerem, 

Item se paga l'iutena de sente11ça dada sobre aluguer , ou arreu• 
dam eu/o de casa , ou don.tros bens. 

A (~VARENTENA se paga da sentença, dada sobre a p,ossq 
dalguma ÇO/i$4 1 • á reuc/ja i/il parle, J>G•/o reeimel/lO l/a ç/um• 
~lJ,•ria. ·-
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Dizima das sentenÇ?~s se não paga na chancellaria 
dos senhores, qur;! tem priuilegio, pera fazer cor-
reição em suas terras. 'liu. 2. tit. 26. §. 19. 

Dizimas, que paga o que tira do reino causas defe-
sas com licença. liu. 5· tit. 88. §. 2. 

Dizimo do gado de fora que se não pague a dinhei-
ro. liu. 5· tit, 89 . §. 10. 

Dizer mal d'Elrey que pena he. liu. 5· tit. 4• 
Doação de terras da coroa, feita pdo pay em pre-

juízo do filho, quando valeraa. li u. 2. tit. 17. §.r6. 
<Doação das terras da coroa, feita pelo pay em pre-

juízo do primogenito, quão grande seraa. liu. 2. 
rir. I'J· §. r6. 

Doação de huma soa terra da coroa, que hum tem, 
não vai sem consentimento do primogenito. li~.2. 
tit.q. §. 16. 

Doação de sisas, ou alfandegas não vai , inda que 
expressamente se dem. liu. 2. rir. 45· §. 8. 

Doação, feita pelo marido á barregãa, pode a molher 
reuogar. liu. 4- tir. S. 

Doação fei fa entre o marido e molher, quando se 
pode reupgar. liu. 4· tit. 9· §. r. 

Doação entre o marido e molher quando se confir-
ma per ~ua morte. liu. 4· tit. 9· §. 2. , 

Doação de fousa litigiosa em que casos vai. \liu. 4• 
rir. 45· §. r 2. 

Doação feita a hum não pode\ ser r~uogada \ a seu 
herdeiro. liu. 4· tit. 55· §. ro. 

Doação, qqe o pay, ou mãy fe~ ao filho, que não 
quer entr11r á herança. liu. 4• tít. 77· §. 5· ' 

Doação quando se diz ser grande , pera refazer as 
·legitimas. liu. 4• tit. 77· §. 5· 

Doação, qLie o pay fez ao filho como se haa de 
aualiar p~:ra as partilhas~ liu. 4· tit. 77• §. 5• 
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Do~tção , feita pelo auô ao neto, como se haa de 
traze r á collação. liu. 4· tit. 79· 

Doação , que o neto ouue de seu auô , quando se 
desconta na legitima de seu pay. liu. 4· tit. 79• · 
§. 2. -

Doação de . bens moueis, que o marido faz sem con-
sentimento da m olher , que se desconte, quando 
o matrimonio for separado. liu. 4 · tit. 6. §. 12. 

Doação de camara cerrada que seja nenhuma e de 
nenhum vigor. liu. 4· tit. 9· '§. 5· -

Doação entre o marido e molher que vai em vida 
de ambos. liu. 4· tit. 9• §. 4· 

Do~ção , que a mãy, que casou segunda vez , faz 
ao filho do primeiro marido, per que causas se 
reuoga. liu. +· tit. 55· §. 7· -.... . 

lDoação, que o pay, ou mãy fez ao filho , como se 
deue conferir , per morte de hum e de outro. 
liu. 4• tit. 77· §. 3· 

Doação feira ao filho pera seLJ casamento, que se 
aualia ao fazer das parti lhas, que se aja respecto 
ao tempo da morte, ou ao tempo, em que fa rão 
dados , qual o filho quizer escolher. liu. 4· tit. 77· 
§. ')• 

Doações de jurdição que clausulas hão de ter, e 
como se hão de entender. ·liu. 2. tit. :i6. §§. 17. 
e r 8. · 

Doa çóes , que Elrey faz com clausulas exuberantes , 
como se deue m emender . liu. 2. tit. 45· §. 7• 

Doa ções , que E lrey faz, de sisas, alfandegas , ou 
te rças não val em. liu . 2 . tit. 45· §. 7• 

D oações de que co11tia se hão de insinuar. liu. 4· 
tir. 54·· 

Doações, fei tas· per EI rey , não requerem insinuação.-
li u. 4• tit. S·l · §. J• 
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Doações perfeitas como se reuogão por ingratidão. 
Jiu. 4· rir. 55· 

Doações feitas per casamentos quando se trarão á 
collação. liu. 4· rir. 77· §. 10. . 

Doações não podem receber os officiaes da justiça 
temporaes das pessoas de sua jurdição: saluo de 
parentes dentro do quarto graao. liu. 4· tit. 3 8. 
§. I, 

Doar quando pode o marido sem consentimento da 
molher. liu. 4· tit. 6. §, 12. 

Doador 1 que em vida não rcuogou a doação por 
ingratidão. liu. 4 · tit. 55 · §. 10. 

Dom 1 que pessoas o poderão tomar. liu. 2. tit. 37· 
§. I 2. 

Dom tomão as molheres de seus pays 1 mãys 1 ou 
sogras 1 que o dom dereitamente teuerem. liu. 2. 
tit. 37· §. I 2. 

Dom nã.q podem tomar os bastardos 1 posto que 
legit imados sejão 1 e inda que de dereito lhes 
podera pertencer. liu. 2. rit. 37· §. 12. 

Donatos de sam Ioão que não se lhes guarde ne-
nhum priu ilegio. liu. 2. tit. 3• §. r. 1 

Dona tos qa terceira regra de sam Francisco, que não 
lhes valha privilegio da ordem. liu. 2. ti ~ . 3· §. 2. 

D oo se não pode tomar de almafega, ou burel por 
ninguem . liu. 5· tit. 102. 

Dormindq alguem com suas parentas ou cunhadas, 
como será castigado. liu. 5· tit. 13. 

Dormindq alguem com molher ' per força, que pena 
tem. liu. 5• tit. 14• §, I, 

Dormindo alguem com casada de feito e não de de-
rei to, 9ue pena haueraa. liu. 5• tit. 17· §. I. 

Dormindo alguem com alguma alimaria, que pena 
haueraa. liu. 5· tir. 12. §. 5• 

Dormir 
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Dormir ou casar alguem com parenta , cdada , ou 
escraua branca · daquelle , com quem viue, · que 
pena he. liu. E• tiç. 1 3. . . . . . . 

Dormir com molher casada, ou' que est4 em fama 
. de casada.liu. 5• tit. I 5~ . . , 
Dormir com· freira , ou tirala do moesteiro que pe .. 

na h e. liu. 5! ti r. 2 2. . 
_Dormir com moça virgem per sua vontade. liu. S• 
. tit. 2 3. §, I o . 

Dormir com moça virgerl"J per força.1iu.s.tit.2J.§.2. 
·Dormir com viuua menor de .xxv. annos, que estaa 

com se~ pay. liu. S· rir. 23. §. 4• 
Dormir com molher, que anda em casa d'Elrey, oll 
· - do _Príncipe~ liu~ 5· tit. 23. §. 7· 
.Dotar quando pode o pay terras da coroa em pre .. 

juizo do prÍmogenito. lÍU. 2. tit. I 7• §, 16. 
Dare e arras. liu. 4• tit. 9· · 
Dotes como se trazem á collação. liu. 4• tit. 77· 

§§. I 2. e 14. . 
Doutores podem fazer procurações de sua mão. liu. r. 
. tit. 3 8. § .. 8. . . . 
Doutores tem credito em suas ('scrituras, como se 

fossem publicas. liu. 3• tit. +5· §. 15. 
Do.utores não podem ser mettidos a tormento, se .• 

. . não ~m . c~rtos casos. liu. 5· tit. 64-. §. 2. 
Duuida se a igreja vai, ou não, entre o juiz secular 

e o vigairo , como se determinaraa, c per quem. 
liu. 2. tit. 4· §. 7· 

Se o fuiz .for desuairado com o vigairo sobre a tirocla cl~ 
preso, e todayia o tirarem , . não se.faraa nclle execução 1 

posLo que o juiz Lenha sobre elle al~ada , até os autos suem 
·ú.asidos a 'Relação, e rtella serem despachados. fol. õ26 • . 
do liu, Morado • .dnno t528, 

,D.uuiqa sobr~ Q entendimento dalguma ordenaçã~ 
como :e determina_rá •. ~ s ~ . tit •. ·5~· §. 2. 
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Dtluid<ls sobre à lei mental determinadas. liu. :z. 
tit. 17· §. 8. 

Duuidas sohre os foraes como se determina&"ão. 
· liu. ·2. tit .• 45· ' 
Du ui das sohre feitos 1 a qual das casas pertencem , 

·que· se Qeterminem peF os Desembargadores. do 
paço. liu. r. tit. I. §. 51. e tit. 29. §. 26. 

D .midas. sohre as sesm.arias , se são bem dadas ou 
nãQ. a quem pertence o ço.nhecimento dellas. 
liu. +.• tit. 67. §, S· 

Duuida, se hum he fidalgo o.u. não, em caso de ~irar 
m.olh,eres 1 que se faça saber a Elrey., ante que se 
cje.termine. liu.. 5· tit. J 4• §. 5· 

Uuuida_s, sobre a paga da chancellaria de quaesquer 
ça,rtas. 1 desembarga. o Chanc~ller moor em Rda~ 
~ão. Uu.. I. tit. ~· §. 28.. 

E~ 

E .Difioar de nouo não podem os. j,ulgadores tem-
, poraes I durante o tempo de seus officios. liu. +.· 

tit. Jft. §. I. , . 

Editos. que se poem , pera proceder contra os mal-
. fcitore~ abscmtes , que merecem pena 1de morte. 
liu. 5· tit. 44• § .. I. 

Editos pJ;ra o malfeitor abs.e te seguir a appeHação. 
liu. 5· tit. 44• §. 4• I · 

Ed• ,.. \ ,.. I .....! li) • · . 1tos em que caso se nao p~rao contra os ma ·!'Cl• 

torc;s. \iu. 5. tit. 4-4- §. 5• \ 
}:ditos n~~o procedem con.tra os· que estão em cau-

tos • 011 jgreja. Iiu~ 5· tit. 44• §. 10. . . 
Eleição c.le juizes e Vereadores • c: doutros officiafB J 

como ;se faraa .•. liu .• 1. tir. 45• 
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' 
Eleição de Almotacés. liu. IA tit. 49· §. J• 
Eleição dos quadrilheiros. liu. r. tit. 54• §. 1. 
E leição de pessoa, ,que possa fazer tt:stall!~ntos na: 

aldea, que não tem tabalião. liu .• 1. tit. 59·~· 37• 
Eleitos pera officios per pelouros , que são falleci-

. dos, ou absentes de longa absencia, ·,ou morrent. 
seruindo os officios. liu. I. tit. 45· §. 6. 

Eleitos pera juizes ou Vereadores, ou outros officios 
hum anno, não podem ser eleitos dahi a tres , ti-
rando nos lugares pequenos, onde pod!=m ser hum 
anno, e outro não. liu. r. tit. 45· §~. 9· e 10. 

Elrey he lei animada na terra, e pode fazer e desfa .. 
zer leis. liu. 3· tit. 6o. §. 2. 

,EJrey quando pode tirar os officios, sem ser obri .. 
gado a satisfação. liu. I. tit. 76 • 

. Elrey como pode tirar os officios e rendas aos que 
se remettem ás ordens. liu. 2. tit. 2. 

Embargar pode a parte a sentença na ch::mcellaria, 
com as inquirições ou escrituras, que lhe vem de 

· fora. liu. · 3· tit. 41. §. 13. · 
Embargos, que .se poem á contestação da lidé.liu. 3• 

tít. 3 9· §. 2. 
Embargos ás inquirições serem abertas e publica-

das. liu. 3• tit. 47· · 
Embargos, postos á sentença, não· empedem a exe-

cução.liu. 3· tit. 71. §. 2. 
·Embargos á execução dentro de que tempo se po-

rão. liu. 3· tit. 71. §. I 8. 
Embargos, que se poem ás sentenças , de que quali-
. dade serão.liu. -3• tit. 71. §§. 19. e 20. · 

Embargos, que se poem á execução, se poem á chan~ 
cellaría. liu. 3· t ir.- · 71. §. 22. 

-Embargos, que jaé\ (orão alleg~dos- ,antes da senten-
ça. liu. 3• tit. 71. §. ~5· 

Q_l 
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Erpbargos, com que a parte vem d~ nouo, se se nã() 
. recebem. liu. 3· ti c. 7 r. §. 2 6. 
Embargos á cháncdlaria se se não recebem , que 

' pague a pa'rte as cust'\s em dobro. liu. 3· tit. 7 J ~ 
§. 2 7· 

Embargos depois da sentença se recebem com jura-
!Ue.nto da pane. liu. 3· tit. 71. §. 2 8. · 

Embargos á execução a quem serão remçttidos, se 
'o juiz não conhece delles. liu. 3- tit. 71. § • .30. 

Rríibargos '·de térceira pessoa, sobre a execução, que 
se faz entre outros. liu. 3· tit. 71. §. 33• _ 

Embargos, que ·não se podem poer á execuÇão, se 
-- n.ão podem poer á ;chancellaria. liu.3. tit. 71 .§.22_. 

Embargos se 'não podem poer á sentença ao tempo 
qa execução, se â parte estcue á publicação d~ 
senteilça, e os não poz, ou' se ·os J?O:Z, se deu sen~ 
.tença sem ernbargo delles, e foi eBtregue á par-
te·: salup jurando que lhe vierão de nouo. liu. J• 
tit. 7 r. ~· 23. · . · 

Embargos , com que as partes vem, que os remetta 
· üjuiz da ex~cuÇão ao que a sentença de~ , se. lhe 
pa,recer que são d~ receber. liu~ 3• tit. 71. §. 2 5. 
Esta ord\mação t!S;aa limitada no~ embargos , que se poem aos 

despac(zos postos perant~ Elrey em Relação , em \ que Forem 
os DesfmÚargadort!~ do paco. Porque em lugar dos taeJ De.s-
•múargadores do paço, d;trd o Gouemador outro~ da casa, 
Pela eyctra,uag. tio liu. da Sph.foi. 198 • ./lnno 1.542'• 

Embargos, postos á execução. ,\ quando poderá o juiz 
de !la ccmhec~r qelles, ·e qbando · os rcmetterá. · 
liu. 3· t.t. 7r. §. 29. , \ 1 

· 

Embargos a se cenceder o aggrauo. :1iu. 3• tit. '77• 
§. I 3• . -

Embargos, que algum terce'iro po.em a se t_omar a 
.sc:u donc;> a causa arrendada 1 alugada a ou emprc:-
stad'l. l~!Ll· 4• tit. 59• S· 5· 
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Embargos, que os menores poeín á execução per vià 
de r~stituição. liu. 3· tit. 7 L §. 4· 

Embargos ·á sentenc;a se podem poer depois dos 
seis dias • se a parte jura que lhe vierã.o de. nouo. 
Uu. 3· üt. 71. §. 1 S. 

Embargos. que são de materia·, que se aHegou antes 
da semença. liu. J• tit. 71. §. 19. 

Emb:ugos. que desfazem as sentenças diffinitiuas, 
se podem allegar ao tempo:.da execução, se a par-
te jura que lhe vierão de nouo. liu. J· tit. 71\, §. 20. 

EmbargGs, que desfaz-em as sentenças diffinitivas, 
se podem allegar ao tempo da · exC~cução per os 
~aualleiros í ou rusticos, que morão onde não haa 
letrados. liu. 3· tit. 71. §·. 20. 

Emba-rgos á sentençà· no tempo da e:xeclJção quan,. 
do poderá· poer o condenado á. reuelia. liu. 3• 
tit. 71. §~ 2'1. 

Embaxador, qtfe vem ao reino, h e seguro do·male-
. ficio, que antes nelle commetteo.liu. J· tit. 3· §. 3Ào 
Embaxadores quando pGdem ser citados. liu. 3· tir. 

3• .§§. 2. e 3· · · . . · . 
Emenda e cwrregimento se não julga ao qJJerdõso , . 

q1,1e não. accusou em tempo. l'iu. 5· tit. 4 i.§ 2h 
Ementa dos feitos ciueis, que faraa o C0rregedor , _ 

indo-se a· cone d-algum lugar,, liu •. l. tit~ 6a §, 2. 
Ementa das cousas da chancellaria como se deue 

fazer, e quando se leu ará a Elrry. Jiu. 1 .tit. 13.§·7• 
Emprazar não pode o marido sem consentimentP 

da molher. liu. 4· tit. 6. §. 10. · · 
Emprestar não podem os Alrnoxarifes dinheiro · 

d'Elrey , nem da lo a ganho. Jiu~ 2. tit. 30·. §• J. ! 

Emprestidos de roupas, vestidos, alfaias, bestàs·, , 
i!rmas c prata , se prouão per testemunhas, postp . 
'lU C sejão de gnmde 'ontia. liu. J• tir •. 45·• §. J 6 •. 
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Emprestidos não pode lançar em suas terras , senão 
Elrey. liu. 5· tit. 69. §. r. 

Emprestado não~podem receber nada officiaes da 
justiça temporaes. liu. 4· tit. 38. §. 2. 

Encobridores dos malfeitores. liu. 5· tir. 44• §. u. 
Encobridores dos que querem fazer mal. liu. 5• 

t ir. 7 r. 
Encobriciores dos catiuos , que fogem. liu. 5· tit. 77• 
Encobridores dos Sodomiticos que pena hauerão. 

liu. 5· tit. 1 z. §. J· 
Encorporação verbal dos bens, que são confiscados. 

liu. 2. tit, 17. §. 25. 
Enfermo, que he citado, tem noue dias, pera respon. 

der. liu. 3· tit, 8. §. 13. 
Engalhadores de molheres, que estão em casa de 

seus pays. liu. 5· tit, 14. §. 4· 
Engeitar quando pode o comprador o escrauo, ou 

besta ppr doença. liu. 4· tir. 16. 
Engeitar não pode ninguem a moeda do reino , ou 

de fora 1:lelle, sendo de ouro.liu. 4• tit. 53·§. r. 
Reuogtu[,z pela extrauag. imp1·ena do a'! no· de J5·5g, que man• 

da lJU'( se não tomem as moedas douro do reino , senão a 
peso : e não sendo do peso justo , que se cortem e deifação. 

Nem !~a\z lugar esta· or~enação nas dobras e meias1dobras, dos 
Xarifos , que· se Tlao· podem tomar com pena de 5o cru-
ZRdol C· J. perdimento do o/jicio; e Jo dinlzeiro ~ 'ao q{jicial 
d'Elr~,r, que. as receber em pagamento, Pela ex&rauaa. do 
liu. d11 Sph.fol. 188. Aimo 15'4r, 1 

' 

I 

Engeitar flOd'e quem quer a mÓeda douro ou· de·pra-
ta falta, saluo se a parte quer refazer a justa . va-
lia.liu. ,4. tit. 53· §. r. · · 

Engeitado~ a cuja custa se criarão. liu. 1. tir. 47• 
. §, I. e t~t. 67. §. I I • \ 

· Enquered'qr, quando tira testemunhas; como as per .. 
guntará do costume. liu. 1. tit. 65. §. I. 
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Enqueredor, quando pergunta as testemunhas, que 
circunstancias lhe haa de perguntar.liu. 1.tit."65. 
§. 2. . 

Enqueredor , que vee toruar-se as testemunhas , ou 
vacillar , ou mudar a cor, que o note fique ao juiz, 
se for presente , ou o faça cscreuer ao tabalião, se 
for ab,~ente. liu. r. tit. 65. §. 2. 

Enquer~~or , que pergunta as testemunhas por cau-
sas for~ de seu Fegirnento, que pena hauerá. liu. 
1. rir. 65• §. 2 . . 

Enqueredp r .. que não pergunta ás tesremunlias meu-
, dameiJCe todalas circunstancias, que pena tem. 

liu. r i tir.65. §. 3· , 
Enqueredores da corte wodem citar pera ella so-

bre seu sal:ario. liu. 3· rir. 4• §. 10. 
Enqueredores , que são suspectos . liu. 3· tit. 4 7. §. 3.• 
E.n.teados não podem cita r seus padrastos otJ ma ... 

drastas sem licença do juiz. liu. 3· tit. 8. §. 3• 
Enteado ~ que dorme com sua madra11ta. liu. S• tit'. 

IJ. §: 4• . 
Entrar en1 ca.sa dalguem , pera dormir com molhe:r,, 

que hi estee. liu. 5· tit. 2J. §. 5• 
En.trando alguem em moesteiro pera obra illicita-' · 

que pena- haueraa •. l'iu. 5· tit. 22. §. 1. 
E~a de Cesar ccfno se mudou pera a do nasci-

mento de nosso Senhor. hu. 4· tit. 5 I. 
Erro do processo não faz a ·sentença nulla. liu. 3· 

tit. 4;9• §. I . . 
Erro do processo a. por não interui t procurador. liu. 

3· tit. 49· §. 2. 
Erro do plioc~sso, como e per quem se pode supp:rir •. 

liu. 3· tit. 49· §. J• 
Erro d~ peso ou medidas como se paga. liu. 1 •. 'tir ... 

J 5,• §.§. l8. 2 9/ 3,0•. 
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Esbulhado da posse como se ha de restituir a eUa. 
lia. 4· tit. ço. §. r. . , · . 

Esbulhado da posse poderaa per força hauela sem 
pena. liiJ· 4· tit. 50. §. 3· . . · · . ~ 

.Escaimbar, .. nem fazer outro cont-racto algum , não 
podem os officiaes temporaes, durante o tempo 
de seu~ officios~ liu. 4· tit. 3.8. § • . r. · 

Eséolares .do estudo de Li"boa que os· demandem 
. · perante seu Conseruador. liu. 3· tit. r 1. §. 2. 
Escolha, que tem o vendedor, pe.ra haue.r a cousa, 

ou tornar a majoria, quando se desfez o contra.:.; 
<eto _ por. emgano de mais da metade do justo pre-

. ço. liu. 4· tit. 30. §. 2. 
Escrauo, que com paao ou pedra fere na corte, não· . 

. paga pena pecuniaria. Jiu. 5. ti r. I I. §. 4· 
Escr.auo, que mata ou fere seu senhor , que moura 

.por ello, e se arranaar pera-ell.e, qu-e lhe dece~ . 
pein. hum a rnão , e seja açoutado. liu •. 5· tit. I o. 
§, 7• I 

Da mesmfl maneira o fil!to 1 t;ue firir ser. pay , posto que. ó 
não ma;te , morrerá morte natural, Pelo ·acordo do liuriuho 
da RelaçãQ , .fol. 88. verso, .dmno ilt88, 

Escrauos pÇ>dem . defender sem procuração a absen-
.- .cia dos çriminosos. liu. 3· ti r. 7· §. 3· \ . 
Escrauos qão podem _ser testemunhas. liu. J• üt. 

42 • §. I ,4• . \ I .. . .. 

Escrauos, ou bestas doentes, quando se podem cn-
geitar. Ih• • . 4• tit. 16. ' . , . : 

Escrauos, que andão fogidos, e se achão. que dil'i- . 
, gencia se faraa sobre elles. liu. 5· tit. 4r. §§. 2. CJ. 
Escrauos, que jogão cartas ou dados , que lhe.dem 

.vinte a~outes ao pee do pelourinho , não pagapqo 
os senhores por eJles. liu. s .. tit.48• ,§ • . 8. . ' 

· .E sp 
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E se algum ~scrano .for ãcJ.aclo· jogando , ._qualquer jogo que 

seja , na corte on em .Lixboa, será l'reso e ·açouladv ao pec 
.do pelourinho, oudc lhe darão .xx, tJÇOIItes , ott pafijtlft/ a. 
sctl -<Scn./zor por . .ell!! trezentos .. reaes • .Peltt extrauag. do liu , 
Morado .fol • . 10. Atmo ,I5.u. · 

Escrauos de Guiné , que os mandem -baptizar seu-s 
senhores~ liu. 5· tit. 99• · 

Escraua de de-rigo ou bene:ficia.do ., que he sua bar-
·regãa. Jiu. 5• tit. 26. §. 3· · 

Escritura priuada 1 reconhecida pela .parte, se haa 
-como publica. liu. 3· · tit. 16. §. 9· e .tit. 45• §. r o. 

:Escritura, de que a parte se quer ajudar 1 que a offe-
·,reça dentr:o .da daação .da proua. liu. 3· tit. 1 5~ 
§. 2.8. 

Escritura, de que se faz menção nos a·rti-gos 1 .que se 
offereça logo com elles. liu. 3· tit. 1 S· §. 28. -

Escrituras, que a parte daa em aj.uda de seu feito .. 
como as hau.eraa do .esori.uão. :liu • .x. tit. 20. §. 29. 

Escrituras, que se trasladão , como .serão concertadas;. 
· liu. J .• :tit. 20. §§.o. IJ. -
Escrituras publicas em que casos e sobre -que con .. 

tias se requerem. liu. 3· tit. 45• §§: I. e 2. 
E'sç.ritu.ras, feitas pelos .e~_criuães dos nau.ios , . valem 

como publicas. liú. J• •tit. 45• §. 2. 
Escrituras priuadas de paga em casos, q-ue -se r-eque-

J·em publicas. liu. 3· .tit. 45· :§. I o. 
Escrituras publicas ~e não requerem e.in contractos 

.entre pay e fi-lho , sogro e genro~ irmão , ou pri-
nw com.Ítmão, thio e sobrinho.J:i.u.3. tit.4~· §.IT. 

Escrituras publicas em que casas S.e escusão. liu. 3• 
.tit. 45.§§. 13 . até 22. 

Escrituras pri.uadas, .que valem co-mo publicas. liu • 
. 3· tit. 45· §. 15· . . . 
Es.critu.ra?, que fazem menção doutras. liu.3. tit. 46·~ 

§_. I• 
R 
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Escritura:s", que tem-entrelinhas, rasuras , .. ou caricd~ 
lamentos. liLt. J :o tit;. 46. §. 4· 

Escrituras spspe.itas por parte do que as faz e do-· 
que as produze. liu. 3· tit •. 46. §. 4• 

Escriru'ras, que se acc.usão ·de falsas. liu. 3· tít.-46•-
§. 6. 

Escrituras, que se perdem. liu. j. tit. 46. §. 7~ - -
Escrituras, que contem contrarie-dade. liu·• 3· rir. 46 •. 

§. -8. ' 
Escrituras contrarias, . offerecidas por ambas as par- / 

te:;. liu. 3· tit. 46. §. 8. 
Escrituras falsas, .se.alguem V>Sa dellas.Jiu. 5· tit. 9• · 
Escriuão da chancellaria da ·corte que ante de ser-

uir, tome juramento de se.u offici0. liu. I. tit. 13~ 
§• I • . . 

Escriuão da cham:eHaria que tome. juramento aos· 
officiaes, a que o Chanceller" o não toma. liu. 1. 
tit. J 3~ ~· 2. . . . 

Escriuão d~ chanceltaria ·· que ponha · nas costas -dás ' 
canas dos officiaes' corno lhes tornou ' juramento • . 
liu. r. ti f. 1 3· §~ 3• · 

EsfritJãb d~ chancellaria-·.que não dee as .cartas se},;;, 
la das, sem o recebedor ser presente. liu. I . . .tit. 13. 
§. 4• . \ -

Escriuiío dá chancdleria que · ponha a pàga· nas . 
canas. per-sua mão. liu. 1. t't.IJ. §-: 4· 

Escriuão ·da-chancellaria que ponha, as pagas em 
hum. liuro, _pera o recebedor dar. conta dellas. 
l . . & \ lU. I, tlt. IJ,. -,. 4• • .. \ 

Escriuão da .chancellaria; que as ·cartas, em-que-.ou-
uer dúliiçla , que as leue-ae Chanceller rríoor ., e 3: 

·Relação, secomprir.liu. I.tit.-IJ.-§ •. + 
Escriuão 1~ chancellaria .q\je -registre . toQalas .cartas · 

em.tres !lHOS, .§._ 5~,. 
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'Escritrão da "chancellar.ia que não fique desobrig~
. do pelos ,erros, que seus escriuães fizeremo §. 6. 
Escriuão da chancellaria que ponha ·em ementa as 

·cartas de graça ,, .que são .assinadas ,pelos officiaes 
d' ·Eirey J e as leue a Elrey duas v.ezes na semana. 
§. 7· 

Escriuão da chanceHaria que pon·ha na ementa as 
forças das cartas ,, e per quem pagsão. §. 7· · 

Escriuão da chancellaria doente ou em pedido ,que 
não ·con·fie a ementa, .senão da ,pessoa, que Elrey 

.approuar. §. 8. 
Esc r iuão da chaA.cellaria cscJJeue os processos e ea-r-

tas de desembargos, que ao Chanceller moor per-
tencem. §. I I. 

Esc_riuão da chancellaria que priuilegios ·rem. liu! 2, 
tit. 43'· §. r. 

Escriuão da ·Chancdleria da casa do ciuel como 
destribuirá {)S feitos ciu.eis e .crimes , que per ap-
pellação vem á d.ita casa. liu. r. üt. 35· §.I. 

Es·cril!ão d~ chancellaria da casa do ciuel que ponha · 
em um liuro todalas pagas dos aggra-uos , que as 

· parte.s. co~denadas pagão , declarando o tempo ~ 
em-que lh.e pagão. 1iu. 1. tir. 35·· .§. · 5• 

.Escriuão dos feitos d'Elrey que faça rol dos feitos ., e a 
dee ao Procurad(}r clo dit0 senhor. 'liu. J. tit.J8. §.r. 

Escriuão dos feitos d'Eirey que faça .as cartas de di-
'ligencia de seus .fei·tos , , c as de e ao . sóllicitador 
clelles. ·§. 2. 

Esériu.ão dos fe·itos d·'Elr.ey que ordem teraa no tirar 
das semenças, que se-derem ·por. pane·d'Elrey, e 
com~ as porá ern guarda. §. ·3· 

Escriuão das malfeirorías que fa-ça um liuro; em que 
ponha as sentenças, que se derem • e o'leue á chan-
cellaria. li.u. 1 • .ti r. I 9· §§. I. 2. 

. R 2 . 
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Escriüão das malfeirorias cscreue os .danificamenros 
das casas e camas d;t aposentadoria. liu. I. ti r. 19.•· 
§. 3· . 

Escri uão-das m11lfeitor.ias escreue todas citações, pre:.. 
gões ,._i.nquirições e dizimas de aluarás, que passao· 
perante o Corregedor. §. 4• 

.Escriuão das malfeitorias . que ponha. em an:ecada~ão · 
os dinheirosjulgados pera· a arca, da piedade.§. 5· 

Escriuão das. malfeitorias tira as deuassas de mortes 
c arrancamentos darmas na. corte. Iiu. 1. rir. 1·9· §.6. 

Escriuão das malfeitorias quando· pode fazer- os:li .. 
uramentos sobre as deu assas. §. 6 •. 

Escriuâo ,das malfeitorias ,, que escreua. as penas das-
armas e sangue , que se na corte tirar, e. tire sobre 
cllo as inquirições judiciaes sem dinheiro. §. 7·· . 

Escriuão das malfeitorias, que traga em hum liuro 
todos regatães e- molheres ;solteiras da corte. §. 8. 

Escriuão dias malfeitorias tàz os priuilegios dos re-
gacães. §~ 8._ 

Escriuão ~as malfeitorias-- quando fará liuramenro 
sobre CO\Jsas de malfcitorias., q\Je. vem do rdno á 
corte. §. 9• 

Escriuão das malfeitorias , que venlião- a elle as dê--
- u.assas de mortes , , q~1e. os j_uizes. mandão \á corte._, 

§; 10. . \ 
Escriuão d ilS malfêitorias ·como · tira-rá·: a · rol- ' r-odôlb~. 

culpados., e.os.daraa ao Pror 1otor dajusriça. §. 10. 
Escriuão díl puridade traz. seus 'contendores á .corte. 

1• . § \ 1u. 3· m~ 4·- • r. . · 
E scriuão <4· puridad.e q\le priuilêgi,os· tem. liu. 2• 

tit. 43• §. I. 
Esc ri uão dqs orfãos escreue os arrendamentos -de bcn~; 

dos. o.rfãos, que -não passão de tres annos e de con .... 
'tia de trip.ta milxeacs.li~ I. _tit. 686 §.3.! 

/ 
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Escriuão· dos orfãos , , q!le dorme com orfãaõ liu •. r.. 
ri r. 67 • . §. 64. 

Escriuão-dos orfáos · como r-oerá· as tutorias, fianças ' 
e esc ri tu ras, que pertencem aos orfãos nos. i.nuen,;. 
tarios •. Iiu. 1. tit. 68. §§. J • . e 2.-

Escrit~ão , dos orfãos. escreuerá as- desp~sas , . que os ; 
tutores fazem. liu. n tit~ 68. §. 5· 

Escriuão dos·-arfãos que. não tome orfãa por soldada~ · 
liu. I. tit. 6H, §, 6 • . 

Escriuão dos · orfãos ·que aão aj~ '" nem tome causa• 
· delles. liu. I. tit. 68.- §. &. . 

Escriuão dos or-fãos:· q~Je não leuc ·busca · dos inuen-
. ta rios, depois de tres annos , aos orfãos, · ou a· ·seus- ; 
tutores, . senão . ás . outras partes. liu. I • . tit• 68.- · 
§. H • · 

Escriuães ·dós orf11os, errr que lug.ares os h'auerá .apar-"· 
tados.~doutros officios. liu. I. tit. 68. §. 1:2. 

Escriuães dos orfãos qtH .. ~ .fiança dão, .e-dos qtJe ser··· 
uem 'S~m a dar.: liu • . J. ti t. -6 8. §• 1 3 ~ 

E5criuãó, que tem carrego de s,ollicir:'ador ' da justiça" 
na. casa. do ·ciuel. liu • . r. tit. 36. . · 

Escriuão da camara-, . e .(l q~e · a seu offi.cio pertence.·· 
liu. I~ tit ~ 52. . , . 

Escriu~o da., camaq1. · esçreuç nos fei çós .de injurias-; 
verbaes, depois q~e vão c0nclusos á camara.-liu. r. " 
tit. H· .§. 6. . . 

Escril,lão da camara escreue os estron'letltós dággra.,;, · 
uo , que· se-tirão dante o~ Ve~eadores. liu-. 1. ti r. 52 .' · 
§. 7· . 

~scriuão da a]mota·çari-a··,-,e'"O'qUe ' a 'Seü offiCÍO p'eroí. ·· 
tence. liu • .r. tit. 53· · · · 

Escriuão ; que tem carrego de recebec o dí'nhe-irb·das:--·; 
, despesas da Relaçãõ. Eer mandado· do Góuernadori , 

Iià.l ..:J .. tit. 29~.- § •. '3 ~ ;: ' . . · . .. 
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'Escriuão dante o Corregedor,,da comarca·_, q'lle eser~ . 
·ruení todas as senten..ças e causas, que o Corr.e-gedor 
:Azer, e quando entra nos lugares. liu. -1 • • .tü. 39· 
.§. j2. ' 

:Esç~;_iuão dante Üt:Hiidor .dalgum senhor, que poem 
. , publicação em desembargo, que fa.lla per Ac-ordáo 

os do desembarto, ou li cordão. liu .. 2. ·ti r. 26. §. 34• 
•Escriu.ão, que ajunta feito á petição daggrauo, qu~ 

não traz sinal do Regedor. ·nu. t. tir. r.§. 48. 
·Escriuão, que não poeql no feito os embargos _, com 

qlle as partes vem ~s sen~enças, ou se estiuer·ão 
presentes)Í publicação dellas. Hu. 3. -tit. 71. §. 25. 

:Escriuão, que· faz os autos das sesmarias, que tenha 
aurhori'dade d' Elrey pera e!lo. ·liu. 4· tit. 67. §. 4· 

·Escriuão que faz carta de semença diffinitiua, "que 
ponha nella wda a força do·feiro. ·lithJAir.so. §.ro. 

:Esc.riuãa; ique·faz ,execuÇãe> 1 que ~stee pt:esente .ead~ 
' dia áo p1'egão·, que o porteiro daa no lugar .mais 

-princ~pa\ •, . e Ós· o~t·ros • pregcÍ"es• escreua a dit-o do 
portet_ro. JlU. 3· tlt. TI· ·§. -IJ. . · 

Esc ~!u~o, 9ue vsurpao~ficio alheio. liu.r. ti.t. 20. §. S.• 
;Escnuao, que toma· fétto' ~ ' oú· faz-desembarg~, que 

lhe n~o he de,st_r.ihnido. Jiu . . 1 .• . tit. ·2Q .. §. 6. · ' 
Esc:luãc:~ clue l ~:ão po~rn ~ p~ga n~s ca-nas 1 .bu alua:. 
'··ras. ·11t:J; L ttt. ·20. §• 7· · · · · , ·, \ 

E scríuão 1 qu julgador, em -cuj<\ poder se perd.e.il)gum 
feito 1 que o castigué o •Regeddt:. ·c-onkalguns 

· Dcsemba,rgado'rcs. · liu. 1. ~ir.-\~ o. §. •5• · · 
.. · .() nzemzo .faraa o Goucm(tdor •. Pc(a .cx r,auag; .elo Ji,~. /!.cfniel'h• 

Jol, 32.. ~ ' ' · · ' · '. '· · 

~scriuão, que tem duuida com .o Procuradot so·bre-
_qual del(es perdeo o feito 1 não he crido 1 se não 
:PWUílJ cpmo o en.tregou. liu. 1:. tit • . 20. §• i 6.. 
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Escri ~ ãa , .que não faz assinar á ·parte os termos, ou_· 
o não declara ao julgador, que seja .susljenso por ' 
l)tn anno-.liu. 1. tit. 20. §. 20 .' 

E~çri.mão, que faz erro em of6cio alheo ~· Jaz perder o ' 
· officio , e paga a estimação. li-u. l • tir. 20. §. -34; 
Escriuão, que rião escreue os dias, que as parte_s pa.;;. -

recem·, pera hauer custas p,essoaes. -liu. ·l ~ tit. 37·'· 
§. 8 • . 

Escriuão ·, .que ·rrão d áa estrdmenta daggraüo' a quem ' 
lho requer. Hu. J . .. tit. 59·§§. 25. 26 . . 

Escriuão; . q cíe não ajunta .. ao feito crime' o auto do ' 
habito e ronsu-ra: li-u. 5· tit. I.§. 5· 

Escriuão; que não poem a sobscripção çonforme·ao' ' 
aluará d'·Elrey. Hu. 5• rit. 7-~ § • . 2 .: 

Escriuão, que dorme com molher~ que -perante -elle ·: 
requer. liu. 5;· ti't. 20. · 

Escriuão judicial; que faz algum áuto falso-) .que -: 
_moura mone·. natural. liu. 5· tit. 7• §. 5• - . 

Esoriuães ·-dante·os -vigairos que g.ucirdem a · ta~a - dos· ;; 
escriuães da corte. li1,1. 2. tit. 10. §. I ; 

Esci:iuães dantc os ·v igairos e ·notarias que escrituras' ·; 
poderão fazer~ liu. 2 . tit. I o. §. 2.: 

Escriu~es d~ cd\re.'ppde~. cimr pera dia'· sobre seus·'' 
salanos~ - hu,' 3·''Pt. 4· §, w. , 

E~.criuães da corte.\quando . podem ser demandados ; 
fora della. liu. 3dit. ·5. §~" I.- · . . . . . . 

Escriuães da·corte que jurem na chancellaria, antes " 
de seruirem seus officios. liu. 1. tit. 20.- §. 3· · 

Esc~:iuães da corte ·que sejão examinados pelo Chan-: 
celler mór,, se sabem· escreuer ; ou .são notados dal-· · 
guma infamia. liu.-~ • . tit. 2ó~ §.'.- 4.-;- ~ . . . , 

E-scriuães da corte que- não peçã6 M ··part~s: -pàpel; · 
nem pergaminho , porque o· ·hâô· de c háu~r-; da--< 
Chancdlaiia. liu. 1. tit. a.o .. § •. 2 1 . .. 
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;Escriuães da corte que se não vão àclla .sem ~iÚnça 
do Re-gedor. liu. r. tit. 20. ·§. 23. 

:Escriuães da corte que mostrem as condenações da~ 
' .sentenças ;1os offkiiles da chancdlar-ia. liu •. r. rit.20. 

§. 35-' 
·Escriuães à a .casa clo ciuel podem ·tra.zer s.eus conten-

dores a dHt. liu. 3· tit. 4• §. 3• 
Escriuães da casa do ciuel que fazem erros em se.us 

officios, que sejão remetti_dos ao Chanceller da 
casa . . li_u • . L t-it. 29. §. 29. 

Escriuães da casa do ciuel que guardem o regimen-
to dos da corte. liu. r. tit. 37· §. 19, . 

.Escriuães, que escreuem peran're os Desembargadores 
.f.! Sobrejuiz_es e Ouuioor.es d_a CflSa .do ci_ue.l. liu. r~ 
tit. 37· 

E.sc-riuãe.s quando poderão auoga-r. 'liu. r. tít. ·20_, 
'§. 22. e tit. 38 . §. 20. . 

:Es.eriuães qante os Ouuidores podem poer os s.~:n·ho .. 
res em spas terras. liu. 2. tt_t. 26. §. 3-1. . 

1Escri1,1ães pa fazenda e dante os 'Desembargadores 
podem ~ra~er s.~us cont~odo.r.es ~corte. liu.3. tit.f• 
§. :(. -

Escriuães da faz-enda q1;1e ,priuikg.ios .tem. Jiu. ~. 
tit. 43· ~· J. . .\ 

Escriuães não pode · poer ninguem , -senãd Elrey. 
liu . f. tit. 20. §. 2. · - \ 1 · · -

Escriuães qu.e são obrigados ter at~às .e caualles. 
liu. 5· -t jt• I 05. §. 2. _ \ . 

E$c.r.iui~s ~io aggrauo, que poe~ appresentação :em 
estromento daggrauo. · 1)em lh~ ·ser âest-ribuido • 
. liu. f. t\t 4· §. 1·8. · ·' . . 

Escr4!l~es · d;,~IHe :os Desembargadores ~o paço e dos 
aggrauo~ que tenh.ão hum c,iesu.ibüido.r.. Ilu_. I. 
,tit. ;w. ~· 6. 

Escriuães 
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J;:scriuães dante · os O.uuidor~s que· tenhão um destd-
. buidor. liu. I. tit. 20. §. 6. 

Escriuães , que não poem nas cartas e sentenças _ o 
. dia , me-s e ·-an1,1o e o seu nome. liu; I.· tit. 20 • 

. §. 8. 
Escriuãcs que es·creuão em todos os termos do pro. 

cesso os dias, que as partes parecerão em juizo, 
ou forão ver jurar tesremunhas. liu.

1 
1. tit. :w. 

§. 10. . 
Escriuães que fação logo as .. cartas , que os julgado. 

res, cujo h e o desembargo, lhes mandão fazer. 
liu. I, t·Ít. 20. ·§. II. 

Escri111ães que Qontinuem os feitos no dia., em que 
forem ·offerecidos , e logo os dem ;ws Desembar-
gadores , ou Procuradores. li,u. I •. tit. 20. §. I 2. 

Escriuães, que entreg~o feitos aos jul.gadores, como· 
cobrarãq <:oBhec.imentos deUes. hu. I. ti r. 2·0. 
§. i4.. . 

Escriuães que fação assiQar -aos julgadores -as -senten-
ças, que verbalmente derem nas audiencias. liu. I. 

' tit. 20. §. 17· 
Escriuães que fação assinar ás partes as confissões e 

repostas., que fiq;erem, e não querendo, o notefi. 
quem ao juiz. lít,J. 1. tit. 20. §. I 7· , 

Escriuães que não fação cartas sem mandado da-
quel1e, cujo he o desemba-rgo. liu. 1. tit. 20. 
§. 21. 

Escriuães, que dão rnaa reposta -ás partes, que sejão 
. s-uspensos dos -officios. liu. I •. tit. 20. §~ 22. 
~scriuães , que detem os feitos por dizer , que lhes 

não pagão. liu. I. tit. 20. §. 24. · · 
Escriuães de feitos ·crimes que fação -as cartas e djli- ~ 

· gencias , . inda que :não sej-ão requeridos., liu. 1. 
tir. 20. §, 25. . .. s 



Escriltães como haucr:ío o salario p'elos véncdores ,. 
se a parte vencida lho não pagou .• liu. L dr. 20. 

·· §·. l6. 
Estriuães . dos Desembargadores , Corregedor.es , 

Ouuidores, quantos serão. liu. r. tit. 20. §. 30. 
E~criuães de cada uma das correições que sejão qua-

tro. liu. r. ti r. 20. §. 3 r. 
Escriuães, :que leuão peitas das partes. liu. r. tit. ~.o. 

§. Jl. ' 
Escriuães , que não mandão contar os feitos dentro· 

de um mes. liu. r. tit. 20. §. 32. . 
Escriuães das alcaida~ias, que os Alcaides moores 

podem poer per suas cartas. liu. r. tit. 55· §. 20. 
Escriuães dos gados, que haa nos lugares do estremo. 

liu. 5· tit. 89. §.r r. _ 
Escudeiros, que Elrey toma em sua guarda e encom-

menda, ' que priuilegios tem. liu. 2 ~ tit. :26. §. 58. 
Escudeiros I não pode fazer nenhum senhor, senão os 

que verdadeiramente cria , trazendo-os em sua 
· cása a c~uallo. liu. 2. tit. 26. §. 57· ·. 

Escudeiros de fidalgos, ou Prelados, ou de pessoa!! , 
que costumão trazer ·escudeiros a cauallo, que não 
se execu1:e nelles pena vil. liu. 5· tit. 40. ,§. 1. 

Escusos de pagar fintas. liu. 1. rir. 47· §. 2. I 
Escusos de pagar pera a bolsa, pera leuar os presos.-

liu. r. tit. 48. §§. 3· 4· \ · 1 • ~ 
Escusos de tutorias. liu. r. tit. 67. §~.'32. até 36. 
Escusos de pagar jugada. liu. 2.\ tit. 16. §. 9• 
Escusas não p,odem ser nenhumas pessoas, inda que 

priuilegi~das sejão , de ser I uizes , V er'eadores , 
Procuradores e Almotacés. liu.- r. tit. 45· §. r 1. . 

Esmoler d'Eirey empresta dinheiro ao Thesoureiro 
das mor11dias pera as malfcitorias das casas da 
aposentadoria. liu. I. tit. 5· §. 25. 
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Espaço I que Elrey dá ãos deuedores , dando fi<mça. 
liu. 3· tit. 79· 

EspaÇo dá Elrcy ao deuedor 1 que o renunciou. ha-
uendo justa causa. liu. 3· tit. 79· §. 4• 

Espaço nas demandas dá Elrey, quando os litigantes 
vão á guerra, ou em .armadas por seu mandado. 
liu. 3· rir. 79· §. 6. 

Espaço , em que feitos o não dá.Eirey. liu. 3· tit. 79• 
. §. 6. . . 
Espingardeiros de monte não podem. ser penhorado& 

· nas espingardas ·,. amoMtando. outros bens moueis • 
. ou de r.aiz. liu. 3· tit·. 7 I. §. 12. 
Estalajadeiros, que não estão prouidos . de camas e 

mantimentos ,· que percão os priuilegios. liu. 1. 
tit. 44· §. 57· 

Estalajadeiros como são obrigf!dos aos danos. 1 ou 
furtos. liu. 5· ti.t. 3 q. . · 

Esterilidades, e o que se deu e ter acerca de lias. liu. 4• 
tit. 61. 

Estrangeiros não podem tirar do.rdno dinheiro, nem 
bestas. liu. 5· 'tit. 8H. §§. 6. e 8. 

Estrangeiros , que viuem no reino , quando podem 
. comprar gado. liu. 5· tit. 89. §. 7· 
Estromento de approuação como se deue fazer. 

liu. 4· rir. 76. §. 3· 
Estreme nto de posse tomada per virtude de esc ri-
. tura, que o. faça o tabalião das notas, e os outros 

o do judicial. liu. I, tit. 59· §.I 2. · 
Estrorrento, que faz menção doutro, que se lhe não 

dee .fee, ~enão mostrando o principal , ou sendo 
n elle encorporado. liu. 3· tit. 4n. §~ I. 

Est rcmento de dia dapparecer, que antes que se por 
, e lle pregoe a parte, se saiba do destribuidor, se a 

aprellação he vinda. liu. 1. tit. 32. §. 8. . s 2 



REPER.TORJO 

· E~trõmento daggrauo do juiz, qu·e não recebe appel .. 
_!ação da interlocutoria. liu. 3• rir. ·5.'9· §:.r. 

··Estromento daggrauo dentro de que tempo se haa de 
appresen~ar. liu. 3· tit. 59·· §. 5· · · · · 

Estromento daggrauo· demm de q.ue tempo. se pode 
. Jtirar .. . liu. 3·· rit. 59· ~.· 5'• 
Estromento daggrauo. que se tira em lugar. de que 

.:, ·se não pode vir por.-tarra á corte. liu .. 3· t-it.59· §.5. 
Estromento daggrauo de qualquer julgador podem 

;- dar os taba.liães da~ notas. liu. 1-> tili. :59-- §. 2-4-
cEsttomento .. daggrauo, a que se ajunta :aJgu,ma · p~ti

ção, que se dee vista. a outra. par:te, se a ' quiser ... 
liu, ·I. tit.4. §, I8·. . . 

Estromentp daggrauo, depois. d~ publicado, que o 
não entregue o cscriuão á parte. liu. I. tit.'4. §. I 8. 

!Estmmenw ·tJ:aggrauo quando 0 poderá dar o escri-
uão á parte. liu. I. rir. 4· §. 18. 1 . - . · 1 

:Estroment:9· daggrnuo,_ ou ca-nas., que .se despachem 
per tens:c>es pel_os Desembargadores. Iiu. I. tir; +• 
§ 6 ' . . ' • i f ' • • ' • . ~ . -

Estroment~>s daggra-uo. em que algum concelho ,he 
pat:te ~· com.o se despacharão. liu. 1. tit . !f· §. 7· 

Estromentqs daggrauo como serãó -. clestribuidos. 
liu. I •. tit. 4· §. 1 8. · 
Mas as Plfrtes os leuarâo á casa dt~- S~ppri~açâo. , oiz do ciuel 1 . 

qual mnJs quiserem , sendo sobre\co11sa ciuel , inda que sejãa 
tle qualq,uer co1ztia. Pelo regimen o das appellafôes fol. 181. 
do liu. :{liorado. Anno 1S2g, ., 

Estromentqs daaa rauo. que não \ e d~e de!Íes vista 1ás 
. bC 'u ·. partes, q,ue os trazem, sem as o tras serem presen-

tes. liu. r. ti.t. 4• §. 1 8. 
Estromentos daggrauo sobre feitos crimes desembar-
J .• ga o Conegedor da corte em Relação. l~u. r . . tit. S• 

§. IJ. 
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Estrom-entos dâggrauo do lugar, ondé-está· a corte, _ 
o.u casa da Soppr:icação, que nãckconheça delles o · 

.. Corregedor dó --ciucl , senão os Desembargadores< 
doJ aggralto. liu. I. tit. 4· §~ 1 J • - · 

Estromento, vede na· pa!aura Escritura • . 
Estudame, _vede na palaura_ Escolar~ 
Excepção qualquer como e-quando se. haa de poer~ . 

. Jiu. J• tit. I 5• §, IO; 
Excepção -contra a, pessoL do-. procurador. liu. 3 ~ -

tit. 15· §. J2._ 
Exçepção dilataria de<tres maneiras. -liu.3; tit.J7• §.r~: 
Excepção-dilataria .que se .al!egu~ ante da lide_, con- -
. testada. liu. r. ti.t. 37·· §. 2.· 
Excepção dilataria, qL!e se sabe -de nouo.,. se allega , 

aepois da Contestação, JiU.-J., tit. J7• §. 4• 
Excepção, . que esg1,1arda a. pessoa do juiz -, ,se .allega; 

primeiro. liu •. 3;·_tit. 3.7•: §. 2. 
Excepção declinatoria se deue allegar- segundaria-. -

mente. liu .. J., tit. 37·. §; ·2. 
Excepção perernptoria qual he. liu. 3· tit. 38. §.r. 
Ex.cepÇão -p~remptoria - em ~ qu_e · tempo - se alle'ga. -

- liu. 3·-rir-. 38~ §;2. _ . 
Exc~pção peremptória qu_e ·não -embarge1 -a contesta .... 

ção. li'u. 3• tit. 3 ~ : §. 3.: 
Excepção prejudiciaJ .se guarda· segu-ndci dereito com•· 

mum. lru. 3;. tit. 38; §. ·3· _ 
Excepção de excommunhão, que se-oppoem, que llie · 

assine o juiz termo de oito dias , e .não se prouando , 
nelles 1 que -vaa-,pelo .fe-ito -em diante, e condene o 
excipiente nas custas. liu. 3· tit. · 38~ §; 4·· 
Em quanto -esta ordenação dá • ·conlzecimento da' e:rcepção da~ 

e:rcommunhão ao juiz secular, entende-u; qu._c-sendo clrmida 
u n tal excommunhâo lu palidsa, pu n ii.o, 'fl!C então se re--
melta o conhecimerzto dn 'CXctJpçâo. della ao juiz ecclcsinJtiço, · 
Pela fl:JtlraRag. du /iu, Morado .f_oi, -256. Armo 15.53, - _ 
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ExcepÇão de excomunhão, que se · não allegue em 
um juizo ma is de duas vezes. liu. 3· tit. J8. :§• 6 • 

. Excepçâo de e;xcommunhão, posta ao juiz , que •co-
nheçá della o superior sem appellação , nem aggra~ 
uo. liu. 3· tit. 3 8. §. 7· 
.-Entende-u como em cima , que sendo dmticla se a tttl· excontmr'"' 

nhâo lu: vnliora , que ellliio se remeua ·o co.nheeimento ao juie 
·'ecclesiastico, Péla mesma extrauag. 

Excepção do que .confessou ter recebido alguma 
causa. liu. 4· tit. 47· 

Excepção do que •Gonfessou ter recebido, soo ~haa 
lugar em emprestido. liu. 4· tir. 47· §. ~6. 

Excom mungàdos publices pode o jtúz ,lançar da ·de .. 
manda sem requeri-mento da parte. liu. 3• .rir. JS. 
§. 5· . 

Excommungados, que se n'ão absoluem , que pena 
pagão. liu. 5· rir. 46., e liu. 1. tir. 55· §. 13. 

I 
Esta pena 

1
não haa lugar nos declarados por excorrimrmgadot 

per j~<izes apostolicos, unão pelos Prelados c caúidos, ·e suas 
justiças. 

]Vem meno~ lzaa lugar ·nos juizu d' Elrey, ou .cf'Ji.ciaes tla.justiftl. 
exctJmmr~ngddos. Pala extrauag. 'do liu, Morado fol. l'í:ati .. 
.Atmo 1!,i28. 

Éxcom mm1Pados appellados ·. corno lhe drrão os 
Desembaflgadores do paço cartas, pera não serem 
presos, Oj!ffi eu irados , nern lhe •leuarem r)~nas de 
excommu,ngados. liu. 5· tir. 't7· 

Masfarlio primeiro 04 dil.'gencias, ·qrie St:'reqr'ierem pela pro11z'siio 
d: Elrcy , que .esta a no liuro M oradf! .foJ • .254 1 pe~ lJIItl jriSli• 
ficarão ma petição. \ 

Execução 'dps bens do que fiou ·algum reo em juizo. 
1iu .. 3· tit. 69. 

Execução d~s sentenças como se deue fazer. liu. J• 
tit. 71• 
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Execução . de _-cousa • que o réo ·. com · malícia ·leixou 
· de possuir. liu. 3· tit. 71. §. 32. 

Execução do deuedor, ql)e tem muitoSI"·Credóres.liu.J~ 
tit. 74· 

Exec\.lção do que quebrou. liu· •. 3· tit. 74• §. 4· 
Execução como se faraa em bens de morgado, . ou.~ 

capella. Iiu. 3· tit. &.5. §§. 1. 2. 
Execução de ben s da coroa. liu. 3· tit. 75. §. 4•· 
Execução de bens foreiros •. liu. 3• tit _. 7 5• §. 5~ . 
Execução da sentença como se suspende ppr a parte · 

aggrauar. liu. 3. tit. 77· §. 2 I. 

E,ta .orden, . .foi reuogacla , no anno de ·1524 , .. e agQra se torno~& · 
vsar des do armo de . J557• 

Execução, que se faz . contra o menor ,, . que pedê 
restituição, quando seraa espaçada. liu ~ J· tit. 86. 
§. 6. 

Execução da dizima dalguma sentença ·, per·quem'' 
seraa desembargada. liu . l. ·tir. 2. §. 27. , 

Execução dos fiadores · como se faraa. liu. 4· tit. 46 • . 
§, 2. 

Execução, que ·se faz contra os condenados absentes· .. 
bannidos. liu. 5· tit. 44·· §. 8. 

Execução do que · Elrey manda matar por sanha, .. 
quanto se drJataraa, liu. 5·,· tir. 60. §: I. 

Execução dos condenados á morte como-. e quandó se · 
faraa. liu. 5· tit. 6o. §§. 2. 3· 4· 

Execução se faz primeiro nos bens moueis:, que nos · 
de raiz. liu.3. tit.71. §:s•· 

Execução se faz nos bens de raiz, quando a parte 
' 'í1egou que tinha bens moueis, .posto-que o venha 
· depois allegando, liu. 3• tit. 71. §.· 5· - _ 
Execução nos bens do absente como se faraa. liu. J• 

tit. 7'· §. 6. 
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Execução se não faz nos ·Cauallos J liuros J ·arnia·s.~ 
camas e vestidos dos fidalgos, caualleiros e Desem-
bargadores , posto que não tenbão ·outros bens. 

. liu. 3• tit. 7I• §, H. 
:Execução se não fa~ nos bois darado ., sementes -e 
· .armas dos acontiados -a ·caua!Io, se roostrão outros 

bens desembargados. liu. J· tit, 71. ·§. 12. 
'Execu,ção, que s.e faz contra os condenados em algu-

ma auyão -real. liu. 3• tit. 7r. §. ;p. . 
Execução, que se faz coiltra o que possue causa liti-

giosa , que _ comprou , sendo sabedor do litígio. 
liu. 4· ;tit. 45· §. JO, 

Execução de morte se não faz no que ·fogio com o 
deposito , que lhe foi dado em guarda , ou com 

. ,peças , que Ihe forão emprestadas._, sem ·O Elre-y-
sabcr. Jiu. 5· rir. 37· §. 9· , 

Execuçãp de morte se não faz sem o 'Eirey saber em 
fidalgo ., por casar duas vezes, quando a segunda 
molher ~Jr de baxa. condição. Iiu. 5· ·tit. 19. §.a. 

Execução aF morte se não faz, sem o Elrey saber-. 
no que ., fogindo-lhe a primeira molher, casou 
com a s~gunda _ , .sem saber que a .primeira era 

· viu a. liu ~ 5. tit. r 9· §. 2. _ 
Execução qe morte se não faz sem o Elrey saber no 

que ca.so_q du~s -vezes , sendo menor .de .x1xv. an-
. nos. hu. 5· lrt. 19. § • . 2. . \ , . 1 . 

Execução d~ more e se não faz ~ sem o Elrey ·saber, 
n~ que qtsa, óu dorme corrl\ ~lha ., _parenr~ . , ou 
cnadJ. dq senhor, co.!TI quem nue. lr.u. S• ur. •.x8. 
§. 2. 

Execução d~ morte se não taz, se~ o Elrey sàber, no 
fidalgo, ou cauai!eiro, que dorme com molher, 
cuja rnartdo he de menor condição. liu. 5· üt. IF 
§. I. 

Execução 

( 
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Execução de morte s.e não faz no lugat, onde Elrey 
.esta a, s.em .o ell.e saber primeiro. liu. 5. tit. 6o. 
§. 2. . . 

Execução de morte se não faz nos que se achão :nos 
m;:u-,es de Guiné e Indias, sem o Elrey primeiro 
saber. 1iu. 5· tit. 112. §. 2. 

E xecução de m0rte se não faz , sem 0 Elrey saber, 
no que toma .de lugar sagrado pedra da ara, ou 
corporaes, ou inuoca Demonios. ou daa feitiços~ 
pe ~a querer bem ou mal. liu. 5· tit. 33· §. 2. 

Execução se não faz contra os bannidas . ·Condena-
dos, que se vem metter na cadea dentro de lllm 
anno, a té se limarem. liu. 5· tit. 44-· §. 8. 

Execução de pena vil em que pessoas se não faraa. 
· liu. 5· 'tit. 40. §. I. 

Executores ., de qua ntas maneiras os haa. Iiu. 3• 
.rir. 6r. §. c 

· Executores , de que se poâe appellar. liu. 3· tit. 6r. 
§§. 2. e 3· 

Exempção, dada ao-morador da ter-ra, não prejudica 
.ao senhor deUa. liu. 2. ti r .• 25. · §. I. 

F. 
f Aliar não pode ninguem com as testemunhas, 

que tem nomeadas. liu. 3· tit. 43· §. r. 
Fahar sinal d'Elrey, ou seu seNo, ·que pena he. liu.s. 

tit. 7· §;r. 
Fa:Jsar sina'! de Desembargador, ou sello authen-

tico, ou escritura pubhca, ou sinal de tabalião. 
hu. 5· tit. 7· §. 3· 

Falsar sinal de qualquer julgador. liu. 5• tit. 7ó §. 4· 
T 
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Falsario, que faz escritut:a falsa , ou a manda fazer. 
· liu •. 5· tit. 7· §§. 5· e 6. · 
Falsario, que não he julgado per sentença:, pode ser 

testemunha. liu. 3· rir. 44· §. 7'· 
Falsa·rio condenado não pode ser Procurador. l'iu. r • 
. tit. J8. §. 21. 

Falsar.io ,julgado per sentença, h.e testemunha • mas 
poem-lhe contradita. liu. 3· tit. 44· §·. 8. 

Falsidade de escritura como se proua. liu. 3• tit. 46. 
§. 6. . 

Falsidades de escritura, sinaes e testemunho· fa·lso 
não se perdoa. liu. I. tit. 3• §. 16. 

Falsifica-r cera, ou qualquer omra. causa.~ liu. 5• 
tit~ 87- §. 2. 

Fazer cartas de jogar que pena· he. liu·. 5· tit.48. §.'2·. 
Fechar não deue ninguem porta alguma de noute 

contra vontade de seu dono. liu. 5· tit. 37· §. IJ. 
Feito de c0usa dalmot:açaria, pode Elrey mandar vir 

perante si. liu. 3· Üt. 4· §. 9· 
Feito de força noua. não requer ordem de juizo. nem 

libello. liu. :y. tit. 36. §. r. 
Feito de força noua se trata sem ·dilações. liu. 3• 

tit. 36. § ~ 2. 
Feito de fo rça noua sem contestação não he nullo. 

liu. 3.~it. 36. §. 4· \ 
Feito. em nue as partes farão lançadas dos artigos • 
, que se julgue pela verdade áfbida. liu. J· tiit. I 5• 

§. 24· \ 
Feito retardado por culpa da pa~te ,. ou de seu Pro-

curador J que não vaa por diante, até se pagarem 
as custas do retardamento. liu. 3· tit. 15. §. 26. 

Feito, final ,mente concluso, que se não dee á parte, 
nem a se~ Procurador, senão pera razão de no-
uo. liu. 3· tit. 33~ 
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Feito, em que se appella da inrerlocut~ria, que fique 
perante os juizes da apellação, e o determinem 
finalmente, quando virem, que foi ,bem appel .. 
lado. liu. 3· tit~ 52. §. J· ' . 

Feitos crirnes como .se hão de ordenar. liu. 5· tit. r. 
Feitos crimes de casos , que prouados merecião 

morte, C')Ue sejão despachados per cinguo Desem .. 
bargadores. liu. I. rir . 1: §. ro. 

Tres Dcscmúargaclo-rcs co1iformes podem de.spaclznr .feitos d(: 
nzorle ., Sf!n do e1n a.ú.soluição, ·e rt tonnento, ou. 'a'té ·cinqt4• 
annos de D egredo : Jol. g3. do liu. da Sph . .Armo 1526. · 

Feitos de crimes, que prouados não merecem morte, 
que se despachem ao menos per rres, liu. r. tit. r. 
§. lO. 

Dous De.s.embm:gndo-rcs .confonnes podem despachar Jei-tos , que 
uão }'orem de monte. Pela mcJma e;xtran. 

Feitos. que se mandão vir á Relação per petição, que 
não fiquem no espaço na Relação, mas que se 
despachem todos ames. liu. r. rir. I. §. 'i-9· 

Feitos findos, que dentro de um mes sejão manda-
dos per os escriuães a contar, inda que a parte o 
não requeira. liu. I. tit. 20. §. 32. 

Feitos, CJUe se despachão per os Sobrejuizes, que não 
sejão reuistos na mesa grande. liu. I. tit. 32. §. 10. 

Feitos da almotaçaria, que se f.:1ção sem grandes 
processos; liu. r. tit. 49· §. 20. 

Feitos ciueis desembargados na Relação, que se re-
latem perante as partes, ou seus Procuradores. 

· liu. r. tit . r.§. 24. · 
Feitos, em que haa duuida, a qual das casas perten .. 

cem. liu. I. rit. 29. §. 26. 
Feitos, em que se não fc1lla seis meses, ou estão con-

clusos hum anno, sem se fallar a elles~ liu. r. 
tit. 63. §. 27. T 2 
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Feitos de re~istencia, feita a. offici.aes , quando ser.ã.o 
remettidos. ao Carreged:or. d:a. corte .. Ji.u. 1. ti t. :s. 

- . §. lO •. 
Feitos dos·'presos, que se·remettem ás or.dens, que se 

tr.atão na corte,. ou. vem a ella os originaes ,. que: 
se dem os traslados ao j ,ui.z ecclesiasüco.. li.u. l .. 
~it. ::w. ~. 9· 

}<'(útos de crimes,. que mer.ec:ião morte, que se desem-
ba.rguem ás sestas feiras na mesa do Gouernador • 

. _ I:iu. I. tit. 29. §. 19. 
Feit<>s dos presos pobres, que não pagão aos escri--

. uães. liu. I . . tit. 20. §. 27. 
· Feicos de re'uista per q.uantos Desembargad'ores hão 

de ser vistos-, e per quaes. liu •. 3· ti r. 7 3. §. 5. 
Destesfeitos.nâo leuâo os juizes, '!"e Elrey daa, ~spo,tulas. P~la.· 

· extmuog. do liuriu!io da RelafâO ./ol. 120, Anno- r5rr •. 
E ~stes .féitos, em que se pede rcnista ·, não darâb os escri-

ulies , sem l/i e ser mandar/o ua andiencia. Os quaes se man-
da fâo dar sem alguns embargos , posto que a patte contraria· 
os alle~ue . P elo acordo da Relaç_ão. do anno de r 55 r. foi-. 
.246. do liu. Morado. 

Feiticeiros. que pena tem. liu. s·· tit. J3•· 
Feiticeiros nãe> gozãe de priuilegi·o , par.a escusar 

pena vil, liu. 5· tit. 40. §. 4• · 
·Feiticeiros não impetrão perdão. liu. r. tit. 3·. §• 16. 
Feitores não podem ser osoJficiaes da justiç .liu. -+··· 
' ' tit. 39'• " " 
Fer-eas. são ordenad'as de tres n\ aneiras. liu. 3· ltit. 28 • 

. § r· . 
Fer~a; em que casos se não ceni edem.· Hu-. 3· tit. 28. 

§§. 4· at~ u. 14. 
' Tombem não- hão lugar em wspeições. P~la· e:litrauog, do lirt;, 

da. 8plz ,.fol. 1611• A /mo de r53T· 

Fereas de pão e vinho se concede~ a quem não te.ll! 
herdade , nem- vinha. líu. J· tít. 2-8. §• x~s. 
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Fereas de pão e vinho não se dão na corte, casa da 
Soppricação € do·ciuel'. l'iu. J· tit. -28. §. 16 • 

. Ferimen&OI,. (i)U dano,_ que se faz p0r dinheire. não 
se perdoa. liu. r. tit. 3· §. 16 • 

. Ferimento, feito per hum a·mmo·,. com qt:Je traz. c;le~ 
manda. liu. 5-~ tit. 10. §. 5• e tit. 50. §. 6. 

Ferimento .. feito 'per hum ao ProcuFador da pàrt-c; 
contraria. liu. 5· tit. I·O• §. 5· 

-Fcuimento, feito de noute, ou- no hermo,. corri'o se. 
proua. liu. 5· tir-. 76. §§. r. e 2·.- _ 

Fer-imento. ~orn bésta de proposito-, ou . em rixa., 
liu. 5· tit. 10. §. 4· 

Ferimento. feito por dinhei-ro. liu. 5• tit. lO'. §. 3• 
F'er.imento feito perante Elrey, ou na casa, onde 

elle estaa. liu. 5· liÍt. ro. §. 9'• - . 
· F e rir no rastro, ou. mandar ferir. liu:. 5. tit. r-o. §.S. 
Ferir homem, que estaa em arrefens, he crime de-

lesa majestade da· segunda cabeÇa. liu·. 5· tit. 3.·· 
§. 23· 

Fe1:indo alguem a s-eu pay, ou mãy, pode ser quere-
lado per qualquer do pouo. liu. 5· tit. 42. §~ . r~ 

ferros, que se não podem leuar ao Cabo ve.Pde, ou 
ilha do Fogo. liu. 5· tir. I 'IJ. §. 5· 

Feudata-r.io da igreja, que commette traição, perde 
o foro pera< a igreja .• liu. 5·· tir-. J:• §. 17. 

feudo da corea·, q.ue tinha o que commer:re traição " 
·· torna a EJ-rey-. liu. 5· tit. 3· §. I-6. 

Fiar como pode o mar.ido sem. outorga da molher. 
liu. 4· tit. '3· 

fiar não podem as molheres pelo beneficio do Vel-
.· _lcjano,. senão em certos casos. liu. 4· rir. 12. 
Fiador, que-em juizo promenGo paga-r. por o r.eo , . co-

mo se executará. liu. -3· t-it. é9 .. 
Fiaddr, que prometteo appresentar em-juizo alguem ~

como seraa executado. liu. J• tit •. 70~ 
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. Fiador, que se obriga , Como principal pagador. 
liu. 4· tit. 46. §. 4· 

Fiadores como hão de ser exe.cutados. Iiu. f• tit~ 46. 
§. 2. 

Fiadores podem appellar das sentehças ·dadas contra 
seus deuedor.es. liu. J· tit. 67. §. 2. 

·)Fiadores não se executão até os principaes serem 
executados. Jiu. 4· tir. 46. §. 2. 

Fiadores, que -renuncião o beneficio da lei, áter.ca 
da ex.ecução. liu. 4· rir. 46. §. 3• 

Fiadores do deuedor, a que Elrey dá espaço, quando 
se executão summariamente sem figura de juizo • 

· e quando não. liú'. 3· tit. 79· §§. 2 • . e 3• 
Fiadoria ~ ~uitos. liu~ 4-o tit. 46. 
Fiança não"e obrigado da·r o reo, que não possue 

" bens de raiz, quando o autor approuou sua pes-
soa. liu. 3. tit. 20. §. 5. 

Fiança
1
, que dá o que faz execução , ·pera lhe en.t,te-

garem q dinheiro deHa. quando a pa.rte v.em com 
embargos. liu. 3· tit. 7r. §§. 2. e J'· 

Fiança, q\le daa ás nouidades o que venceo alguns 
bens de raiz per sentença, que lhe foi embargada. 
lill. J• tit. 71. §. JI. 

Fiança , q t,le da a o vencedor~ pera I h e ser e 1t-regue o 
que ve~ce per sentença~, quand~ algum, terceiro 
ve.m embargar a execuçao, por dizer que lhe per• 
tence. liu. 3· tü. 7'· §. 33 \ 

Fiança. que dão os deuedores, a que Elrey daa espà-
ço, ind~t que sejão abonados. liu. 3· tit. 79· §. r. 

Fiança nãq dão os litigantes, q~IaAdo ihes Elrey daa 
espaço qas demandas, por irem á guerra , ou. em 

. armadas. liu. 3· tit. 79· §. 5· 
Fiança, que dão as molheres, que casão segunda 

vez, de tornarem os bens moueis, ou dinheiro, 
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. que herdarão dos filhos do primeiro matrimonio. 
liu. 4· tit. 75· §. 5· 

Fiança não dão os pays, que casão segunda vez, 
dos moueis, ou dinheiro , que herdão dos filhos 
do primeiro matrimonio. liu. 4· tit. 75· §. 6. 

Fiança perdem os que liurando. se sobre ~I! á , se 
chamão. ás orderts. liu. 5· tir. 92. §. 3• 

Fiança, que daa o que querela em caso, que a elle não 
toca, que seja ao menos de vinte mil reaes. liu.5. 
tit. 42. §. 9· 

111as não lu necf'ssario ,. nem da substancia da qu.ercla , expri-
mir o fiador, em que confia o quereloso. E sonmente bastará 
dizer , que o fia ás custas , emenda c r.orrcgimcnlo. 111as se 
o juiz , que a fiança tomar, se ·contentar de fiàdor, que 
sua {aZtmda não chega a pifzle mil reaes , e a parte con• 
traria opposer contra a dita querela·, que o fiador não lte b~
stante , pera• poder pagar os ditM vinte mil reaes ,. a tal exce· 
p:ção lhe sera recebida. E sendo prouado, como ao tempo dn. 
dita fiança o tal fiador uão tinha a dita coTllia , se annul-
lartÍ a dita querela,. o o juiz, que a tal fiança tomou, uraa 
condenado uas custas , qne por razão da dita qnerela se fi-
zerem. Pelo acordo da Relação do anno de 1525. fol. 69. 
do liu. Jl.lorado. 

Fiança, que d~o os Alcaides ou Meirinhos, quando 
querelão. liu. 5· tit. 42·. §. 9· 

Mas se a querela for dadá per sens homens, não ficara o Alcai• 
de ou Meirinho por fiador, Pela extrauag. do liu. da Sph. 
foi. !25. Anno· L53t. · 

Fança, que daa, o clerigo, que querela, inda que o 
caso lhe toque. liu·. 5· tit'. 42. §. 10. -

Fiança, dada até certo tempo, pera algum ~e liurar, 
fica obrigada, como dantes , se se lhe reforma 

. mais tempo. liu. 5· rir. 92. §. 4· , 
Fiança dada pera contracto, ou renda d'Elrey, ate 

·certo tempo, sempre fica obrigada, se se refor-
ma mais tempo, sem embargo de se nella poer 

. contraria condi~ão. liu. 5· tit. 92. §. 4• 
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' Fiánça~ que dão os Alcaides, antes qw.e siruão. Iiu. r.· 
... tit. 56. §. 2~ -

· ;Fümça, que dão .os t~rb:diãe~ jucliciaes a ·ser.uirem 
bem seus officios. liu. I. tit. 6o. §. 37· ,. 

Fiança, que os ju.ie.es dos orfãos dão de seus officios. 
liu. 1. tit . 67 . '§ . 72 • 

. }'iança, que daa o que per porto de mar .a tira pão 
do reino. liu , 5· tit. S8. §. 4· · 

Fiança das custas., qu.c o autor daa no .começo ,da 
demanda. liu. J· tit • . q. §. 6. · 

· Fianç,l, ·que daa o reo sendo demandado po.r cousa 
, mouel. liu. 3· tit. 20. §§. r. 3· 4• . . 

Fiança, que daa o condenado_, que aggraua~ J.iu. 3· 
. tit. 7.7· §. 2J. : 
Fiança , q11e dão os ta"biliães das notas sobre seus of-

ficios. ··liu.-I. tit. 59· §. 36. 
Fiqalgos quando .poderão ter bens , nos reguengos. 

Iiu.a. tir. 7· §. 3· . 
Fid ~dgos \de grande estado qu.e não sejão presos 

sem mandado d'Elrey. liu. 5· tit. 67. §. 4· 
Fidalgos pão pousarão nas igrejas , ou moesteiros ~ 

nem lh~:s tomarão mandrnentos per força. hu. 2. 
tÍt. II. 

Fida,Jgos , que não empidão em suas terras, arrenda-
rem as igrejas a quem quizerem. Iiu. ~ •• tit. ·12. 
§. I, 

Fida·Jgos r~ão podem fazer c~utos , nem hGmras ;em 
seus herdameAtos. liu. 2. tit. 40. 

Fidalgos r11ío podem procurar\ em juizo., senão po·r 
certas Plessoas. 'liu. 3· tit. 34~ §. I. 

Fidalgos de solar tem .credito t\m -su~ s escrit~l'l~as, 
como se+ .fossern publicas. liu. 3· tit. 45· §. ·IE· 

Fidalgos 11ão podem ser mettidos a rorment0 ., senão 
..em certps casos. Iiu. 5· tit. 64. §. 2 .. 

Fidalgos 
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Fidalgos 11ão podem-comprar ., -pera .regata r • . liu •. 4. 
tit. J2. . . .· . 

Fidalgos, C}UC vsão ma1 das terras ., qu~ d'•Elrei tem, 
-ou fazem .o que n:io deu em , .que .pareçã.o · .pes-
soalmen-te ., sendo .citados. pera vir ante Elrey. 
liu. 3· tit. '7· §. 4• 

Fidalgos, que tem jurdições ., que não appropriem 
,pera si .as q.uimãas ., ou terr.as, .que ficão .hermas. 
Jiu. 4· tit. 67. §. 1 5. . , .· 

F~dalgo sdJ.re .cuja f)dalguia :haa cluuida em ·dso de 
tirar molher, que se faça saber a Elrey, antes que 
se julgue. ~Ii.u. 5· tit. 14. §. S· . . 

:finalgo ., que dorme com molhcr casada de homem 
. -.de menos qualidade • . que · se ,não execu·~e · .nelle 

·pena, sem o.fazerem saber a Elre?yJiu.s.rit.r5.§.1. 
Fidalgo , que ·tira r:noça de casa' ne. seu. ,pay. liu. 5· 

. -tit. ·14. §. 4• . ' 
Fidalgo , que .casa ·com duas . molheres ·., s-endo a 

· s~gunda de menor condição .• liu. 5·· tit. 19·· '§. 2. 
:Fidalgo, que mata alguem -t não ·Sejulgua. , . sem o 

-Elrey saber. liu •. 5. rit~ Fo. §.. 2 .• . . , · .. · 
F'iel, dado -no feit..o· entre ;as .. partes., 1jão ,pode ·ser 
·. nell.e procurador.. -': li~~ - •I .• tit. 3 8. §. q . . . · 

Filho espurio, que ;sejão seu pay~ .ou ·mãy ·obri-
gados a cria.Jo. liu. 1. tít. 67. ,,§, ,I.J. 

Filho espurio quando não :ped.e socçeger no fom • 
. . :liu; 4· tic-. ,62 .• §. s·. . .. 
Filha legitimo -baTão que s:e .pre~ra ·na. soccessão 

das terras da coroa. 'liu. 2. ú~. 17. §. Z• 
Filho legitimado não ·soccede. em terras dá' coroa~ 

se na 'legirimação . lho Elrey não conc~de espe-
.cialmente. liu. 2. tir. 17· §. ·IG~ .i· . .. :_ 

Filho legitimado per seguinte -marrimonio soccede 
.· . . .nas terras da coroa. Jiu • . 2. tit. I 7· .§~ .1 o.;: . .. v .. • .· ...... ". ' ·.· 



Filho tegiti~áélO, pera socceder em CQU.SàS da coroa, 
não empe-ce ao legitimamente nascido4 liu. 2. 
rit-. '7· §. 11. 

Fidho nátural de piã<>-. que depois v~o ser caual-
ltiro , h~rdà a seu pay. liu. 4· tir. 71. §. 3· 

Fi~.ho natural quando so<:cede no foro ., em que G 
pay não riom€bu. litl. 4· tit. 62. §. 5· . 

fi4ho llatura1 j ()u espurio deu.e e:ria!o o pay. liu. 4• 
tit. 6H. §. 2. 

Filho nattual de pião herda a seu pay com os legi-
timos. liu. 4· tít; 71. ~. r. 

Filho natural de caualleiro não soccede a seu pay. 
ir.IJ.· 4. rir. 71. §. 2. 

Hlho natural . de -ca~:~allei-t-o , que não leixa ascen-
dent~) nem .descendentes lidimos., pode herdar 
a oo.u ,pay. liu • ..rf· tit~ 7'• ~. 5. 

Filhofamilias nem com l,icença poee citar s,çu pây f 
senio em .certos casos. Jiu. 3· tit. 8. §. + 

Filhofaru\lias Hão tra~ :á collação o que gannou per 
let.r~s , ou a:rftlas. liu. 4· tit. 7 3. §. :2. 

-Filhofarnilias tem a propried<1de dos 'bens aduell-
ti:c~os ., 'e o :pay o -vst:~fructo. liu. 4· tir. 78. §. 3· 

. Filhofamjlüts eão traz á collação {)S bens aduenti-
.'dos p~r ~orte do pay. liu. 4· tit. 7lt f· 3· 

Filho adop!N'O não s<Dccede nas terras da coro'l. 
·~iu. :t. ti.t;. 1 7• §. 1 o. . . 

Filho adopriuo, durando a à1dopÇão, ·não p0de trtar 
·s~u PI\Y ad<OpÜu·o , sem qtef1ça do juíz. :liu. 3·• 

. " .t tlt, o. Y! 3• \ . 
Fi-lh.o €upa·rití~aL1-ó nio pode ·citat st'u ,pay, sem 

ti<:en-ç<.l do 1uiz. li.u. 3· tit. 8. §. 2.· . · 
filho emancipad'O cobra os bens aduenüdos todos. 

,liu. + tit. 7·s. '§. 3 . 
Filho m~jor liodimo :n~o wc·cede fias tertU da coroa 11 

,-se he fCdesiastico. 'li\:1. 2. tit. 17· §. S. 
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FiH1e m~j(;)r caualleir0 de erd.em que nãe p0.de 
. .c:ásar , quanda não soc.cede nos bens qa .c.Groa. 
liu. 2. tir. '7· §. 9· 

Filho, ou neto t'\atural, esp.urio, nem legitimado, 
não soccedem na.s terra~ da .(:o.roa. liu. 1. tit. 17. 
§. 10. 

FHho de juiz , ou Vereador, ,ou Procurador do 
concelho de qllalquer luga.r, .nã0 pode ser açol1-
·tado. líu. 5. t ir. 40. §. f. 

Filho 1 de que o pay nã@ faz menção nG testamento, 
faz que se-j.a nullo. liu. 4• út. 70· §. z. 

Filho, que seraa criado até Hes. annos p.ela mãy. 
Jiu. 4~ tit. 68. §. r. · 

Fílh0, <i]Ue a mãy ~c.riou a 1suas çustas , quand,0 lhe 
estaa ob1ig.ado a ellas. liu. 4• tit. 68. §. 4.• 

Filho, que he deserdaôo ~C>!TJ çausa. Uu. 4· tit. 70. 
§. 2. 

Filho de so!teir·o pião e de sua escraua, se ~ca forw 1 

herda seu pay. l:iw. 4• tit. 71. §. 1. 
Filho , que ouue pat1'imonio de ie.U pay, como o 
.. soccecle a :mãy ~ que casou segunda vez. liu. 4• 

tit. 7 5· §. 4· 
FiLho, que houue herança de :sua mãy ,. ~como ·~ 

soccederá o pay • que casou segunàa vez. li.u. 4• 
tit. 7 5·· §. 6 .• 

F:ilho, a que a pa·y;, ou mãy derão alguma eousa, 
corno a trará ~ collaçãu. liu. 4· ~it. 77· ~§. 2. 

e 3· 
.Filho , ql!le não quer entrar á heraAça <ilo pay , . ou 

·mãy ~ com seus irmãosA liu. 4•· t<it. 77· § .. 5· 
Filho , a que h e feira doação., pode en.rrar ás par .. 

ti'thas, trazendo..-a. liu. 4· oit. 77· §. 6. 
,filho , que estllldou ., 'f>U .· foi. á· guerra, não traz á 

collação a despesa , que fez. lüi. 4· fÍt. 77• .§. 6. v 2 
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Filho ·casado;. a que o pay• del:l alguma-ceusa ,, per.a 
ir .á gwerra, que a. t·raga -á. collaç_ão ' · se jaa, e.r.a 
caualleíro. liu. 4· tit, 7:7· §. 6~ ' 

Fi! h o casad.o., ; a que o· pay de.u-a.lg-u ma ·co usa ,_ pera, 
.gastan ao . :paço•, que- .a tJ:;tga- á collaç}io. líu. 4•-
tit. 77· §. 7· 

F·ilho ., ·a. que o pay-, ou mãy derão -al:gumas. coasas .. 
p~ra a. cauatlat-iac,- q.ue as traga á collaçao , se se 
proua q.ue as gastou no reino. li u. 4· ti-t. 7.7·· §. 8 •. 

Filho , ·a que 'o -pay. impeuou d'Elrey, ou dalgum--. 
senhor, mercê-, ou ajuda de casamento .. , que o, 
não traga . â collação. líu. 4~ rir. 77· §. 9· · · 

Filho, a gue o pay, ou mãy dcrão a;Jgumas cousas: 
pera a cau.allaria, ·ou paço, que as traga 4 cal- . 
!ação, se inda. as tiue.r . ao tempo . da mor-te do . 
que: lhas deu, Jju. 4· tit.· 77·' §. 8~ · · 

}filhos de Prelados que não sç c.ha!lJem de Dom •.. 
lib. ,2. :tÍt1 37· §~ .. f. -2'; ·', . . ·. 

Filhos erJ1 que casos pod-em ser. dccserclados · pê1o , 
pay , · ÓL,r mãy._ -liu .• 4· tit •. 72. §,. 4~ 

Eilh~s "?Fo· s~o obrigados · insti.tui·r :seu . .pay, . ou} 
may. hu. 4· tit. 7 5· §. 2. · · 

-filhos enr que ;casos . peàe-m.. .. deserda.r. seus ' pays ;._ 
· _ou mãy!?. liu. 4· tit. 7J· · . · · . 1 . · 
Ftlhos dos que commcttem cnme de lesa majestade ,_ 

"' . • c: "' I d ,-I . sao: Inl~,Lmes. , e , na o-,, po e.m . socce--uer . per. testa,. 
me.nto .. ; nt.!m a/J int:estato, f-u. 5'·• tit.- J· §; 13. · ; 

:Filhos dqs que commcttem 1peccado de ~odornia ~ .. 
: qu:e sej~o . infames" e- inhaBiles, como os filh(lS 

dos . q\.le -~commettG:m .crim~\ de. l'esa . majtsta'de.-_ 
l_iu, . 5• rit, I 2:. §. I, 

Filha, ql.le casa sem vontade de seu pa.y ,. antes, de: 
.hauer . • xxv._ annos, .pode .s~r .de$.eidada • . liu •. 4-• -

. .. tit •. 72· §. lo . . - . 
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Filha , _que casa ·sem vontade ~k seu pay, ~não pode 

ser herdada per elle sem voritade dos ·filhos. 
liu. 41 tir. 72. §. 2. 

Filha, que casa .honradamente e contra vontade de 
seu pay , pode ser deserdada na metade da legi-

. . ti_ma. liu . 4- ti[, 72. §. 3• 
Filhas dos. tr·eclnres . corn~dem herdar suas ma-

dres. .. e .par.ente. llll. 5-· -ttt. 3· §. I 4• 
Finta-s ·não tanç,iio os conçelhos sem licença d'Elrey 

e sem escreuer aos Desembargadores do paço a 
.cau ;,a, pera .que ·a que·r.em lançar. liu. 1. tit. 4 7· 
§ .. L. e tir .. ,J . §. 20, 

.A~ora , antes que ~screurlo nos IJesembargndorc.r do pnço , 
-e,screaerão ao corregedor da comarca, o qua!.faraa diligencia. 
sobre a necessidade da .tal finla. Pet" lei .xix. dos capilolos 
das cortes. · 

·Fintas podem conceder os jui.ús dos feiras, que 
-vem .. á .. corte ., em que o-concelho .he parte. liu. r. 
tit, 47· §. I. 

E i ntas que pessoas não são .obrigadns pagar. liu. I. 
rir. 4 7· § • . 2. 

Fintas pedem lançar os officiaes da .camara per~ 
criação dos - meninos .engeitados. liu. I. tit. 4i· 
§; I, e·.tit; - 67~ §. I I. · . -

Fogos , que se poem , . como se sa.risfaz. o dano dei::. 
les. liu. 5· ti r. 83. . . 

Folha dos presos, que se corra soo no lugar, .onde 
forem tomados, ,e não pela comarca, senão hauen.-
do enformação, qu.e rém culpas em .outra parte. 
1iu. 5· rir. ·s~ §. ,t. . · 

E.stando a t:orte ~m Lixb6a ., .correrâo ·a.J'ólha .!oc/olôs e'soriuáes, . 
assi da cidade, ·como da corte. Pela detenninação, que :lilrey . 
&Qm.~Ju rzo amzo 1dc--!529·, ,f.ul. 3.x. do iiu. Yer.melho. -
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Falha não -se· corre· dos presos , por andar depois; dt1 
sino. liu. 5· rit. 5· §. 1•. 

Folha se niio corlic das culpas do seguro. quando 
a parte accusa·. liu. 5· tít. 5· §. 3• 

Força ., que se faz. na cousa,. que ou.trem possue. 
li-u. 4· tít. 50. 

Força noua como se determina. liu. 3• tit. J6·. 
Força quando· recebe compensação. liLt.+· tit.56. §.3. 
Forç:ador de mol'her casada que não lhe valha igreja. 

liu. 2 . tit. 4· §, 4· 
Forçador de molher virgem se se acouta a igreja , 

que lhe valha. liu. 2. tit. 4· §. 4• · 
Forçadores de molheres que pena hauerão. liu. 5• 

tlt. I 4· 
For·çadores de molheres não são escusos da pena , 

por casarem com e! las. liu. 5· tit. 1 +· §. 2.-
Foro, que daa o que ouue terra da coroa em sua 

vida. liu. 2. tit. i7. §. 23. 
Foro, 'em RUe o defunto não nomeou, ·fica ao her-

deiro in t~cituido. liu. 4• tir. 62. §. J, . 
Foro, em que o defunto não nomeou , instituindo 

muitos (1'Stranhos. líu. 4· tit. 62. §. 2. 
Foro -do q\JC morreo ab inrestado, tendo ascenden .. 

tcs, ou pescendemes, liu. 4-· tit. -62. §§. 4· e S• 
Foro do qtle morreo ab instestado, quando \viraa ao 

fllho na~ural. liu. 4-· rrt. 62. §. 5· 
For~, que hum toma pera si <\ seus herdeiros. litJ. 4• 

tlt.62.~·7· \ \ ' 
Foro tomado pera dous, e hu'm filho, ''iUe deUes 

nascer. 1iu. 4· tit. 63. ~. 6. 1 
. 

Foro tom~do ptra si e seu filho pode vir ·ao neto. 
liu. 4 · tit. 63. §. 6. 

Foro, que . por não ,se encabeçar em a)guem, torna 
ao scnh.qr.io. iiu. -+~ tic-~o 7'1• §. 36. 
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Foro. que o marido <€ molher ·tomão J . são nelle 
meeiros. liu. 4· tit. 77· §~ 37· 

Foro. em que o defunto não nomeou, d~ixando 
he-rdei·ros est:ranhos., se se não encabeça ., ou ven. 
de dentro de seis mezes, que fique devo.luto ao 
senhor-io. hu .. 4. tit. ·Ú2. §. 2. 

Foro , que .o marido e molhe r to mão ., 'como se 
paniraa per morre dell-es. liu. 4• rir. 77· §. 37· 

Foro, .CjU:e o marido .. . eu molher tomou, antes que 
casass.e . . Jiu. 4· rir. 77· ~. 37· 

F()ra, que -hum toma ,pera seus filhos e -descen,.' 
dentes. liu. 4· tit. 77· §. 37· 

Foro~ .que hum ton>ou pera seus .herdeiros e socces-
sores. liu. 4· tit~ 77. §. 37· 

F-oro <la igr~ja, que n.azia o li{Ue commetteo traição, 
q~e torne logo á igreja. tliu. 5· rir, 3· §. '7· 

Foro profa·no ., que trazia -o que commerte traição 1 
.a quefil.pMsa.liu. -5· ·tit. 3· §§. 18. e ·'9· 

Foros dados .per Elrey, que .andem sempre no filho 
major ., barão, lidimo. liu. 2. tit. 17· §. 6. 

Fo:ros de :cape lias , hospilaes , ou alberg.arias, que 
'se}ão e•m perp~tuo. 1 u. l!. tit. 3 5. ·§. 44• 

F-orõs de bens .da cor-oa que se reguler-n , como 
,c@ttactos :de pessoas priuada-s. •Iiu. 2. tit. '7· §. 7• 

Foros ptofallOs se reguHio pel-o dêreito ciuil, e os 
.. da igtej.a .~ f1do canonico. tiu. 4· · ri~. '65. §. 3· 

'Fowii .de 'Casas se nã-o podem pagar , senão a di,. 
. nheiro , ou aués. l1·u. 4· ti r. 6.5. §. 4• 

· F~~l> perpe~uos ~omo se hão de partir ent·re os 
,be-rdd-ros. iiu. IIJ.· tit .• "'17· i• J6. 

Foros não se .podem diuidir. liu. 4• tit. 77· §. 36. 
Foreiro , .que mor•re ab iatestado sem descendente s 

,e <ascer.u!lentes ,, e não nomeou. :liu. 4· t·Ít·. ,62. ~. 4• 
.Foreiro , que •Aome.vu ., .€ -depois .fCUQjSOU a nemea-

~ão. liu, -4• tit. ·63. §. ·I. · 
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Frrei.ró, que traspassou o dr:oreitO: da cons:t nfi>l·ada 1 

não porl e reuogar a non1eaçito. Jiu. 4· tit. 63. §. J. 
Foreiro, que pode noinear aré o rcmpo da morte .. 

liu. 4· rir. 6j. §. r. 
Foreiro, quç viueo mais que o norneado. Jiu. 4· 

rir. 63. §. 5. 
Foreiro quando não poderaa reuogar a nomeaçio~. 

liu. 4· rir. 63. §§. ·I. e .2. 
Foh:·iro, que dota, ou doa a causa aforada ·, nf~ 
- paga quarentena. liu. 4• ti E. 64. §. J. 

Foreiro, que não paga tres annos ., perde ·o foro. 
I i LI • 4• ti t. 6 5 • 

Foreiro de. cousa ecclesiastica , não pagando dous 
annos, perde o foro. liu. 4· rir, 65. §. 3· .· 

.foreiro, que pagando a pensão a hum sem seu con-
sentimento 1 .toma o .foro da mão douuo. J.iu. 5· 

. tir. 65. §. 5.. . .. 
Foreiro da igreja, que caío em cómmisso , até 
. qua1~.do pode purgar a mo.ra. liu, 4· tir. 65. §. 3· 
'Foreiro ~~o pode vender o foro, ser::t nor_eficar ao 

senhono, se 0 quer tanto por tanto.hu.4.t1t.64. §.1 .• 
Foreiro, et\1 quem o .foro sê alheou per al'gum titulo, 

que re'presenre a pessoa, que ·lho alheou: e e!Jl 
quanto viuer o pr'imei.ro f<lre~rQ, todos •a que o 
foro vier, sejão huma pessoa, e m0rto elle, co-
m€ce a ~cgunda. !in. 4, ti r. ·64. §§. 3· ·e 4• 

Foreiros d~ c.oroa 1 morgados·., ou cape lias 1 rlão dão 
nada de ~nrrada. liu. 4· tir. 66. 

Foreiros nomeados rem o mesmo poder,· pera ~no
mear e reu oga,r, ·que o nomeante tinha •. liw. 4• 

' ti r. 6 3 . $· 7. . . 
Foreiros, qüe dão 1 ou dorão a causa f<>reira 1 qu.e o 

notefiq u ~m ao senhorio, pera 'dizer; se .tem c:m-
bar;go legitimo. li_u. +· tit. 64.· ·~ 1 .. 

Frade 
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Frade ," .achado co~ ~nolher , que se entregue a seu C 
major. liu. 5 • . tit. l7. , · 

Freira. se. alguem ti-ra' do moestei.ro, ou dorme com .. 
- ella. liu. 5· tit. 2 2. · · · · • 
Freira não pode ninguem recolher sem licença d'El~,. 

rey. 1iu. 5· rjt. 22. §. 4· 
Frestas , j;mellas, · ou peitorijs , que se não façã«J 

sobre casas , ou quinraes doutws. liu. 1. ~it. 49•' 
' §. 27· . 

Frésta , ou jane)')a , que ésteue ali>erta anno e dia, . 
sendo a parre presente, que se não possa desfazer. 
Jiu. r. tit. 49· §. 28.- · · · - ·. · · : 

Fretar n'ão pode ningt:~em náos estrangeiras mais 
que por hum anno -soo. liu. 5· tit. 8H. §. r2.· 

Fructeiras que pesos são obr-igad~s a ter , c qu:wdo 
os affinarão. liu. 1 ~ út. 1 5. §§. 4 5. 49· · · 

Fruqos se julgão, sem o pedir a .parte. liu l '3• 
-·. ~ tir. · so. §. 2. _ - · · _, -· l: 
Fmctos, · que o appellante condenado .. dissipa, -se 

. · podem seques~rar. liu. 3• tit. 58. §. 2. · ·· - '1 

Fn1ctos; em que um he condenado, como ie podem 
poer em inuentario~ Iiu. 3· tit, 58. §. 3• 

Fructós., ·'lu-e se -eompensão com tts benfeitorias~ 
· · ·liu. 4· 'r-ir •. 6. §. 8.- · , . . -
Fructos da c ousa, que_ o pay deu ao filho em vida 1 

não se trazem á ·collação. liu.' 4· tit. 77. §. 2. . . 
Fruétos, que se ouuerão depois da morte do par, 
v~m á collação. liu. 4· tit. 77· §, 2.. 

Fructos da herança, que se haa de partir. liu. 4-• 
tir. 77· §§. 18. e 25. 

Fructos da causa , apenhada por causa de dote r 

quando se podem leuar. liu. 4• tit. 14-. §. 2. 
Fructos da causa , vendida a retro, em que caso 

os pode leuar o comprador. liu. 4· tit . 14. §. 3• 
X 
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FliU:etos po.de pedü o. que co~prou 'ousa de raiz ~ 
de qu.e- Logo pagou o preço .do tempo , q.ue lhe 
.nã.o foi. entregue. liu. 4· tit. 14. §. 4· 

Furioso , a quem. se entrega elle e seus bens. li li. I. 
tit. 67'. §§. 3 8. 3 9· 41· 

Furioso , que tem ddu-ci·dos interuallos-~como admi-
·, n.istraril.a sua fazenda . .liu. 1. ti r •. 67. §. 4r. 

Furto qlundo recebe compensação. liu. 4· tir. s6-. 
§. 3· 

Furto de marco de prata pera cima. liu. 5· tir. 37• 
§. f. 

Furto de quatrocentos reaes pera baxo • ou pera 
. cima. liu. 5· tit. 37• §. J• . 

Furto de prata. , ou. ouro das igrejas. l:i:u. 5· tit. 37'· 
§. 5· 

Furto dos recebedores e officiaes, d~ que se fia 
dinheiro • .liu. 5• tit. 37· §. 9~ , . 

Furtos, que fazem as barregãàs , quand.o fogem 
I ~ • 

aos que 1 as tem em- ca.sa-, que nao se castJg_ue~ 
liu. 5· tjt. 2&. §. 1. ' . 

. Furtos feitps per hum em dcsuai,rados tempos. liu.5-; 
tit. 37· ~· 4· .· : 

Furtos de \!scrauos , que os JUizes em camara podem 
desemb<trgar sem appellação, nem aggrauo.liu.x. 

. tit. 44· ~· 4 5. . \ 
Jurto, wfie na palaura Ladrão~ 
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G. 
GAdo , q_ue estaa no curral do concelho • que C} 

não tire mnguem. liu. 5· tit. '62. §. 2. 
Gado, que se acha nas vinhas, oliuaes, oll pomare.r1 

como seraa degradado. liu. 5· tit. 8 5• § .• 2 • 
. Gado de Castell,l, que entra neste reino, que não 

ande pascendo peno da arraia. liu. S· tic. 89. §~ 8. 

Agora não l'~m este gado d~ Castclla, nem doutra parte c/6 
fora, pastar ao rduo. J>ç/a lei .x:J1.2:J', dos capp. das cortes. 

Gado de Castella, que vem pastar a PorttJgal, como 
deue ser contado. liu, 5· rir. g9· §. 9· 

Gado, que passa pera fora do reíi'IO, pode ser to-
mado per quem quer. liu. 5· rir. gs, §. 1 r. 

Gado se não pode dar ·em pagamento de soldada a 
pastores Castelhanos. liu. 5! tir. 89. §. 10. 

Gado, que pode comprar o que tem carta de visi;. 
nhança. líu. 5· tit. 89. §. J 6. , 

Gado não pode ninguem comprar , pera reuender. 
liu. 5· tir. 89. §. 17. . 

·Gado, achado de Vento, quanto tempo andara a em 
pregão, e as diligendas, que sobre elle se farão. 
liu. 3. ti r. 76. 

Gado não podem comprar estrangeiros, que neste 
rei·no viuem, senão o necessario pera sua lauoura., 
viuendo hum anno no reino. liu. 5· tir. &9. §. 7• 

Gatos dalgalia que se não resgatem sem lic.ença 
' d'Elrey. liu. 5· tit. Il2. §. 25. . · · 
Gazulas, ·ou artificios de abri'r portas , se são· acha .. 

das ·a alguem. liu. 5· tit. 37· §§. 10. e I 1. .1 

Gemo, que dorme c~m .sua sog11a, liu-'!.. 5.·· ÜtdJ.' 
· .§ ... 4. X 2 
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Genros não podem citar seus sogros sem licença do 
juiz. liu. 3• tit. 8. ~- 3• 

Gentar, ou cea, que se daa a·o filho no dia da voda • 
não vem á_ collação. liu. 4· tit. 77· §. + 

'Gouernaq0r da casa do ciuel que qualidades deue 
, ter. liu. r. tit. 29. §. 1. · ~- ·· 
y~uer!lado! que se _info~me; ~amo os officiaes a 
, JUStiça viUem e vsao. l.1t1. 1. tlr. 29. §. 9· 

Gouernador como êommetterá os feitos crimes- -. 
· que os Ouuidores em breue não poderem despa-

char. §. 17• 
Gouernador como fará ajuntar os Desembargadores, 

hauendo duuida sobre algum feito de graue ma~ 
leficio. §. 18. · 

Gouernador que conheça da informação, que lhe 
dão contra algumofficial, que roca á fama .• §. 2,3;. 

Gouernador em que caso mandará executar aluarús 
dos 1 Desembargadores da casa. da Soppricação. 
~ 25• I • • 

Gouernad~>r qtie saiba com dilígencia como sefu.e 
, o Alcai(_ie e Meirinho das cadeas. §. 27. 

Gouernadqr deue mandar ti.rar inquirição sobre os 
carcereifOS, · §. 2 8. · · 

Gouernad(>r. de_we inquirir e protier sobre 1os escri!": . 
. uães, c,omo fazem se~s of!icios. §. 29. \ · 

Gouernad~,r se informará ~ se os senhores de terras 
· vsão de p1a_,is jurdição, ·da q,ue lhes he d~da:. ,§. 39» 

Gouernadqr que· mande fazer rol dos. feitos, que 
ehtrã-o e saem, e dos presos ,\que entrão na cadea • 

. §. J-6. . . . . 
Gouernadqr manda fazer os pagaw entos aos Desem ... 

bargado~·cs e offidaes .de jus~iç~. , §. 37· · · · 
Çouernadqr quando da1;aa: licença aos Desembarga. 

~'?~~~ ~ . 1>e~ ~~~m for.a . ~ .ou lei~ar de scruir. § • • 1_9'i 
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(iouernador que não consinta_ irem fidalgos aa Re-
lação. §. 40. · . 

Gouernaçlor que mande espaçar a casa ao derra-
deiro dia de Agosto. §. 42. · · 

(iouernador daa officios de caminheiros da câsa-·do 
c i uel per suas cartas. §. 43. 

GouernadOr m~nda aposentar os Desembargadores 
e officiaes ~ . abalando a casa .-fora , de Li~ boa. 
§. +4· 

Gouernador da casa do ciuel pode dar licença a 
huma parte, q:.1e cit~ outra em seu nome. liu. 3• 
tit. I. §. I. . . 

Gouernador que priuelegios tem. liu. 2~ tit. 43·· .. 
Gouernador da casa do ciuel pode trazer seus con-

. tendores a ella. líu. 3· tit. 4· §. 3· · 
Graça, que impetra o deuedor, pera não ser deman~ 

dado até certo tempo. liu. 3. ti r. 8o. · 
Graça 1 que impetrao procurador 1 pera seu con~ti

tu_inre não ser demandado. liu. 3• tit. 8o. §. S·· 
Graça, que impetra o tutor 1 pera o pupillÇ> não ser. 

demandado. liu. 3· tit. 8o. §. 4· · · · 
Graça 1 concedida ao deuedor , não aproueita ·ao. 
. fiador. liu. 3· tit. ~o.§. 6. 
Graça, pera não ser demandado até certo .tempo_) 

he pessoal. liu. 3• tit. So. §. 6 . . 
. Graça 1 pera não ser demandado até .certo tempC?; 

passa aos herdeiros. liu. 3• tit •. So; ~· 7· · · 
·Grosas 1 que o Chanceller moor, ou Chanceller da 

casa do ciuel poem ás . cartas 1 per quem serão 
desem.bargadas. liU. r. tit. 2. §~ 4ó e fi r. 30. §~ :3:~ 

Guarda moór pode ·trazer seus· contendores á. co~te. 
liu. 3· tit, 4• §. I. . . 

(J~arda das carauelas. , ou nauios de Guiné, que 
~eixa passar co~~~s ~cfesas. · l,iu, ):• ti_t. lll•:.§.• 8 ... 
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Gú'arda • que solta presos por peita , não $e lhe 
recebe petição pera perdao. Iiu. I. tit. 3· §. 16 • . 

. Guarda e condesilho não recebem compensação* 
liu. 4· tit. 56. §. 2. 

Guardar não deúe· ninguem dias, que a igreja não 
manda. liu. 5· tit. 33· §. 6. 

·Guerrear não póde ninguem em Guiné, ou Indias • 
sem licença d'Elrey. liu. 5• tit. 112. §. 2. 

I-I . 
. HErança do que fallece sem herdeiros, que a 

arrecade o Mamposteiro moor dos catiuos da 
comarca. liu. I. tit. 69. §. 2. , 

Herdade se se daa de meas , a terço, ou quarto, 
quando serão obrigados os herdeiros de cada huma 
das1partes estar pelo arrendamento della. liu. 4• 
tit. 6o. 1 

Herdades , nouamente gançadas per Elrcy , não são 
regueng;as. liu. 2.. tit. 32. 

'Herde!ro ~ que demanda ~iuida, . de que não tem 
. cscntuqt , nem proua. liU. r. m. 45· §. 7· 
·Herdeiro do que impetrou graça, pera \ não ser 

demanqado até certo \ tempo. liu. r. rir. 18o. §. 7· 
Herdeiros como são obrigados prouar a c·ausa da . 

dese.rdarã<? do filho. · Jiu~ 4 \ rir. 70. §. 3· . 
Herdeiros, que estão absent s, deuem ser c1tados 

pera as partilhas. liu. 4• tit~ 77· §. 16 • .. 
Herde.iros , que sendo requeridos , não querem dar, 

ou receber partição. li u. 4· tit:'" 77· §. I 7• 
Herd~iros , que ficão em posse da herança, e que 

aHegão duuidas , antes de fazer a partição , que 
' stjã'O ti11ados. .da. posse-. liw. 4• tit. 77· §, ~6. 
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Herdeiros dos que fallecem nas ilhas, como farão 
seus estrbmentos , pera lhe ser tntregue o que laa 
herdão. liu. I. ti r. 8. §. 1 5· 

Herdeiros do que podia prouar per testemuli1has 
contracto de moor comia, tem o mesmo priui .. 
legio. liu. 3· tit. 45· §. 12. · 

Herdeiros do que trazia de meas , terço, ou quarto ~ 
herdade, ou vinha, quando serão obrigados esta r. 

. pelo contracto de seu antecessor. liu. 4· tit.6o. §.r. 
Herdeiros, que ficão em posse da herança, que da 

.sua mão ajão os outros sua parte , e não entrem 
com elle na posse dos bens. liu. 4· tit. 77· §. 24. 

Herdeiros, que ficão em posse dos bens, e Ieuarão 
os fructos, que dem aos outros sua parte delles , . 
ou lhes lei)l;em ter os bens outro tanto tempo. 
liu. 4· ti r. 77· §. 2 5· 

Hereges, que sejão julgados pelo ecclesiastico, c· 
punidos pelo secular. liu. 5· rir. 2. §. I. 

Hereges perd~m os bens pera o fisco , inda que 
tenhão filhos. liu. 5· tir. 2. §. 1. 

Homem casado quando pode doar sem consenti;. •· 
mento da molher. liu. 4• tit. 6. §. 1 2. . 

Homem casado , que daa , ou vende alguma c~usa · 
a sua barregãa. liu. 4· tir. 8. . 

Homem casado quando pode ser fiador sem outorga~ 
·. da molher. liu. 4 . rir. 13. . . 
Homem liu~e pode viuer com quem Ih~ app~ouuer. 

liu. 4· tit. 17· . . _ 
Homem, que casa com duas molheres. hu.5. uc. 19• 

§. I' . . . 

Homem, que se veste em trajos de molher~ liu. s .... 
' t.it. JI• __ . . . 
~omens escudados, que os não traga ni'ng~em . con~-

s}&?! !i\l~ 5,- tit. 1 o6. -
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' Homens do~ Meirinhos não podem ericoimar sem 

hum homem bom ajuramentado. liu. 1. tit, 16. 
§. 2J. 

Hàmiziados, que pedem perdão em caso de morte • 
. não tendo contra si mais proua, que indicias. 
liu. 1. ti r. 3· §. 6. 

;Homiziados ·que· tempo podem · andar pelo reino 
fora dos couros. liu. 5· tir. 52. §. r. 

Homiziados quanto t.empo estarão no couto, antes 
que possão ir fora. liu. 5· tit. 52. §. I. 

Homiziados em · que lugares não podem entrar. 
Iiu, 5• tit. 52. §. 2. · 

Homiziados, que commettem m·aleficios. liu. 5· 
: tit. 52· §. 2. 

·Homiziados pescadores, ou que com fortuna vão 
a_ alguns portos do reino. liu. 5· rit. 52. §. 3· 

Homi,Ziados' ·de Noudar · que possão ir a, Moura~ 
liu. 5· tit. 52. §. 4· 

Homizi~dos, a que não vai · couro • . liu. 5· tit. 52; 
§§. 5. e 6. ! 

.a Homizi~dos , que se prendem por querelas. Hu. 5~ 
tir. 52i· §, 7· . 

Homizia,dos, de que dão querela, per que perdem 
o couto, a quem serão rcmettidos. Iiu.\ 5-. tit. 52 . 

- § . . 8. \ . . 
Homizia,dos, presos fora do couto , que sejão remet .. 

!idos .íifOS juiz.es do couro: Iiu. 5· tit. sz; §. '10 • . . 

'Mit~ sç algr;m_, estando acol!tfd? •. ell!. c<?rr ~o· , 'entra_su 110 fuga~ 
do TTfalcficio, e !ti fosse preso, scraa ncc,lsado peraule os juizes 
do tal lugar, E ntí.o $Una remellido aos ju izes do c01ito,, post(Jl 
'i~'-;, ao tempo tia prisão ·mostrasse alitará de lice1Zfá do couto•, 
Por_1ue não se esc__ende a licença ao lugar do_ rnalefi~io, Pel"', 
o.cor(Jo .da R.cla~· a.o ® mmq de 15.25, fvJ. 68. do lmrl! ·111'o.• 
redo.- . - • • 

Homiziados • 

. , 
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Homiiiados ., que estão em Africa; · que guardem 
o que está determinado nos outros coútos do rei-no. liu. 5· tit. 52· §. IJ. . 

Honras , que os fidalgos e Prelados tem em seus 
herdamentos. liu. 2. tit. 40. 

Hospedes não podem acceptar os Desembargadores, 
· senão certos parentes. liu. 5. tit. 56. §. 1 o. 

I. 
IDade, que deuem ter os officiaes de qualquer qua-~ 

lidade. liu. I. tit. 7 3. 
Igreja em que casos vai aos màlfeitores. liu. 2. tir. ·-+· 

§. ~~ · ' 
Igreja não vai a Iudeu , nem a Mouro, 'Senão tornan-
. · 4o:se logo Christãos. liu. 2. tit. 4• §. 2. 

Igreja não vai ao que commetteu nella algum maie-
fi.cio, ten<;io ante deliberado de ·em dia delinquir. 
liu. 2_ •• tit.· 4· §~ 3· . 

Igrej~. em que casos não val aos malfeitores. liu. 2 •• 
· t'ir. 4· §. 4·· · 

Igreja não val ao semo , que foge do senhor , e se 
· acouta a eHa, pera fogir i seruidão. liu. 2. tit. 4· 

§. 5· 
Igreja, que não he sagrada, mas que he edificada per 

authorfu ade do Papa, pera se dizer nella missa, 
que valha aos que a ella se acolhem, como a que 

. 'h e sagrada. liu. 2. t it. 4· §. I. · 
Igrejas •, que _ouuerern bens nos reguengos , que 

, respondão no secular. liu. 2. tit. I. §. 2. · 
Igrejas, que estão em terras reguerigas, nio são por · 

isso tributarias a Elrey : saluo se per fora! se · 
mostrar, que o deuão ser." liu. 2. tit. 11. §. 2. 

y 
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·Nâ() 111 errtencle not aumtos das· tau igrejas 1 '"e f'ortlm JtJ . 
padroado d' Elrtly, e nos passaes co11jzmcto1 : não sendo mait 
Jerra, que a'lueila, 'l"e hum laurador commummBfllt: em lwrn 
armo no tempo da lauo11ra pode lazzrar com lmma Junta d• 
bois pera sua lauoura, Pl!/a e~trauac. do liu. Murado foi •. 
256. Anna 1553. 

Igrejas não podem aquirir bens de raiz sem licença 
d'Elrey. liu. 2. tit. 8. §. 1. 

Igrejas podem trocar bens de raiz, inda que os não 
possão comprar. liu. 2. tit. 8, §. 8. 

Igrejas nem mocsteiros não podem apropriar ·pera 
si os casaes, ou terras, que fi cão h ermas, se não 
forem suas· em particular , por titulo que dellas 
tenhão. liu . . +· tit. 67. §. 15. 

Irzterpreton Elrcy esta ordenação, 'llle pelas palartral della nãtJ 
sej(l ••ist. 'tolher ás igrejas e ordens e pessoas ecclesiasticas 
poderem psar de 911alguer titulo e proua, que se neste caso per 
dereito poderem fazer. Pela e~trauag. do liu. Moradof{)/ ,2.56., 

1 .A' n1o 15!:13. 

Imigo capital não pode ser testemunha. liu. 3· tit.42. 
§. '7· ; 

Imigo qpital como se entende. liu. 3• tir. 4'2. §. 17. 
lmigo não pode querelar de seu imigo, senão por 

apostasia, moeda falsa, ou falsidade. liu. 5· tit. +2· 
§. I • \ . \ 

Pode porem o imigo ser admittido a prouguir contra .rer1 imigo· 
o feito , em 9"" lhe pede o ofjicio por oJ erros liOnteudos em 
Jua carta de mercê, no que zoca ao ciuel. Pela determinação ,; 
'l"e .{!:l~ey tomozt no anno de I534.fol. ~23. do lizt. Moradf!• 

lmigo, ~ue querela • calando a imizaCie. liu. 5• tit. +2• 
§, I, . I 

Imigo pode querelar de ieU imigo • sendo Alcaide ,í 
ou M~:irinho, ou homem d'Elrcy. liu. 5. tit. 42. 
§.x. 
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Imigo, que faz com o Meirinho , que querele de se'u 
imigo, segurando-lhe as custas. liu. 5· tit •. p. §. 2. 

Indicias pequenos bastão pera metter a tormento em 
cas.o . de Lesa Majestade, ou maldade atraiçoada. 
liu. 5· tit. 3· §. 31. 

Induzir testemunhas que jurem falso , que pena he. 
liu. 5· tit. 8. 

Infames não podem procurar. liu. 1. tit. 3 8. §. 2 r. 
Infames são os filhos dos tredores e dos Sodomiticoa. 

Iiu. 5· tit. 3· §. 13, e tit. I 2. §. I. 
Infantes e outros senhores que fação seus Ouuidores 

de tres em tres annos. liu. 2. tit. 26. §. 1-4-. 
Infantes e outros senhores que não conheção ·das 

appellações de suas terras , senão quando estiue-
rem nellas, e não no lugar, que não he de sua 
jurdição. liu. l. tit, 26. §. If •. 

Infantes, nem outros senhores, não conhecem .dos 
feitos dos acontiados, ou apurados pera seruiço 
d'Elrey sobre as cohtias, ou apurações. liu. 2. 
tit. 26. §. 51· . 

Infantes, nem. outros senhores de terras não dão· car. 
tas, nem aluarás de priuilegios a pc:ssoas .algumas, 
pera serem escusos de encarregas de concelhos , 
ou outros alguns. liu. 2. tir. 26. ;. s6. 

Injurias verbaes, como conhecerão de lias os juizes 
em camara, com alçada até seis mil reaes. liu. r. 
tit. 4-4-· §. +6. 
D~stas injurias verhaes r:onlzer:em. os jrâ:es do crime ~m Lixhoa • 

e não os Corregedores da cidade , nem da corte, sob pena 
de .x. cruzados ao Procurador e outros ,:zr. ao Escriuão e ·"• 
á pane , que perante outros julgadores, que não sejão os ditos 
juizes do crime, fizerem petição. Pela eztrauag, do liu. da 
Sph, foi. 168, Armo 1533, 

Injurias verbaes em que caso tem appellação e 
aggrauo. liu. I. tit. 44· §. 47· 

y 2 
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·Injurias, que $e castigão, inda que a parte desista. 
liu. r. tit. 44· §. 51. 

Injúrias, que se fazem aos julgadores sol?re seus offi. 
. ciós, que as julguem elles mesmos. liu. 5· tir. 66. 

§. r • 
. Injuria dita, ou feita a algümjulgador em sua absen. 

cia. liu. 5· tit. 66. §. 2. . 
Injuria, ·que se faz a official da justiça, que não ' he 
· julgador. liu. 5· tit. 66. §. 3• 
Injuria. feita ao· julgador, que não he por razão de 

seu officio. liu. 5· tit. 66. §. 5· . 
Injuria, que se julga. contra o official, que fazendo 

e:xecução em algum homem de qualidade, lhe vai 
a casa tomar penhores, tendo outros bens fora , 

. que se podião tomar. liu. 3· tit. 7.1. §. 10. 
Injuria, que alguem faz con.tra o que com elle traz 

demanda. liu. 5· tit. ro. §. 5· ' 
Injuria, HUe hum faz ao Prpcurador, que contra elle 

requer1e. liu. S· tit. 10. §. 5· 
lnnouar não podem causa alguma os juizes , de que 

se a·ppFllou, pendendo a appellação. liu. 3· tit. 58. 
lnnouar ~ nem mandar causa alguma • nã:o pode o 

julgadpr. durando a dilação , senão em causas 
della rresma. liu. 3• tit. 4r. §. I~. \ 

lnquiriçqes de fora. que vem depois da\ parte ser 
lançad~t dellas , ou depois,da sentença dada. liu. J• 
tir. 41. §. 12. 1 

Inquirições tiradas deuassamente, sem as partes serem · 
citadas. liu. 3· tit. 47· §. 2. 

Inquirições deuassas, que os juizes h'ão de tirar per 
si. perguntando elles as testemunhas, sem as co. 
mettcr a outros. liu. 1. tit. 44· §§. 2. e 35· 

Inquirições tiradas per officiaes auspcctos. liu. 3• 
tit. 47· §. 3· 
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Inquiriçõ-es· de feitos c.iueis- de cem cruzados pera 
cima de morte , aleijamento , ou disformidade, 
ou de furto grande , que as ti rem o~ juizes e não os 
eAqueredores., e leuem ·O sala rio, . co.mo enguere• 
dores.liu. I. cit. 65. §.-7 •. 

O mc~mo uraa nos .feitos de jligadds , _ou dúeito·s reaes. Po~qr1e 
os iuizes de fora , ou ordinarius tirarão as inquirições, . .fl:nz o 
poder commeuer a or~rro.f . Pelas ez.trauagantes do liu .. 11-Jorado 
/oi/. 56. e 57• . Artn!?_!..~24. 

Mas .não haa lugar -esta ordenarão . nos _feitos , que se tratlio 
ante os Dt•sembargadores da casa da Soppricaçâo. Pt~rque 
s•ndo el/e.s OcCl!padus .,· ou sendo, ai te.flemtmhas de qualidade., 
IJIIC n(io deu âo ir a casa dOJ tliws Uescmúargadotes , o Rege-
dor commetterá a o11tras pcss.oas o tirar das testemunhas. Pela 
e:,;trauag. do•liu •. Morado .fol. ·r2. An(IO t5:u. 

E esta ordenação se t:nte11de ,, quando. a .parte o reqrur:e. Porque 
serulo as. parte,ç_ ~onterrtes , tiraf"-se-hâo per os cuqueredores 
quaesquer inquiEtçóes, . l'ela e:.trauag. da ordem elo juizo§. 34'• .. 

Insinuação.das d~Jaçúes ·Corno seJ'araa. liu .• 4~ tit .. 54•. 
§. 2. 

lminuação se -não requere em-doação feita per E!I-ey. 
liu. 4· tit. 54· §. 3• . 

lnstanci_a como. cessa -.per fallecimento dalguma da.9 
partes, liu. 3· tit. 18. §.I. 

Instancia da appellação . p~ssa . ao herdeiro. liu. · 3: 
rir. 65• §., ,. 

Interesses e fructos se julgão sem ·OS pedir. a pflrte.r 
liu. 3· tit. so. :§. 2. 

lnteres~e --da affeição, que .hum tem á ·cousa, que de• 
manda, em que caso há lugar. liu. 3· tit. 7'· §. 32 .• 

lnucntario dos bens -do defuneto , como o . faraa ..o -
juiz dos ortãos. liu. I. rir. 67. §. 4· 

!nuentario, cm .quanto tem po . o fará o marido -, OU· 
rnolher, que viu o fica. I i u, I. tLt . 67. §. 7. · 

lnuentario, que o pay faz ao filho, quando lhe morre. 
sua molher. líu. 1. tir. 67. §• :5· 
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Inuentario dos bens , que pertencem :aos orfãos, que 
não são de seus pa ys , ou mãys, como se faraa. 
liu. r. tit. 67. §. 6. 

Inuentario, que se f.1Z dos bens do desasisado, a que 
s~ d'!.ª curador, que n:ão he sua molher. liu. 1. 
tlt. 67. §§. 39· 4'S. "':, 

lnuentario, que faz o que eede aos bem. liu.3. tit. 89. 
§. 2. 

Inuocadores dos Demonios que pena hauerão. liu. 5• 
tit. 33· §. 'l. 

Irmãos podem deserdar seus irmãos ·sem causa. ·Iiu. 4· 
tit. 74• §, I. . 

Irmãos em que casos poderão querelar os Eestamcn-
tos de seus irmãos. líu. 4· tir. 74· §. 2. 

Irmão, que he pessoa infame, não pode querelar o 
testamento do irmão por institlJir herdeiro infame, 
ou vil. liu . 4· ti r. 7+· ~. 3· 

Irmão inprato não pode querelar o 'testamento do 
i~mão ~ por nelle instituir pessoa torpe, ou -infame. 
h.u. 4· tit. 74· §. 4• , · 

Irmão n~o herda a outro seu irmão, tendo pay, ou 
mãy. \iu. 4· tit~ 7 5· . · 

Irmãos lidimos, faltando descendentes, não socce-
dem em terras da coroa. liu. 2. tir. •7·\§. 13. 

Irmãos 9uando não poderão ser testemunhas em 
feitos de seus irmãos. liu. 3· tit. 42. §. I 5· 

Irmãos 'lascidos de danado coito soccedem uns a 
outros. liu. 4· tit~ 81. 

Irmãos 1 nue dormem com suas irmã·as. liu.5. tit.IJ. 
§. 2. 

Judeu , qpe se aco-lhe a igreja 1 não lhe vai, se se não 
conuerte. liu. 2. ti r. 4· §. 2. 

ludeu n~o pode ser testemunha em feito de hum 
Chrisr~io contra outro. liu. 3· cit. 42. §. 16. 
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Judeu, que - d~rme · com . Christãa, _ que . pena tem. • . 
liu. 5• tit .- 2r. 

Judeus quando podem ser testemunhas. Hu. 3• tit. 44• 
§. 6. 

, 'Judeus gl]e saiffo destes reinos, e ·não_morem. nelles. 
1ru. 2. rir. 4r. 

lugada que causa .he. liu. 2 •.. tir. 16. §.r . . 
lugacta de que causas se paga, e que quantidade. §.r • . 
lugad,l . per que medida se haa de pagar.; §. 2; 
lugada de pão, quem a .. deue arrecadar, e até -que 

tempo se pode pedir. §. 3· 
lugada -de vinho que se · pague no lagar. 5§. 4· e 5· 
lugada de vinho, que não arrecada o official no la-

gar. §§. 5· e 6. 
Iugada de pão que se pague na.eira • . §§; 7 ~ ·e 8; 
lugada, que não pagão · os pri.uilegiados , como se · 
, entende, e quem. se diz pduilegiado, . p~ra . a não 

pagar. §§. 9·· até.J 6• 
Iugada quando não pagar·ão os láuradores dos priui. 

Jegiados. §§ .. u. e 16:. 
Iugada pagão os caualleiros, inda que sejão aconti<\-

dos em cauallos. §.·.q . . 
Iugada de vinho e linho não pagão os vassallós. §.19., 
lugada de pão ·pagão beesreiros de monte. §. 22. 
Iugacia, de que são escusos os monteiros • . §;· ~3· 
Iugada não pagão os lauraâores-do Rabaçal e .Ansião • . 

§. JI. 
lugada, que pagão os seareiros. §• 37•. 
lugada se paga ·de seara feita á enxada. §. 39·· 
Iuiz dos feitos d'E!rey que audiencias faroi e quan-

do. liu. 1. tit. 7· §. 1. . . 
Iuiz dos feitos d'Elrey que despache os feitos em 

Relação na mesa grande, sem delles hauer aggra-
uo. §. I. 
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Juiz dos feitos d'Elrey conhece per aução noua e-per· 
petição daggrauo ,, onde a .corre estiuer ·e a cinquo 
lego as . §. '2. 

Iuiz dos feicos d'Eirey de que tasos corihece per 
appdlação e estromento daggrauo. §. 2. 

Juiz dos feitos d'Eirey quando não conhece das sisas 
e tributos d 'E! rey. §. 2. . 

Juiz dos feitos d'Elrey conhecç dos feitos ., que se 
trarão so-bre doações,, feitas per Elrey. §. 3· 

Iuiz dos feitos d'Elroy conhece em Relação dos fei-
tos de passadores. §. 5·• 

Juiz dos_ feitos d'-E~rey que não faça vir á corte par• 
·tes algumas citadas, senão em Relação, com enfor-
mações. §. 6. 

Juiz dos feitos d'Elrey -conhece das appellações -e 
aggrauos .das armas -e das penas dellas. §. 7· 

Juiz dos feitos d' Elre..y não conhece dos aggrauos , 
que ~em do Corregedor da .corte sobr-e penas de 
armal

1
;, §. 7· . · 

Juiz do~; feitos d'Elrey conhee-c dos feitos ., que per;;,; 
·tencern ás valias e abertas. §. 8. 

Juiz Jos feitos d' Elrey conhece das causas e feitos • 
. que pertencem ás jurdições. §. 9· 

Juiz do~ feites d'Elrey ·como passai·á as cartas de di-
I . . ~I § I tgençras e execuço,cs. . 10. . 

lwiz dos feites d'Eirey ., que demancia moradores das 
-terras da Rainha, · perante quem os citará. liu. 1. 
tit. 6. §. 9· 

Iuiz do~ orfãos, em que lugares Q haueraa. Jiu. r. 
~it, ·67, §. ~{, . • 1 

JUiz dos orfao~ de que Idade seraa. §. 2. 
Iuiz do~ orfãos deue saber os orfãos, que haa no· 

lugar , de que idade sãa, e de que qualidades. 
§. 3· ' 

Juiz 
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Juiz dos orfãos não pode tomar orfãos por soldada. 
§. I J• 

Juiz dos orfãos não pode comprar bens dos orfãos. 
§. I J• 

luiz dos orfãos que não tenha em poder bens • 011 
causa de orfãos. §. I 4· . 

Juiz dos orfãos quanro leuará por fazer huma parti-
lha, ou tomar conta. §. 58. . · 

Juiz dos orfãos, que não cura de fazer os inuenta-
rics da fazenda dos defundos. §. 6. 

Juiz dos orfãos, que não daa tutores ou curadores 
ao? menores. § • . 1 3. . 

Iuiz dos orfãos, que faz partilha no termo, que não 
coma á custa dos orfãos~ §. 58. 

Juiz dos orfãos, que leua salario de partilha , a que 
não foi presente. §. 59· 

Juiz ·dos orfãos, que dorme com orfãa .de sua jur-
dição. §. 64. . · 

Juiz dos orfãos que não entregue ps bens ao orfão 
. menor de .xxv. annos. §. ·65. 
Juiz dos orfãos que jurdição rern. §§. 67. e 68. 
Juiz dos orfãos não se entremette em nenhum cri-
. me. §. 70. 

Iuiz dos orfãos , que consinte pessoas pod~rosas to .. 
marem orfãos , pera se seruir delles sem sua li-
cença. §. 7 1. _ 

Juiz dos orfãos que ·dee fiança, quando começa de 
seruir. §. 72. 

Juiz dos orfãos não pode ser juiz ordinario. §. 74• 
Juiz , que se chama por o senhor da terra, que 

não tem pera isso faculdade. liu. 2. tit. 26. 
§. 20. . . 

Juiz pode mandar citar per porteiro em !leu territo-
rio , e fora per carta. li u. 3· tit. r. §. I. z 
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Juiz, que manda citar no termo, sem primeiro fa-
zer diligencia. liu . 3· tit. I.§. 2. 

Iuiz clcue procurar concordia nas demandas ciueis 
~ntre as partes.liu. 3· tit. I 5· §. 2. 

Iu~z. subrogado pode reuogar a interlocutoria do 
· JUIZ, a quem so<!:cede. liu. 3· tit. 48. §. 7· 

Iutz acaba seu officio , dando sentença diffinitiua. 
liu. 3· tit. 48. §. 1. 

Iuiz , que erra o processo, paga as custas do re-
'tárdamento. liu. 3• tit. 15. §. II. e tit. 49• 
§§. 3· e 6. 

Esta ordmaçiio estaa reuogada pela ordem do juizo §. 35. 

luiz não deue julgar mais, que o que lhe pedem. 
liu. 3· rir. 50.§. 2. 

Iuiz, de que se appella, não pode innouar nada , 
pendendo a appellação. liu. 3· tit, 158. §. I. 

lui~, qwr. não recebe appellação da interlocutoria~ 
. !m. 3· l: lt. 59·§. r. 
Iurz da ~!xecução quando pode conhecer dos em-

bargos postos a ella. liu. 3· tit. 71. §. 29. 
l1.1iz da qecução, que não conhece· dos embargos , a 

quem os poderaa rcmetter. liu. 3· ti r. 7 r.§. 30. · 
Iuiz. que vee procuração\ não bastame do a!JtO~, que 

• o con~éne nas custas, e absolua o reo) lm. '3• 
tit. I 5. §. I J. 

Iuiz pode:: perguntar tesreni4nhas ' em feito1'crime,. 
depois dabenas as ÍtlquiriçÕ'cs.liu. 5• rit. I. §. 2. 

Iuiz em feito crime dei.te appellaq por parte da 
justiça. liu. 5· tit. I.§. 2. .· ' 

IuiZ;, que não appella por parte ' ~a justiça, onde eJla 
haa lugar. liu. 5· tit. 42. § .. ~. . . 

Iuiz, que não manda corre:r folha 1dos presos. lm. S• 
tit. 5· §§. I . e 3:· · 
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Iuiz , que he negligente c:;m comprir carta precato-
ria sobre prender alguem. liu. 5· tit. 42~ §. 27. 

Iuiz, que attempa appellação, .sem nella mandar a 
aualiação da causa demandada, que pague á par-
te as custas , que se fizerem , por a não mandar. 
liu. 3· tit. 77• §.I I. 

Juizes ordinarios que jurdição tem. liu. 1. tit. 44• 
§. 70· 

~uizes ordinarios, que podem ser condenados em 
custas. liu. 1. tit. 44· §. 72. 

luize~ ordinarios como serão electos. liu. I. tit. 4 5. 
Juizes ordinarios que tragão varas vermelhas, e os 

de fora, brancas. liu. I. tit, 44• §._56. 
Juizes ordinarios em que casos tirarão deuassa ge-

ral. liu. 1. tit. 44· §. 2. . 
Juizes ordinarios, que deuassão sobre causa. que não 

he de deuassa , que paguem . a perda e dano ás 
partes, e as deuassas scjão nullas. liu. I. tit. 44· 
§. 3· ~ . 

Juizes ordinarios de que causas inquirirão sobre os 
juizes passados, Alcaides e tahaliães, e . outros 
officiaes. liu. I. tit. 44· §§. 5· até 27. 

Juizes ordinarios como farão as audiencias. liu. 1. 

tit. 44· §. 42· 
Juizes ordinuios que vão á caínara estar em verea-

ção. liu. I. tit. 44 §. 52. 
h1izes e Vereadores e outros officiaes, electos hum 

anno, não podem ser electos dahi a tres: tirando 
os lugares pequenos, onde podem ser hum anno, 
e outro não. liu. I. tit. 45· §§. 9· e 10. . . 

Juizes e Vereadores das terras da Rainha, que seJ ão 
confirmados per seu Ouuidor. liu • . 2. tit. 26. §. 2. 

Juizes e Vereadores das terras dt'l'S .senhores per 
quem serão confirmados. liu. 2; tit. 26. §. 9• 

Z2 
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Jui.zes de aldeas de .xx • . vezinhos que alçada tem~ 
liu. 1-. tit. 4'4• - §. 6 5. 

Juizes· de aldcas de cinquoenta vezinhos a_té cento-
que alçada tem. liu. 1. rir. 44• §. 66. 

Juizes de alde-as de cem vezinhos até cento e cin-
quoenta, que alçada tem. liu. r. tit. 44· §. 67. 

lu_izes de aldeas de dozentos vezinhos que alçada 
tem. liu. 1. tit. 44· §. 68. 

Juizes de aldeas não conhecem de feitos crimes, 
nem sobre bens de raiz. liu. I. tir. 44· §. 69. 

Juizes o,rdinarios das cidades e villa~ que alçada 
tem. liu. I. tit. 44• §. 70. 

Juizes das cidades e villas, que cada anno vejão as 
fortalezas, se estão bem repairadas. liu. 2. tit. 44~ 
§. 4· 

Juizes de fora não podem poer os senhores de terras. 
liu. 2. tit. 26. §. 4 5· · 

luizes, 9ue consentem os senhores de terras leuar 
nouos direitos. I i u. 2. tit. 26. §. 44· 

Juizes q~e remettem os feitos á Relação sem cspe-
~ial m~ ndado. liu. I, tit. 44· §. 38. . . 

Iu1zes d~ villas ou concelhos não podem ser 
açoutados, nem hauer pena vil. liu. 5· tit. 40. 
§, I • . . \ -

Juizes alqidrOS podem Set OS OfdinariOS 1 OU delegaw 
dos.li q.J. tÍt,8f,§,4• , . 

Juizes aluidros, que discordãq em a sentençà. liu.3. 
ti r. 8 I, §. 9• I 

Juizes alpidros como hão de"jnlgar l juntos. liu. 3· 
tit. 81 . §§. 7· e 8. 

Juizes aluidros, se denegão a appellação, que a fação 
dar os ordinarios. liu. 3• tit ~ 81. §. 1. 

Juizes aluidros, que nior.rem, tàzem expirar o com-
promis~o nelles feito. liu. 3• tit. 81. §. 5• 
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Juizes aluidros absentes de tão longa absencia , que 
não possão julgar o feito, faz expirar o compro-
misso. liu. 3· tit. ,81 , i§, 6. • . 

Juizes dos lugares como prouerão as estalagens, se 
estão fornecidas de mantimentos e camas. liu. 1. 

tit. 44· §. 57· 
E ãssi mesmo se enformarâo dos preços, por que os estalaja-

deiros 11cndem os mantimentos, e ptJr-lhes-hâo taxa, E cada 
mes prouerâo as estalajens , p~ra ver se cstâo prouidns , e 
se cumprem as ,taxas, Pela le.i ,.xxxj, dos,capp. daf cortes. 

I.uizes podem ser citados pera á corte.liu.J.tit.s.§.6. 
Juizes como podem declarar as sentenças de seus · 

antecessores. liu. 3· tit. 50. §. 6. 
Juizes, que podem conhecer das appeliações das in-

terlocutorias. liu. 3· tit. 53 · §. 4· 
Juizes das appellayões , ou aggrauos, que desaggra-

uem o. appellado , sê: àggrauado for, ainda que o 
não. requeira. liu; 3• tit. 57· §§. r. e 2~ · : 

luizes do aggrauo estimarão o tempo á parte ab-
scnte do reino. liu. 3· tit. 77· §. 14. _ 

Juizo consta de tres pessoas.liu. 3· tit. 15. §. T. · 
Juizo do aluidro perece per morte das partes, ou 

do juiz. liu. 3· ti.t • . s~ ~ §. 5· 
Julgador, que daa sentença, sem poer nella a causa, 

que pena haueraa, liu: 3. tit. 50. §. 7. 
Julgador , que não r€cebe appellaÇão da sentença 

diffinitiua, qu.e deu. liu. 3· tit. 54·§. 8. · 
Julgador, que não faz auto da injuria, que lhe fa-
, zem. liu; 5· tit. 66. §. J, · 
Julgador., em cujó poder·se perde algum feito.liu.r. 

, tit. 20o §, J 5 • I , . . 

Julgadores não podem julgar .fôtos de seus par~ntes:, 
· ou cunhados , ou de officiaes dante elles. Llu. J• 
tír: 23. 
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Julgadores temporaes não podem ser citados sem 
mandado d'Elrei. liu. 3· rir. 6. §. r. 

Julgadores temporaes quando podem ser citados, 
durante o officio. liu. 3· tit. 6. §. r. 

Julgadores, a que he posta suspeição, que não vão 
pelos feitos em dianre , até se na suspeição dar fi-

. nal despacho. liu. 3· tit. 22. §. 4• 
Agora não SIJ determinando a suspeição dentro de .xlv. dias, 

o juiz recllsat!o iraft por o .feito em diante , como se lhe nãCJ 
fora intentada a. suspeição. Pela ordem nova do juizo §. 3g. 

Julgadores como julgarão o que não estaa deter-
minado per o dereito do reino. liu. 2.. tit. 5· 

Julgadores, que tomão peitas dos que ante elles tra-
zem feitos , ou requerimentos , que pena haue-
rão. liu. 5· tit. s6. §. 2. 

Nem poderào os juizes ordinarios pedir, , uem ler~ar ás parles 
dinheiro algum , inda gue de su_a vontade lho dem , pera se 
acon'selhar sobre seus .feitos , sob : pena de o pagar anoueado 
ela cf,dea , ,ametade pera guem · os accusar e ·a outra pera 
fl<Jilelle, a que o /cuarem,.fol. 338, do lüt . ~!orado Armo I5:J.7• 

'Julgadores , que não guardão as ordenações, ou as 
incerpretão. liu. 5· tit. 58.§§. I. e 2. 

lulgador,es quando p~dem julga·r por o que sabem. 
liu. 3· rir. 50. §. I. \ · 

lulgadorjf!s em que casos conhecem dos\ feitos dos 
officiaes dante elles. liu. 3• tit. 23. §. 3• 

Iulgador,es deuem julgar por o allegado e prouado. 
liu. 3· tit. 50.§. r. · 

Julgar dt;uem o~ juizes por a verda4e sabida J sem 
· embargo do erro do processo. liu. 3· tit. 49· 

Juramento do Regedor da justiça. liu. r. tit. r.§. 3• 
Juramento do Chanceller moor. liu. 1. ti.t. 2· §. 3· 
Juramento dos Desembargadores da casa da Soppri-

cação. li li. 1. tit. I. §. 5• 
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Juramento do Gouernador da casa .do ciuel. liu. ~· 
. tit. 21!) . §. 3· 
Juramento dos Desembargadores da casa do ciuel. 
· Iiu. I. tit. 29. §. 6. . 
Juramento , que o Chanceller moor daa a algumas 

dignidades e officiaes. liu. I. t i t. 2. §. 3 8. 
Juramento· dos Corregedores, Ouuidores e juizes 

de fora , liu. 1. tit, r. §. 7· 
Juramento dos Alca ides m oores. liu. r. tit. 55·§. 5• 
Juramento, que se daa . na chancellaria a alguns 

officiaes, que Elrey- prouee. liu. I . tit. r 3• §. 2. 
Juramento, que se daa ao Pr'ocurador do menor. 
· Iiu. 3 · tit. 86. §. S· 
Juramento,· que se daa sobre a aução, tem lugar em 

·outros anigos. liu. 3• tit. 4 5. §. 8. 
Juramento, que se daa em ajuda de proua. liu. 3• 

tit. 8 5· 
Juramento falso da parte, per que ouue sentença por 

si, quando se não accusa. liu. 3· tit. 8 5. §§. 4· e 5. 
J uramento de calumnia vniuersal corno e quando 

se daraa. liu. 3· tit. 29. §. r. 
Juramento de calurnnia particular.liu. 3· tit. 29. §.2-. 
Iúramento .de calumnia, como o farão os Procura-

dores. liu. 3• tit. 29. §. 2. 
Juramento de .calumn~a quando se faz sem especial 

mandado. liu. 3"· ·rit. 29. §§. 3· e+ 
Juramento de' calumnia quando o faraa o tutor ou. 
· curador. liu. 3· tit. 29. §. 5· 

Juramento de calumnia jura o major de .xiiij . 
annos. liu • . 3.·tit. 29. §. 5· · . 

Juramento de calumnia se faz tambem perante os 
juizes delegados. liu. 3· tit. 29. §. 5· 

Juramento de calumnia , . se se não deu , não faz o 
processo nullo. liu. 3• tit. 49· §. I. 
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Juramento se daa, ao que poem embargos depois 
da sentença , se os poem bem e verdadeiramente. 
liu. 3· tit. 7 r.§. 28. 

Juramento, que se daa em ajuda de proua, não haa 
lugar em éontenda sobre cousa de grande valia. 
Iiu.J.tit. _8s. §. r. · 

Iurameruo em supprimento de proua se não daa 
ao autor ou reo, que he pessoa vil e tOrpe. liu. 3• 
tit. ss. §. 3· 

Juramento ou boa fee, que se poem em os contra-
eras, faz que sejão nullos. liu. 4· tit. 3· 

Juramento com qualidade, que a parte faz,· que lhe 
sej a crido , pera a desobrigar, posto que a qua-
lidade seja séparada . liu. 4• tit. 36 . §. 4• 

Jura mento, que se daa ao Desembargador sobre so-
speita, que a parte tem, de seu aduersario lhe dar 
alg uma ca rta de rogo. liu. 5· tit~ 57·§. I. 

lurame~to, que se daa á parte a: requerimento da 
outra sobre a carta de rogo, que diz impetrar 
pera <,jespacho de seu feito. liu. 5· tit. 57· §~ 2. 

lurd içãq , que as Rainhas, Infantes e senhores tem 
. em stp s terras. liu. 2. tit. 26. 
Iurdiçãq dos Capitães dos lugares de Africa. liu. 2. 

t.it. 27. . . . I 
Iurdiçãq d'Elrey, que 1os Prelados vsurpão', per quem. 

se liquidará. liu. r. tit. \ I• §. ·5· · 
Juro, que o pay tinha, e ,que a seu requ'€rimento 

Elrey confirma no filho., I que se não traga á col-
lação~ liu. 4. tit. 77· §. 11. 1 

Just iça ~m gue casos haa luga .. 1 e em que casosmão. 
liu. s ~ tit. 42· §. 4• 

Ladrão 
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LAdrão puhlico ;· se se acouta a igreja, não lhe 
val. Iiu. 2. tit. 4• §. 4• 

Ladrão, que furta valia de hum marco de prata. 
liu. 5· tit. 37· §.I. 

Ladrão, que abri-o porta, · ou ent-rou em casa, que 
estiuesse fechada , quer furtasse , quer não·. liu. 5· 
tit. 37· §. 2 • . · 

E o que _for ackado cortando 'bolsa, ou desatando-a·, quer a ilíttJ. 
·bolsa tenlm ·dinheiro , quer ~ziio., sua a ·desorelhado e nçollt4-
4_o. Pela determinação .que Elrey l<m!ort .na era de 1499• 

fol. u5, do liurinho eÜt -Relação. 

Ladr.ão .,• que for -esc.t:auo. Iiu. 5·· tit. 3-7• §.3. 
Ladt'ão, que furta valia de quatrocentos rea~s, ou 
• . dah\i pera baxo. li-u. 5• ti~. 37 .. §. 3· · 

E se for furto de v.uas em Lixboa , lirt .Ribatejo , orl na crirtc , . 
' · . - pqgará trcs mil reaes , -e nlio ·ser a açoutado, -como se .fazia pct. 

outra prouisãu,, .Pela ixtrartt'fJ• do, ,Ji~t. Morado jol. 219• 
Ánno J534. · 

I • I.; 

Ladriio, que fez tres furtos · em· diuérsos · tempos. , 
·· Jiu. 5. tit. ,J 7'• §, 4· 
Ladrão, que_funa pFata, ou ouró, ou. escritura da 
~ igreja. Iiu. )· tit. 37· ·§. S· • 
Ladrão pode ser preso .per a pessoa·, a que vende o 

furto. liu. 5· tit. 37· §. 3. .. · · '-
l,.adrão., ql;Jc .. he achí!td~ çom gazu1as. liu. 5· tit. 37• 
~ I~ . 

Ladrão, em q-ue ,couber pepa daço'.ltes, ,preso na cor-. 
,te, ou trri Lixboa ~condenado em pena a1guma. · 

'· <:J.,ue ~eja ferrado ·no rosto, e estee com hum col~.ç 
Aa · 



posro, ~· porta da ribe_ira-, ou. d·o pe~ourinho. , não 
estando _a corte em L1xhoa. hu. 5· ut. 37· §. 12. 

o .:. 
Rermgada. , porque-não se executa es'ta P"na-,_ nem se /"eri'a no.. 

rastro. P.ele cxtraJ•ag. do lin. Morado .foi, S4. Armo 1S2~ •. 

l,.àdrõ-es .não. gôzão· de priui-legi<? ,_ pera escusar pe .. 
na v i!. liü. 1. rir. 40. §. 1. · . . . 

·E os qttepor lttllrõe3 /"orem presor ,_ or;·irifrimarlos ·, não estarãr~ 
em 1-ixboa , nent .x. legoas delta , sob pPna de degredo pera., 
a .il/,a, do .Prirzcipe • . Pela ez.trauag. do liu. da Sp!.. foi. 3-I';i 
'Armo 151-:l, • 

) • • .. , , I . •' 

.Eànçado das o'rdens não deue ser citado de nol,lo·,_ 
. pera proceder no feito • . liu • . 5. ti r. r. §. I?· , 
Lança.r pedraS. na obra,.' que alguern faz, he deriun-... 

ciação ddla. liu:. 3· rir. 62:. §. 5· . · 
Lançar pode nos bens·, q~te andão em pregão, a parte,. 

que .:t:1~ exc;cuÇão, coml licença do julgaclo~. liu· •. 3~-
i tit. 71· §. 14· . . 
La~çar ~artes, he C<\S() pera receber querela. liu. s-.: 

m . . 4f'• §. r. . \ . 
Eançar ~Jedidos, ou empresri<;los não. pode ninguem-, 
· senão Elrey-. 1-iu. 5. tit. 69. §. 1. ' 

Lançar pão pelas casas não pode nenhuma pessoa ,. 
, OU SClJhOr. l~. 5• tÍt. 69~; - §. 2.· . 1 • ' • 

l.ançanqo-se..a-tguem qom· os negros , qu~ pena. ha,. 
:· ueraa~ Hu.· 5·· tit. N 2 .. ' §t 21. . · · ' · 

Lanças , ou meas lanças, 'ilue os mora4-ores das ter-
c r_as _ cqãas~ são obriga.dos· trazer contmuadamente_.; 

ltu. r. tit. 54· §. 5• 
: ·'-

~--. Ret~ogt,,da . pela lei.x:e~ do$ capitoM's das ·co'rtll$, Porqtee\ 6àsllrr, 
lel'et('•nas em cata sem as trazere.m. 

i~queqqas de toda a sorte s'e n~o ' poclerh · leuar .á~· 
· ilhas do Cabo verd·e e do Fog(?. liu. 5· ' tit. liJi 
~ §~-, S! -·- .. - . .. . . . -. . .. 
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Lauradores dos Fidalgos, que são escusos dos ·en<:a~.: 
~· r_ego~ - dos concelhos. Eu. 2. :rir. 39• §. 1. . 
Lauradores da-s .aldeas .dernarcad~s de igrejas , 011 
~ pessoas priuilegiada-s ., que não pagão jugad~.: 
:. :liu. 2. tit. 16. §. 16. 1. 

Lêuraçior,es, , que trazem herdades de :parçaria, e ti .. 
rão o pão das eiras. liu. 4'· tit. 6o. §. •·5· . . . 

Laur9dor.es. de ·cert.os lugares, que são . obrigados: 
·: :fa.zer: pal~ei:ros. liu. r-. tit. I-5". §. 5• _ _ , 

J,.,al,lraçioi:es :, po.r C_l,Jja culpa .se- perdem . çs fr:u,ctos • 
·que sejão obrigados dar a renda per inteiTq i qu.e 

, ~ tiu~.~enJ _prometrida •. .liu!':4; üt•:. 6r. . ' . , 1 

Legados de testamento nuJ,lo por pre,terição , ou de-
d ~ ;' I' 1· · § · r , ··ser açao; e.1.o v a wsos. ·. w. ~4· tit. 70 • . • 2. · . , !. 

Legad9s de_. test~mento nu.llo quando .seyo . nullos. 
liu·. 4.-ti.r. 7ó. §§ •. 4· -e. 6.. ' ' · 

J;:;egi:\tátios ·pode_m appellar -da sentença dada contrá· 
~o herdeiro: Iiu •. 3· tit • . 67. §. ·I. · ; . · · · · 

J,.,e·gitima Ço·.filho ·_se conta _'(;om a ·çloação ., que lhe: 
o auô fez. liu~ 4· i: ir~ 79· . - · . · . . 

L.egitimâção ;pera:· herdar feudos e Il)Drgados não se;_ 
.. estende .a be!'ls ·d::l çor-oa • . li.,u.. 2. •tit. l7· .§. 1 o. · 
L.egi.tima_ç~ó pera .h-erdar .llJe;Rs ~q~ <:çroa _não empec~ 

ao" filho legitiníarnente naséjqo.,liu_. 2. tit. 17. §.n. 
Leigo,.. que· depois d.~: çit~do se Íqz; cleri_go, perante 

·: quem·seraa ·de-rnandadq. liu. ·· 2.n tit• • . J. '§. 5• 
Leigo, qu_e he :re.ncl_eirQ d~ pe~so,a eccles-j~sth::a . , qu~ 

possa ser citado ante o Juiz ecclesiastico, durando 
o ' .0 1:ernpo do atterid.a)nento'· Jip~o · 7• tit. I.·§. 20. ' 

. ; 'fi 

'Esta ordenaçlio es-taa emendada. Po;111e iaa . IÚre_y''do;u~ ·an:r< 
"" v ·_nos ; pera os relz'ileiros lc[gbs '~er.em demandados' perante o 

juiz ecclosiastico·, depois 'do arrendamento, li;' pas.u1d0; o--dito 
tempo , que não possâo ser dema!ld(ldos, ~enlio _, pe;arll6 ~ 
juiz ·secular, · Pela' l:i:t!'au'ag;· ·do liit. Morado Loi; ·'D:lj; .i,tnlf 
no 1528. • ;, , _,_ · r;, : .. '~ 

Aa-l 



Lei ria h e villa notauel. Hu. r. tit-. 2·. §~ 21·· 
Leis Imperiaes quando se deu-em de guardar neste· 

tei.flo~ liu. 2. ti r. 5. §. 1. 
Lembrànça, que se toma nos feitos c·rimes ao pro-

. nunciar sobre as co;:uradüas da:- sentença, que se· 
· -daraa , prouando-.se ·as contraditas,. ou não se- pro .. 

ua:ndo. liu. 5· tit. r.§: iS. 
Lesa majestade que causa he; tiu. 5• tit. J• §; r. 
Letras, q.u.e os escriuães porão em cada regra, que: 

sejão .X:xx: pouco mais-, ou merto.S:. _liu._ I· .. tit. 63. 
§; J. 

Libello sobre_ que cóntia· se· d'aa-, e-quancto se escusa,; 
·. liu, 3• tit. 1 9• · ·. 

LI.bello se pode escusar- em· cousa de fúrça, roubo,. 
· guarda , condesilho, ou soldada·, posto que passe 

de mil reaes. liu. 3· tit. '9· §. 3· ' · 
Libertos não podem citar seus pat>ronos, sem licençi 
. . ~o.ju.Ig~dor.. lith '3• tit. 8. §. 2. . ' . ,.. . 
L1~erdade · como se ·pod·e reuogar por· Ingratidao •. 

lm. 4• tit. 55· §. S.. , ' 
Licenças r;ra ti•rar fóra d'o reino causas defesas, a~ 

.quem se Hão de appresentar. liu. 5· tit. 88. §. 3.' 
Linho caqeue· se nã~ pode_ tirar cteste R·eino- perél:: 

terra de · Mauros. hu. •s. tlt; fh. §. r-. · \ 
Litigante~ que faz derrlanda sobre bens dê. raiz oti 

de sem1~lhante condição, ''e nega. ser casado, , por 
... '' I' , . -nao· tra~er procura{(ão. da. molher. tu. 3 ~ tL~ 32..:. 

' §~ 3· . . •\ 
Liügante, que fere, ou- mand~, ferir seu aduersario~. 
, ._l~u· ' 5· tit. 5~· §. 6. . . ,,, . , 
Lutgan.te solteiro, que vem .casàr., que traga pro..;. 
:· ç~tação de sua-·molher. liu. 3· tir. J'2. §. 4· 
1.-iÇjg:aQt~ ~ que ptomett~. alguma. cousa a seu j~z~ 

!iu ... 5 ~ ~.~t! 56! ~. S_• · · · • 
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Litigante t que não quer as.~inar a r.eposta , que deu, 
01:.1 a confissão , que fez. liu. r. ti:r. 20• §. r7. 

Litiga·nre, que for de escudeir.o pera cima, não 
pode ir a casa de Desembargador, que for seu juiz. 
liu. 3· tit. 3'5·• §. f. 

Litigante , que impetra carta de rogo pera o juiz 
de seu feito. Iiu. 5· tit. 5-1• §. J. 

Litigantes como se aggraua,rão de lhe não ser guar· 
da<da a ordenação. liu. 5. ti t. 5 S. §. 4. 

Litigiosa cousa, quando se diz. liu. 4• tit. 4S• 
§~. r. e 2. 

Li.r.igiosa não he a c ousa, cuja posse,. ou seruidãe sé 
demanda. liu. 4· tit. 45· §. 2. 

Litigiosa cousa , vedt! a palaura Cousa. 
Liure de morte de homem per sentença , quando· 

· p>ode tornar ser accusado. liu. 5· tit. 73· ~ 
Liures sobre fiança. J:iu. 5· tit. 92. 
Liures sobre fiança quando tornarão ser presos. Iiu. ~

tit. 9·2. §. 2. 
Liu.res sobre fiança , que charnão ás ordens .. Iiu. 5o 

tit. 92· §. 3· 
Liures sobre fiança até certo tempo, a que se r_efor .. 

ma mais. liu. 5· tit. 92. §. 4• 
.l-iuros dos officiaes. que sejão assinados e contadas 

as folhas delles. liu. 2. tir. 48. §. 1. 
t.iuros da Fazenda dos · contos, e da casa da India; 

per quem serão assinados. liu .' 5· tit. 4H. §. 2. 
Liuros dos escriuães dos dereitos reaes fazem fee 

entre o pouo e Elrey. liu. 3• tit. 46. §. 3· 
Liuros das sentenças, que se dão de quinhenros e 
· qunrenta reaes pera cima, que faz. o escriuão das 

m.alfeicorias. liu. r . tit. L9·· §. r •. 
Liuros , , q.ue haueraa em cada . correição e julgado,; 

em q~e se assentarão as penas executadas e arre~-

/ 
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cada das pera os catütos e obras do conce-lho. liu. ·t:. 
tÍt. 43• §. 14. · 

Liuros das notas até quando os guardarão os ta ... 
. ba!iães. liu, I ~ tit. 59· §. 6. . 
Liuros, que os tabaliães farão, pera escreue.r .as que-
: relas obriga~orias~ liu • . I. tit. 6o. §. 5· 

MAdeit:a p;ra. fazer nauios se não pode tirar_ 
~ ~ deste ' rei-no 'pera · terra ' de Mowros. liu. 5· tit. 8r. · 

§. I. -
M.adrastas nã-ó pode·m ·ser citadas pelos enteados· 
r -sem.'licenÇa do juiz~ liu. 3 · ti r. 8. §. 3· 
Mãy, ou . auoo ·quando podem ser; tutora·s de seu~ 

filhos, ou netos~ liu. r. tit . 67: §. 23,' · ' 
Mãy, ·que · por casar perdeo a tl,ltor.ia dos filhos, se· 

. enuiuua, não a pode <;obrar. liu. r. tit. 67. §~· i4~ 
Mãy quahdo pode se.r testemunha · em feitos de seus· 

filhos. liu. 3· rir. 42. §. 13. 
Mãy; qUe he nobre, ' não he obrigada criar o filho 

de _leit~; aos peitos. liu. 4- rir. 6H. §. r. , 
Mãy quando repetiraa as despesas, que fez c.om seli 

fi I h 1' . 6 • I . \ . o. t 'u: + ut. 8. · . ,. 
Mãy socçede ao fi-Iho, exClusos os irmãos deite.' 
, liu. 4· fÍt. 75· §.I. · \ · , 
Mãy, qLJC consinte_ a sua. fil ra, q

1
ue dur!Jla: com 

:, algum homem ; hu •. 5· tlt. 29. §. 5· , 
Mãy, que não faz inuentario ~seus filhos dos benS-
. de seu marido. liu. I. tit. 67 ~ §. 7~ · 
Mãy, ql1e não he nobre, he obrigada criar· seu ·fi ... 
· lho de leite tres annos, quer seja legitimo, quer 

natural, ou espurio. liu. 4• tit. 6 ~. §§. I. e :1. -
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Mây 1 que fez despesa na criação do fil'ho 1 que a <lJa 
por os bens · delle, sendo sua . tutora , ou curadora, 
posto que o não protestasse. liu. 4·· tit. 68. §. 5· 

M~y, que fez despesa nos bens do filho, que a possa 
repetir , .. posto que a não protestasse. liu. 4· tit. 68. 
§. 6 • . 

M:CJy, que; fez despesa com a pessoa do filho, quando 
n repetiraa. liu. 4· tit. 68. §. 7• 

Malagueta, nem outra mercadoria de Guiné, não 
pode ninguem tomar, nem receber, sem vir pri-
meiro á casa de Guiné. liu. 5· tit. 112. §. 9· 

Maldade, atraiçoadamente feita, como se cornmet~e. 
li:.~. 5. tit. 3· §. •2 8. 

Maldizentes d'Elrey que pena hauerão. Iiu. S· 
tit. 4• 

Malefiéios, em que soo o Corregedor da corte, daa 
, . cartas de seguro. liu. l. tit. 5· §. 8. 

Maleficios, per que os cu! pados podem ser trazidos á 
corte a se liurarem. liu; I. tit. 5· §. 8. · · 

Malfeitores absentes corno serão á reuelia conde-
nados. liu. 5· tit. 44; 

Malfeitores absentes não podem ser condenados, ·se 
estão ern couro~ ou em ig reja. Iiu. 5• tit~ 44· §.w. 

Malfeitores em que casos deuern ser presos. 1iu. S• 
. tit~ 42· §. ]g., . . 

Malfeitores condenados , que os não acolha · nin ... 
guem. · li-u. 5· tit. 44• §. H. · 

Malfeitores, que se acolhem a casas de alguns se-
nhores, ou -Prelados, que os entreguem á justiça, 
ou consintão que lhes busquem as casas. li u. 5· 
tir. 90. §L S.· e 7· -

I sto S I!. entende , nâo sendo as casas dos Prelados tae.•, qu; po~ 
dereilo , 011 coslllme , deu tio de gozar de irnmunida de de igre .• 
j a nqs ca.ws , em qu.e a igreja yat. ]Jclu e.alra!l~fJ· do Jizs. J):lo ... . 
lfadofol. 256; Ati11o 1553·., · -
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Malfeirorias das casas da apoienradoria i .que conhe~ 
. ça dellas o Corregedor da coae. liu. >I. üt. 5• 

§. 23· 
Mancebas de derigcu, ou frades, oomo farão as 
. petições de perdão. liu • . J. ti.t. 3. §-. I 5. 
Manceba, vede na palaura Barregãa. 
Mancebo de soldada até quando pode pedir seu. 

seruiço. liu. 4· tit. 20. 
Mancebo, a quem o senhor lánya fora, como lhe 

·pagará a soldada. liu. 4· tit. 2r. 
Mancebo de soldada, que foge , ou se vai antes do 
. tempo. liu.+ tit. 2r. 
Mancebo, que viuendo com outrem, lhe fez alg;u-
. ma perda. liu. 4· rir. 22. 
Mancebo. vede na palaura Criad0. . 
.Mandados do Almotacé mór que se guardem, co-

mo os dos Corregedores d.a corte. l~u • .1. tir. 15 • 
. §. 69. . . 
Manilhas d/Iatão, ou de estanho, se não podem le· 
• uar ás ilqas do Cabo verde c .do Fogo. liu. 5· 

tit. IlJ· §. 5· . 
Manrimento.s, que se n·ão podem tirar pera fora d0 
. reino •. liu1• 5· tir. 88~ §.I. 

Maruim.e.o.tos , que se trazem á corte de ~ais de 
cinquo l.e~;oas. soo deuem mea sisa. liu • .z., tir-. 15. · 
·§. 64. . . \ ' . \ 

Marceiros e especieims gue pesos são ()brigad0s a 
ter, e quqndo os affinarão. liu~ I. tit. I 5· §. 4 7· 

M~rido e molher, que se casarão 'e ouuerão copula, 
, . quando serão meei.rGS ta@S bens, }iu. 2. t.it. 47· §.2. 
Marido, qu~ tem a molher finada , não pode a esse · 

tempo ser citado. liu. 3· rir. 8. §. 12. 
Marido não pode litigar sobre bens de raiz _, sem 
· -outorga .df\ molher. liu. 3• tit. 3 2. §§. I. e 2-. 

Marido · 
t 
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Mi\rido, a quem a molher não ~aa .outo.rga, per~ 
litigar, .como o pode fazer ~em dia. liu. 3· tit. J~ • 

. §. 7· e tit. 49• §. 5· . . 
Marido major de .xx. annos se restitue pela rno-

lher menor de .x:x. liu. 3: rit. 87. §. 5· · 
Marido não pode alhear bens de raiz sem outorgt 

.da molh.er. liu. 4· .tit. .6. §. 1. 
Matido não pode emprazar, nem arrendar bens de 

~:aiz sem outorga da molher. liu. -4• tit. 6. §. I(). 

Mas Úm consenllmento ela moiller poà~ n mariclo tomar pra,r.ot: 
e fallecendo o marido , . que~endo o s~n!torio dbrigar ·a mo• 
Jher, {ar-se-ha 11 qu11 for ·dereilo. Pelo acprdo dt~- Relafâ~ 

_do 'Ciuel,fol. x34· do .liu. da Spl~ • . .Anrzo 1533. · 

Marido como pode reuogar a venda ,de raiz , em 
que a molher 'não consentia. liu. 4· t'it. 6. §. 4• 

Marido pode vender .e renunciar officio sem outorga 
da molher. liu. 4· rir. 6. §. r. . 

Marido não alhea sem consentimento da molher,, 
inda que não tenhãd hauido .copula • . Iiu. 4• .tit. 6. 
§. I I • . . · 

Marido quando pode doar, sem .consentimento da 
. molhe r. liu. 4· rir. 6. § • .12. 

'Marido em que maneira promettet:á arras á molhet. 
. liu. 4· tit. 9· §. 5· 
Marido e molher· como soccederaa 'húm a outrO.' 

. .liu. 4• tit. 69. . · · . . .. 
Marido, que pctdoa á molher , que lhe comrnettto 

adulterio, e accusa o adultere. liu • . 5· tit. I$ • 
§. 5· . . . 

Marido :soo .pode.accusar dé . ad~lterio. Hu. 2. tit.-I.S• 
§. 4• . . . . : . ' 

Marido, que consente., que suà rnolhe.r durma tom 
~utro. liu. 5· tit. I 5 • .§. 9• · . 

Bb 
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Marido, qu·e· atha ·sua tn;lhc'r -em · ad'ulterió·; q~e 
· possa matar a ella e ao aduhero.liu.5. tir. 16. §.r. 

l\1arido, que proua o adulrerio a sua molher, pode 
licitamente mata la. liu. 5. tit. I 6. §. 2. 

Marido, que ma't;t a molher . por adulterio, nãp 
galiha bs bens' ddl'a,- l)ü. 5· tit: I 6. §. 3~ 

Marido , que mata · sua · rnolher, n'ão prouando .fl 
· adulteriô~ lill~ 5· tit.· 16. §§. 4· e ·s. · 

Marido; que quer matar sua molher por adulrerio, 
. ou o adultero, quando pode leu;tr ajuda çonsigo. 
~ li u. 5. ti t, t6. § •. 6~ . ' ' . . . . 
Marido de feito ·; e não de dereito , não ganha os 

hens da- molh~r adultera. liu. · 5· tir. r'-J. §. 'r. 
Marido sobre que ~ousas pão pode _litigar. ,. sem 

OUtorga de sua molher. Jiu; J• tit. 32. §. I. 
M ,arido, que alhea ben·s moueis em prejuízo da 

molher ~ peta ·se fazer execuÇão nos de raiz) que 
~eja preso). liu. 3· tit. 'jr. §. 16. 

Marido , q.~e tir~ha _ diu_id~s , iÍ~tes qu~ casasse com _ 
sua molhçr. hu. 4• tlt. 7· §. 6. . 

Marinheiros de nauios de Guiné que não tragão 
-coroa aberta. liu.' 5; rir. ú 2 •. §. q. , 

Máscaras sê; não podem trazer 1 senão em 1festas, 
OU em jüg:os. }iu. 5 . . tit. j I/ . . '1 . 

Matadorçs 1 que ma tão seus amigos ,'sob mostrança 
' ' de anlizac,le. líu. · 5· tir. 3··§: 1!28. \ . \ 
Ma,taqores 1 ou os que mandã6 íniúàr ~ que 1pena 

haudãô. pu. · 5· (ir. ro. §. 1. \ . . , . 
Matadores, que ··matão 'por dinhe'iro. llu. ·s. m. 10. 

'· §. 3· . \ . . . . . " 
Matar horiiGtri , que estáa ·· em · artefens , ·hc crurte 
.... ~e lesa ,majes_ta~e! . liu. 5· ti~ • . 3· §. ~3· 
Matar ·éln sl,Ja'defensão. · liu. ·s: tit. Ió. ·'§.

1 
r. . 

J\iatar pe~ ~aso. ~ sell'! 'vóntad·e. ;,liu,-S;t!t.· 10. §! r •. 
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Ma_tar com be(':sta~ Jiu. 5· tit •. ro. §. 4· 
Matar com virote ferradó. liu. 5.' dt • . 5 r. §. ,. 
Matar quando podem o~ offiCiaes. da justi~a . o~ qtJc; 

lhes resistem~ ou fogem-. liu. S· tit. 3.6. §. u. , · 
Ma ta r pode qualque.r do pouo o~ . bannidos • .lh:~. i'" 

tit. 44· §. 9· . . . . . 
Matar , ou ferir de proposito em prese~ça do Rey • 

alguma pessoa, que estaua em sua companl).ia-. 
hecrime de lesa magestade • .Iiu. 5· tit. 3• §. $. · 

Matar algum a seu irnigo ,_que estaa pre,so na cadea 
d'Elrey, he crime de lesa majestade da segund~ 
cabeç~. Iiu. 5· tit. 3· §. 25. . 

Matar·, ou ferir ' official da ju$tiça ~ - que tenha car-
. rego de julgar, $obre seu officio, he .crime de Ics~ 

majestade da segunda cabeça. liu •. 5· tit. 3· §. 26. 
Maté_lr besta, ou gac,io alheo, que pena he. Jiu. S• 

tit. 100. 
Matarm,rgo não pode nJnguem leuar ás ilhas d() 

Cabo verde. e do Fogo. liu. 5. tit. IJ 3· §. 5• 
Materiaes pera . fazer nauios se n~o . podem tirar 

deste reino pera terra de Mouros. liu. 5. tit. 8 I. 
§. r. . 

Matos proprios , que cada hum tem , ·pera assen-
tamento de quintãa , ou casal , çu de que haa 
alguum proueito, que se n~o dem . çie sesmari~. 
liu. 4• tit. 67. §. n. . . . 

Matos , que se derão . de sesmaria em d<mo dolil 
morac:lores do lugar, que os demangem. liu. 4• 
tit: 67. §. 12. . . ' 

Matos, que as \1iUas hão por seus) e os coutão pera 
pastos e Iogra:mentos do~ rnorado~es. , qu~ não .~e . 
dem de sesmaria. liu.· 4· tit. 67. §. 12. . . 

Matrimon.io, . crp caso de aGc~,Jsar molher -por adul-
terio, çQmo se proiJ_il• Iiu~ 5· tit. 15. §. 8. 

Bb 2 
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Matri ffiQ!1iO J em éaso de morte por adu.herio J como 
se proua. liu.._ 5. tit. 16. §. 5. , 

Matrimon_io, em caso de bar~eguice, como se proua. 
liu. 5·. ti.r. 2.5. ~. 8. · · 

Mea proua se chama huma testemunha , ou con-
fhsãq extrajudicial, ou escritura priuada, j1:l:sti-

, · ficada per comparaç1l_o de letra.- liu. 3• tit. 85. 
' §. i. 
Medidas e pesos, qu~ os officiaes e pessoas·, · que 
· · per dl~s ven.dem , hão de ter. liu. 1. tit. I 5.· §. 36 • 

. Medid<\S, ou pesos falsos. liu. 5· tit. 87. §. 2. 
Meeiras quando são as muH;j~res, q\le casa~ã:O e 

bouuerão copula. li.u. 2. tit .. 4 7· §. 2. 
Meirinho moor " e o que a. seu of6cio perténce. 

liu. 1. tit. 14. · · . 
Meirinho moor pod'e trazer seus contendores á,: corte. 

liu. 3· tit. 4• §. r. , . 
Meirinho d~ corte que dereitos haa de hauer dos 
_ manümentos" que se vendem. liu. I. tit. I 6. §._ 2. 

_l\1 cirinh.o- da: corte , que penas baa de leu'a-r-. 1-iu. 1. 
tit. 16. §. 17· 

Mt:irinho da corte não. pqde acceptar tença , prazo, 
· igreja , hem ~lguma renda de- algum senhor~ 

. péra. si, n(f-m pera. seus filhos. liu. 5· üt. 5{:).\ §. I I. 
Meirinho da corte quando f-az execução de· penhora • 
. que l.eue ~ xx. ~:ea_es de ~ada h~ma-. liu. 1-a titi 16. 

§= ~ :2-. • I ,. 
Memnho da corte he obno·ado defender os r~gataes 

d b I a corte, que lhe não to!nem. per força os man lo 
timeritos. líu. I·. t it. 16. §. 20. 

·Meirinho da~ ca.deas, e o qu~ a seu offici<l pettence. 
liu . I.tit.q. · · · · _ 

Meirinho d~s cadeas que estee na Relação todoloi 
dias,. c::m ·<,:}ue se fizer .. _liw. h ti-r. J-7· §. r . 
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Meirinho das· ead'eas que seJa juiz das moH~eres 
sqlte.i-ras , que· andão na -corte, nas brigas, ··que 
homierem de palauras. 11u. h tit. 17. §. 3· 

Meirinho das cadeas leua quatr-o reaes de cada mo-
1'her solteira, pera se~ varl'er a· aud-ieneia do C&rre-

. ged·er. liu. 1. tit. 1 7• §~ 4· 
Meirinh9 das cadeas haa huma carcemgem de todo 

homem , que morre per justiça. liu. I. tit. I 7· §. 5• 
M _eir.inhos das correições das · coma-rcas que · não 

arrecadão a-s penas da-chancellaria até oito dias, 
que lhas comem em seu mantirmmco. liu.I.tit•.43• 
§. 5· 

Meirinhos das correiç5es das comarcas que não 
fação auenças nas penas , per que Eke}:' perca seu 

- dereito. liu. I. tit. 43~ §. 9• • 
Meirinhos dos . clerigos que não tragão armas 4s 

homs , que são defesas. liu. 2. tü. I. §. q -. 
Meirinhos não podem fazer nenhuns senhores , se 

não tiuerem per suas doações, que os Correge-
dores não emrem em suas terras. Iiu. 2• tit •. 26 •. 
§ •. 46 •. 

Meirinhos se chamão ex~cutores da· justiga. liu. 3•· 
tit. 6r. .§. r. 

Meirinhos não tem jurdição. liu. 3• rir. 6r. §. J, 
Meirinho de sam Iorge da Mina. , que leixa passar= 

mercadorias, como seraa castigado, liu. S• ti r. 1.1 2. 
§. &. 

·Meirinho , vede na palaura Alcaide. 
Mel se não pode tirar deste reino pera· terra· de 
· ·· Mouros, senão pera remir catiuos- , .. e com .licença 

d'Elrey. liu.· 5·· cit. 8 r. §§. 3· e 4• 
M·enagem a que pessoas se toma. liu. 5· tit. 67. 
Menagem se não toma a.os que commette.m deliotos. 
· per que merecem morte <natural., ,ou .ciuc:J. liu. 5! 

tit~ . 67_. §. ~~ 
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Menagem, que huma vez toma o juiz, não na pode 
m~is alargar. lill, 5· tit. 67. §. 6.: 

Menagem daa no castello o cauallei ro., . ou fidalgo.·, 
se o malefício, que commetteo, foi contra algum3 
pesso.a honrada. liu. 5· tir. 67. §. j. ,· 

Menor de .xxv. annos não pode ser .Procurador, . se 
náo for graduado. liu. 1. tit. 3 8. §. 16. . i 

Menor de .xxv. annos, m~jor de .xiiij. quando faraa 
Procurador. liu. r. tit. 3 3. §. 2 7;• 

Menor de .xxv. annos, que he hauido por major,. 
não podÇ! ser tutor. liu. I. tit. 67. §. 34· 

Menor de .xxv. annos em que caso he hauido por 
major. liu. I. tit. 67. §. 66. 

Menor de .xxv. amws pode allegar a absencia do 
accusado em feito crime. liU. 3· tit. 7· §. 3· , · 

Menor de .xxv. ar1nos até quando pode demandar 
sua soldada. Iiu. 4· tit. 20. §. 3· , · 

Menor de .xx1v. annos não pode vender, nem alhear 
bens de raif , inda que seja casado, ou hauido por 
majot: , serp authoridade do h1jz • . liu. r. tit. 67.· 
§. 66. \ 

Menor de .xpij. annos não pode fazer Procurador.-
liu. 1. tit. 38. §. 26. 

Me.nor de .xijij. annos quando pode ser tester:m.Jnha·. 
liu. 3· tit. ,p, §. 16, . 

Menor de .xyij. armos .que não se lhe dê pena• de 
morte. liu. 3. tit. S 8. 1 • ' · 

Menor , a qu'r o tutor impetra graça , pera não set1 
demandadq até cer.to tempo. liu. 3· tie,. 8o. §. 4• 

Menor quanpp se restitue contra sentença injusta. 
Iiu. 3· tit. 86. ! 

Menor ·como se restitwe á cerca dos autos do pro:. 
. cesso. liu. 3· tit. 86. §. 2. 
Menor, que litiga sem a.uthoridade do ··tutor, ou 

curador, f~z os autos nullos. liu. ·.3· tir. 86. §. 3· , 
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Menor, que rítiga, quando setaa tiiado t' faraa Pro • 
. curador. liu. 3· tit. 86. §. '4• 
Menor quando pode impetrar graça, pera ser hauid'o 
. por major. liu. 3· tit. 87. §. I • . 

·Menor, que impetrou graça de m01j0r, não tctn 
· · restituição. liu. 3· tit. 87. §. 2. · 
Menor, que impetrou graça, qu:lt'ldo pode alhear 

bens de raiz. Iiu. 3· tit. 87. §. 3· 
Menor, que ·impetrou graça, em que caso não hc 

hauido por major. liu. 3· tit. 87. § .• 6. 
'Menores como serão punidos por os delictos, que 

commettem. liu. 3· tit. 88. 
·Me'nores se podem restituir contra partilhas. ·Iiu. 4• 

tit. 77· §. 32· 
!Menores corno se restituem COtHJ:a. a pescripção. 

liu . 4• tit. 8o. §. 4• 
Mênores ,, que impetrão graça , pera serem hauidos 

'por majores, ou casados de .xx.·annos, que liti-
gão, nã.o se restiHJ.em em juizo. liu. 3· ti r. 87. §.4. 

'Mentira do reo , que diz ao juiz não possliir a: 
causa demandada. liu. 3• tit. 2 I. §. 3· ' 

·Mentira, que se -di·z a Elrey em pr~jwizo dalguma 
parte. liu . 5· tit. So. §,. 1 L, 

Mercadores estrangeiros não· p0dem vender pannos 
a éouados. liu. 4• tit. · 2. §. I. · · 

'·M'ercadores estrangeiros, -qu·e··comas .podem com-
prar neste reino, =e em quct palite del.le. liu~ 4• 

·ti r. 2. §. 3; 
Mercadores, -qúe tem ··céín mil ·reaes .de ~abedal ,, 

'. que~ se lhés nã.o dê pena 'vil. liu. 5··· ti r. ;4o. §. r. ' 
Mercadoria;S '· que ' se · não podem lt-uar a terra.' de 
· . ·Mouros· énÍ·rempo' de,-guerra. liu. · .s~ - tit. : 81. §. j .. 
·Mercês ' de·· casam entes , ' que Elrey, . ou ;.alguns se-

nhores. ~zem ao filhos por contemplação· dos pays ,_ 
'· ··~\l\e~ se não t!agão á collaçã-õ. liu. 4- tit. n.§. 9J>· 
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Mcrc~s , ·que Elrey faz, ou algum senhor , .nãa 'Se 
trazem á collação •. liu. 4• tir. 77· §. 23. 

·Mestres das ordens podem ser c.icados pera a . corte~ 
. liu. 3• út. 5· §. 6. , 

Mest.res em TheolQgia tem credito em suas esc.ri.tu-
ras, corno se fossem publicas. liu. J· tit• ·45• §.15. 

Mestres de nauios não podem ser açoutados, .nem 
hal:ler outra pena vil. liu. 5· tit .• 40. §. 1. 

Mestres de nauios, que acce.ptão nauegações, ·ou 
partidos pera f0ra do reino. liu. 5· .tit. 98. §. 3• 

Mestres de nauios de .Guiné , que não tragão coroa 
aberta. liu. 5· tir. 112. §. I?· . 

Mestres, que fogem dos nau~os~ em que vão. líu, 5; 
tit~ 98. §. ;J, . 

Metaes não pode ninguem tira.r das minas .sem 
licença d'Eircy. liu. 5· tit. ;96 • 

. Mexeriqueiros que pena tem. liu. 5• tit . 79· §. 4• 

.Ministros d~l justiça, que haa na cadea da .corre 
pera as execuções da justiça ., que ajão o manti. 
mento,que lhe .ordenar o Regedor.liu ... I. tir. 27. ... 
§. 14• 

O mesmo j~r•a rzn casa da ciuel pelo Gonernailor ., fol. 32,' Ja. 
tiuro VermcllfO• 

I 
Ministros d<,l justiça leuão os vestido~ e roupas de 
~a~a, q~t na ~adea tiuerem \ os que morrem\por 
JUStiÇa. h~. I. tlt, 27. §. 14•- \ · · 

Missa, que l,;e diz cada dia na Re~ação ,e na casa do 
ciuel. liu. I. rir. 1. §. ·8, e tir. 2'9· §. S. . .. ' 

Moços da C!Stribeira de ,senheres :pão podem ,ser 
açoutados. liu. 5. tit. 40.· §. -I ... 

Moços :de .j~e.v • . annos pera baxo, que ma tão, ou 
:ferem na cprte, não pagao pena pecuniaria. liu. 5• 
·tit. ·II •. §• -4• 

,MoÇos, 
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Moços ,. q,ue não pa~saf~m de .xv. annos, achados. 
depois do sino, que não sejão presos, ne m pa-
guem pena. a.lguma. l~u. 1. ri r. 57·§. J· 

Moços. d.e S(;ruiço ,. ved~ na palaura Mancebo. , t rza 
palaura Criado. 

Moedas e sua va~ia. li·li. 4· tit. ··IA 
'Moedas dou.ro, ou prata se não podem engeitacr 1 inda-

que sejão fal~ a s, -se a. parte quer refazer o que nd-
las fa.lta. liu. 4· t.it. 5.3· §. ·r •. 

Moedas de cobre ·se poden1 dar- em pagamento at:é 
a quarta parre do que se paga 1 e o outro em ouro •. 
ou em prata. liu. 4 · ti.t •. 53· ,§. 2. 

Moeda de ouro de fora do re-i.no não.pode .ninguem 
engeitar. liu. 4 · tit. 53• §.f, 

Moeda ·falsa se alguem faz _, que pena tem. ·IitJ, S• 
tit. ·.6. §.I. 

Moeda fàls-a coJno ·Se-entende. 1íu. 5• tit. 6. §. 2. 
Moeda falsa se alguem .despenâe .. , ou usa ddla. hu. 5 .. 

tit. 6. § • . 6. 
Moeda não pode ninguem âesfaz~r • ·inda que seja 

estrangeira. liu. 5· tit. '6. ·;. 9• 
Moedeiro falso não_goza de priuilegio.a pera escusa.-r 

pena vil. liu. 5· tit. 40. §. 4· . 
Moleiros que mcdiclas são obrigados a ter~ e-quando. 
. as affinarão. liu. 1 • . ti r. r 5.• §§. 48. 49.· 

. , Molher 1 que tem causas da coroa • e casa .sem li:-
cenÇa d'Eirey. liu. 2. tit. 47~ §. -r .• 

Molher honesta 1 inda que não .fosse casada ., tem 
os mesmos juizes , que a viuva. liu. 3· tit • . 4• 
§. 5· . 

Molher ·não pode ser fiador ,1 pelo ;beneficio do V cl-
leiano. liu. +· tit. u. 

Molher menor. onde ·rião g6za do VeUeiano 1 go,rt:a 
da restitui~ão • .liu. -4:• tit • . u. §. 9· 

· Cc 
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Molher quando poderJta -renunciar. Q b.ene.fidp .do 
'Velleianp. liu. 4• rir. Ia. §• u. . 

Molher ,, qu~ casa segunda vez, como soccede ao .. 
filho' ·· qu-e ouue do primeiro -mar.ido. liu. 4~ tit.7 s, .. _ 
§. 4· 

Molher, q .ll.C casa de cinquoenta annos ,__ não pode : 
alhça.r as _duas parte.s .dos bens. li.u. 4· tit. 7 5· §. 8._ 

·Mo_lher ~corr.onJ~ ida ce mo_ e, <Hé ~uando pediraa sa-:-
- o sfaçao de sJa honra. hu. 5· m. 2-J. §§.I. e 3· . 
1'(1olhe r. solteira, q\-]e e.staa n.a mancebi~, e re1~1 r.n-

fiio, q~1e seja açoutada e -degradada até a mercê. 
d'Eirey, e pague, mil r~aes pçra .quem a a .ccusar. 
l! u. 5· tit. 30. . · · 

E;: se 6~ta~ nz ollur~s ~anlwrt!m dhJIJ.eiro p~r .seu -corpo na corte, , 
•Oit :e.n! Lixboa ., fora da maTJcebia, . urtí o degradatlas .fout-.. · 
da cida(ie por .quatro m est!s, ~ pagari'io mil .rc(l es. P ela e:Jt-; .. 
lrauag. do liu . Morado .foi. 1 o. Anrw 1521 . 

E das _que 
1

a.si {Janlwrem.f~ra, não.poderâo quer~! ar os rendei- .. 
ros , ou A lcafdes ,, .. ou outm s pessoas , n~m né.Pcxarão. M as 
podela ~ ·tfléio demandar . ·ordiTJarinm e(lle pela pena . E sendo , .. 
p;mderufdaJ ', se.furq nellas execl,<çâo couform~ .. a clersito. Pela . 
exmuwp, do l iu, MoradoJol~ _221 . A_mu~ IÓ~B . _ 

- . \ ' 

·Molher , -que~ -se vestç em tra j.os de homem. liu. _ 5 •. 
tÍt. JI • 

Molher, a que morre o marido, não pode ser citada , 
dentro qe nau e dias de seu finamento. liu • .J, tit. &. 
§. 12 . \ ,· 

Molher nãp pode litigar sobr1: bens d,e rai-z sem ou .. 
torga de seu marido. liu. 3! \ it. Jl. §§.I. 2. 

Molher mFnor de .xx. annos re~.titue a si e ao ma~ . 
rido. lit,J. 3• tit. 8-7. §• 5· ' . . 

Molher pode reuogar .a venda, que o marido" faz de ,-
bens de raiz_. liu. 4· tit. 6. §. 3• ' · 

Molher, ~\ qu.e morre o marido, ,como e,q.uando fica-, 
,em posse e cabesa de .. casal. 11u. + tit . 7· §. 1 ~ 
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Molher pode rellog::rr a doação, que seu ·marid-o ftz 
á barregãa. ·Jiu. 4· tit. 8. 

Molher pode demandar l>em authóridade do marido 
·o que elle doou á barregãa. liu. 4· tir. 8. 

Molher, que commette adulrerio, tem pena de mor-
te. liu. 5· rit. 1 5· §. 2. 

Molher accusada de adu!rerio, que se não prouou ., 
qua•ndo .ganha os l::lens do ma·rido. ·Iiu. 5· rir. 15. 
§. 7· 

Molher, que dorme com alguem per ·vontade de seu 
marido. liu. 5· rit. 1 5• §. 9· 

Molher, casada de feito e não de dereiro ·, que coma 
mette adulterio. liu. 5· tit. r7. §. 1. · 

Molher, que -estaa em fama-de casada com algum ., 
.e dorme ·com outro. Iiu. 5· tit. ·17• §. 2. · 

·Molher ·viuua, que casa, ou dorme com a pessoa .. , 
·com que foi accusada per o marido e absoluta. 
liu. 5· tit. 17. §. 3• . 

Molher, que casa com dous maridos, ~ue moura por 
,cllo. liu. 5· rir. ·19. §§. r. e 4· 

MM ·Sc Ópi'imeiro ma;Úo se reconciÍiassc com illa e n loma·sse ., 
não haueria pena nl;.runa, Ptda det~rmirzaçâo . , que Elrey 
Dom :!Ylanr:lel ·tomuu no anno de 161!i. j'ol • .-u6. -do liudn!Jo 
da -Relizçâo, 

Molher , que casa de cinquoenta ahnos , ·não. pode 
nom·ear o marido .. em 'foro ., ou em prazo. liu. 4• 
tit. 75~ §. 8. 

'Molher do treedor hãó ·perde s'ua parte dos bens. 
liu. 5• tit. g. §. 20. 

:Molher que casa de cinquoenta annos ., que não tem 
ascendentes, nem descendentes , que as 'd.uas par-

. tes de seus bens fiquem a seus parentes mais che-
gados, ·sem poder testar mais, que· d;l:tei'ça. liu. 4• 
tit. 75· §~ $. . . •' 

Cc .2--
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Molher··menor de .-xiij. annos, .com que se cornmette 
incesto, que seja perdoada, e sendo major, se -o 

.descebrir e -se v.ier queixar logo. liu. 5• tit. 13 .. 
I §, 6, 

:Molher ., que o marido accusa de aduluerio, -que seja 
logo solta, corno o marido lhe perdoar, sem m:1.is 

-.appeHação. Hu. :S· tit-. IS· §. 3· 
:Molher casada. , que commetteo adulrerio com in-

.cesto, que não seja releuada da pena do incesto 
:por .lhe o. rnaricdo p@rdoa.i- o .adul.terio. !iu .. _s , rir. I 5• 
,§. 3· -

Molher, em~~jo préjuizo . o .marido alhea os bens 
moueis , pera se fazer execução nos de raiz , nãQ 
pode ser prejudicada. liu. 3· tit. 7r. §. 16. · 

Molher, que quer reuogar a .vend!l, que o·marido fez" 
.de-causa d:e raiz ., pera qu,e elle lhe ·não daa sua au-
.thor.idade , que a. aja d'Elre..y._, ou_dosJjuizcs • .'liu,4• 
tit. 6 .. §. 3~ 

Molher,. , a 'que morre. ·o. marido.,._ quMdo .fica /em 
posse e, c-abeça de casal : nos bens da coroa, fcu-

_, dos,, morgado,, . o_u emprazamento. liu. 4-· tit. 7 .. 
§. 3· ' . . \ 

Molher, que casa-per dote e al'Ias; não ,fica em posse 
.e cabeça pe . casal .~ senão nos l;lens acquiridqs,_du-
·Tando -o q1arrimonio. liu. 4· tit•·7· §~. 5·. . 

:Molher que tinha .diuidas, antes que casasse. Iiu. 4• 
tit. 7· ~.(i. \ 

Molher, q1,1e sendo accusada:.de adulterio pelo ma-
rido , ou demandada por mo!'ber , negou ser s~a 
··mõl-her , ·não ,pode· depois vir p'edir sua metade d,a 
fazenda. liu. 4· ·tit. ·1· §. 7· 

'Molheres .dos homiziados, cujas propriedades se pe-
dem de ~.esmaria, , !podem ser :requcridas .c:m :nomc 
.dos maripos. liu. 4 •. tir •. 67. §. ;;. 
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Molheres, que com paao, ou .pedra ferem na corte, 
não pagão pena pec.uniaria • .liu. 5. ti r. I T. §. 4· 

Molheres .• que .commettem peccado de Sodomia 
com outras , que sejão castigªdas .• . como os ho-
.mens. J iu. 5•· tit. J a. §, 4• 

Molhéres fidalgas, ou .de Desembargadores ., ou ca-
,úalleiros . não .podem s.er penhoradas em .ve.s[idos 
de seus ,co.rpos., nem em suas .camas, posto que 
outros bens nã(i) tenhão . .liu . . J. tit.7r. §.11. 

Molheres .e.m que casos podem ser fiadoras, sem em-
bargo do Vclh: iano. liu. 4· tit. r 2. §§. _2. até 8. 

Molheres,não.podem renunciar o remedio Velleiano, 
-senão em caso de tutoria de seus filhos, ou netos. 
·liu. 4o'tÍf; ·l2; § .. cllo 

·Molheres .. de.J)e.sembargadóres •. vimHIS., .que tenhão 
os .mesmos. priuilegios, . que .tinhã.o se tis maridos. 
Hw. 2. tit; 43· §. 14. . · 

Molheres podem allegar a absencia dos acc.usados 
.em feitos crimes. liu. 3· tit. 7· §. 3· 

Molher.es ,podem . accusar _per .. rrocuradores. liu. 5. 
·tit. t. §~ n. 

Molher adultera, vede na palaura Adultera. 
Molher amancebada, vtdt na palaura Barregãa. 
Monteiro moor. pode trélzer.&eus .contcndores á cor· 

te. ;liu. 3• tit.,4. ·§. !I • . 
. Morar · em terras, ou casaes . nom ·âeue ninguem ser 

constrangido. Hu~ . 2·. ·.üt. 46 • . 
Moradores de .mais de huma legoa. do termo não são 
. .obrigados vir ás .procissões. Jiu •. I, rir:. 78. §. 3· 
.Moradores do Algarue go:zão de p.riuilegio de,caual-

leiros, .posto. que não.tenhão.cauallos. liu • . 2. tit.J 8. 
§. '· •. ' . 

. Moradores de.sam;Jorge,da:Mina, ou .estant.es,, ,que 
.J}jo abrão .coroa. liu. ·5· tit. ,IJ.2. §. ;16. · 
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Mordomos ele fidalgos que sã:o escusos de encarregas 
do concelho. liu . . 2. rir;, 39· §. 2·. 

Mordomos de Desembargadores. que priuilegios t.em. 
liu. 2. tit. 43· §. 10. 

Mordomo moor pode ·trazer -seus cont:eHdores á. 
corte. l'iu. 3· tit. 4• §. 1. . . 

Mordomado das sentenças ·, que · El'rey leua , posto 
que se fação as execuções per os parreiras, que 
Elrey dá a alguns senhores. liu. 3· rir. 73• §. 3· 

Morgados não são da jurdição do juiz dos- -residas. 
liu. 2. tit. J5• §. 49· 

··Morgados · que diffur:en:ça tem de 'capellas. J.iu. 2 . 
rir. 35· §.50. 

Morgados como se executão. 'Tiu. 5.-rit. 7 s~ .§§.r. e 2 . 
Morgados como pagarão as diuidas de seus anteces-

sores. liu . 4• tit. 35· §. J .. 
Morgado do que commetteo tmição ., passa áquelie, 

a quem pertence. liu. 5· tit. 3· §. rs. 
·Morrendo a c1c;HJsa_, que se demanda ., não cessa efeito 

pera os inrrresses. ·liu. J• ti r. 6 5· §. 2. · 
Morte de prqposito não se perdoa. liu. r. tit.3. ~. r6. 
Mouro, que se acolhe á igreja; não lhe va'l , se se 

não conuerte. liu. 2. tit. 4· §. 2. · 
Mouw, que dorme comChristãa. Iiu. 5· üt. 2r. 
Mouro catiu~~. que se pede :pera .resguate da,!gum 

Christão , que ·está em terra- d~ Mouros-, que o se-
.nhor seja constrangido \vend~lo . ·-pela aualiaÇão~ 

. . fi I' . I 1: ' que a JUStiça zer~ lU. 4• ut:2,5. ~· 4· 
Mouros forrqs, que se saião desteslreinos, e nã·a mo-

h li 1· '· · rem, nem estem ne es. ru. 2. tlt. 4 '1• · 
· Mouros não podem ser testemunhas em feito de hum 

Christão q1m outro. liu. 3· tit. 42. §. 16. · · 
Mouros se n~o podem for:ra·r com dinheiro do reino ., 

!le não tendo licença. pera ficar nelle.l.iu.s. tit. 81:. 
:§§. 6 . .. c 7· -
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Mouros ,, que sendo forros com .dinheiro do reino, 
e tendo licença, pera morar ,nelle, -·se vão a terra de 
Mouros. liu •. 5· ti.t. 8r; §. 7· · 

Mouros, que :se forrão pera se ir .fora da term , -e pa-
gão dizima, pagão a redizima pera o Alcaide 
mór •. iiu. 1. tit. 55·§. 18. 

Mudada a substancia da demanda, não he obrigada 
· a parJe a responder. li .u. 3· .tit. r.§. 8. 
Mudança d;Haa de Cesar á-do Nascimento do no.sso 

Senhor. liu. 4· tit. 5'· 
Mqsicas que se -não dem de .noute. ·liu. -5· tit. ro3. 

N. 
N -Aos, nem -carauelas não pode .ningucm tirar 

fora do reino. liu. 5· rit. 88. §. 12-. · 
Nauios, que se pe.rdem na .costa, .quem se encarre-

garaa d.as causas delles. liu • . 2. tit. 2 2. 
Nauios de infieis, ou de Cossairos, que sejão de quem 

primeiro os tomar. liu . . 2. tit. 22. ·§. 2. 
Nauios, qu.e .vão pera -Gujné, que não tomem outros 

portos., .senão os do resgate. liu. 5· tit. I 12 •. §. 10. 
N auio.s. de Guiné, que tomão á tornada ourros ,portos 

fora .de 'Lixboa. liu. 5· tit. Tl2. §. 15. 
· Nauios de Guiné .. , que vem a Lixboa, que não lan-

cem batel fora , nem homem algum até o feitor e 
juiz os não buscarem. liu. 5· tit. 112; §. 13. -

Nauios, que forem .achados depois do sino tomando 
carrega, ou - descarr~gando, ou tomando homen's, 
ou tomando agoa , ou lastro de noute;, que p:ena 
pagarão ao Alcaide mór. liu. 1. tit. 55· §§. 16; 19. 

'Negando o·reo, que possue a cousa,demandada, per-
de i ppsse.ddl.a. liu. 3; Ü[. 21. §. J; e. tit. 90.,§. 1. 
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Negatíua quan do· se pod'e prouar. J:iu·. 3· tit. 40~ §.12 •. . 
Neto . barão, . . filho de filha lidima, que não socceda. 

ao au ô nas terras da coroa. 'liu •. 2. tit. I 7• §. I 2. 
Neto em cousade ·foro vem sob.nome.ação ·deJilho •. . 

. l:iu. •. 4· tít. 6]. §. 6. 
Netos concorrem com os thios na soccessão· da auoo, 

que casou seg~;mda vez, no que toca á her.ança dos• 
filhos do primciro .matrirnonio, a que a.mãy soe-

~ I. . § ·ceueo. tu. 4· m. 75· •4-
Nodoas abertas e sangoentas, ou nodoas inchadas e 

negras he caso de querela. liu. 5· tir. 42. §. 3• 
Nomeaçao de foro· quando se não pode reuogar.liu.4. 

tir. 6J. §§~ ''·· e 2:. . . 
Nomea.ção de foro como seproua. liu. 4· tit. 63. §. J• 
Nomeação feita em testamento fica nulla se se ·o .· 

·restamento·reuoga. liu. 4; tit. 6J. §. 4• 
Nomeação feita simprezmente sem tra~passar de-

reíto- no nqmeado. líu. 4• tit. 63. §. 5• 
Nomeado por autor ·pode chamar outro autor. liu·. J• 

ti:t. 30· §. · ~ · . ' 
Nomeado, que vi.ueo "menos que o nomeante. liü. 4• 

·tit. 63. §. E· 
Nomeado n9 prazo quando conferirá a estimação 

delle. liu. 4· tit. 77· §. 35· 
Nomear por ·senhor da cousa ao que o não he. ·liu. 3• 

·tit.JO.§.Io. \ . \ . 
Nomear de~e logo as testernun~as ·O que ve~ em-

bargando ~· escritura publica, 1pcr que hc deman-
dado. liu. 3· tit. ·16. §. ·I. , . 

·Nomear qu"ndo deu e a parte as · testemunhas~ Jiu. J• 
·tit. 42. §§,. ·I. e r.z. 

Nota rios apqstolícos que .não fação escrituras de con-
tractos, sendo alguma das .partes leiga. :}iu~ 2 • 
. tit. 1 o. § • .2. 

'Noti.fica.ção 
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Notificação, que se faz á parte ao tempo das inq~i
rições do tempo ~ lugar, pera ver jurar testemu .. 
nhas. liu. 3· tit. I.§. 14. 

Nunciação de noua obra. liu. 3· tit. 62. §. 5· 

o. 
OBra se não faz per portaria, qtte se da a d~ par-
. te d'Elrey. liu. 2. tit. 19. .. 

Offlciaes da camara não podem quitar co·imas ., pe-
nas, ou diuidas do concelho. Jiu. 1 , tit. 46. §. I 9• 

Officiaes da justi~a que nio podem ser p:irentés 
em hum lugar. J.iu. f. tit. 6o.§. 25. . 

Officiaes da jusdça da corte podem trazer seus 
contendores a eJ!a~ liu. 3· tü. 4- §. r. . 

Officiaes da justiça ou fazenda, que não ajiío i 
mã.o os deposüos, que mandão fazer. l iu. 4• 
tit. 34· §§. 5· e 6.-

0fficiaes .da jus·tiça ou fazenda, que tomã0 peitas , 
. e dos que lhas dão. liu. S· tit. s6. 
Pffici.aes da justi-ça de que parentes podem tomar 

prc-sentes, ou dadiuas. liu. 5· tit. s6. §. lo 
Officiaes da justiça, fazenda e camara, que não 

acceptem beneficios de ninguem. liu. 5· tit. s6 . 
. §. I I • . 

Officiaes da justiça que não roguem a ninguern , 
que quite, ou rcmitta a outro. liu. 5~ tit. s6. 
§. 13· . 

Officiaes da justiça da corre ou casa do ciuel , pe-
rante quem demandarão as pessoas miserauéis • 

. liu. 3· tit. 4• §. 6. · . 
Officiaes da justiça, que dormem com as rnolheres ,-

que perante e.lles requerem. l.iu. 5· tit. 20. 
Dd 
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Officiaes da justiça da corte ou do lugar, onde a 
corte esta a, q uc não a c cu são por a resistencia, que 

. ·lhe he feita, dentro de .xx. dias, que não lhe seja 
applicada pena de dinheiro. liu. 5· tit. 36. §. 9· 

Officiaes da justiça quando podem matar sem pena, 
os que lhe resistem, por não serem presos, ou lhe 
fogem. liu. 5· tit. 36. §. I r. 

O fficiaes da justiça, que fazem obra per aluarás ou 
cartas , que não passárão pela chancellaria. liu. 2. 
tit. 20. §§. 2. 3· 

Officiaes da fazenda de senhores, que se appelle c 
· aggraue delles. liu. 2> tit. 26- §. 36. 

Of.ticiaes da fazenda de -senhores, que denegão appel,. 
· lação, ou aggrauo. liu. 2. tir. 26 . §. 37· 

Officiaes da fazend~1 de senhores que não conheção 
· de feitos de sesmarias ou heranças, que aos ditos 

senhores pertenção. liu. 2. tit. 26. §. J9· 
Ofllciaes da1 fétzc'nda · não podem arrendar a rendei-

ro d' Elref. liu. 4· ti r. 3 8. §. 4· · 
Officiae5 d\t fazenda , que comprão desembargos. 

liu . +• tir. 40. §. 1. 
Officia~s d~. fazen~a que não Ieuem nada a seus 
·. ~ubditOS; IIU. 5· tJt,· 56.§. tí. 

Officiaes da fazenda que não tenhão parçarja com 
. 'officiaes a elles subditos. liu. 5· tit. s6. §. 8. 

Officiaes da fazenda, que dão posse de rendas , ou 
dereitos d'Elrey per cartas que não passárã6pela 

· chancellaria. liu. 2. tit. 20. §. \1-· · 
Ofllciaes d~ fazenda, que pagãd,desembargos , o~ 

guard~o 9uit~s ~ou esperas per ~and~dos d'~lrey, 
que nao Rassarao pela chancellana. lJU. 2. tlt. 20. 
§. 5· . . ' . 

Officiaes d'Eirey, que lhe furrão, ou com malicia lhe 
leixão perder sua fazenda.- liu. 2. tit. 2 8. ' · 
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_ Offkiae~ ·, de que se tira estromento daggrauo, den-
tro de que tempo o darão, liu.r. tit. 59·§§. 2+. e 27. 

Officiaes de qualquer qualidade, de que idade serão. 
liu. I. tit. 73· 

Officiaes nenhuns não podem poer outros por si 
sem licença. líu. 1. tit. 7 4· §, 4· ' : · 

Officiaes , que v-endem ou traspassão officios sem li-
cenyà d'Eirey. ·nu. ·J .. tit. 74· 

Officiaes das terras da Rainha, cuja eleição confir-
ma seu Ouuidor. liu. 2. tit. 26. §. 2~ 

Officiaes , que recebem dinheiro d'Elrey, que não 
dem :conhecimentos do -que não recebem ·aos ou-
tros, que antes delles se-ruirão. liu . 2. tit. JO. §. 3· 

Officiaes, que 1leuão ·mais de seu ordenado. lil:l .• 5· 
tit. 59• §. I~ 

Officiaes , que não tem taxado o que hão de 1euar. 
liu. S· ·rir. 59· §. 2. · · 

Officiaes de julgar -ou ·escreuer que sejão casados. 
· liu. r. tit. 74· §. ·5· 

Officiaes. que 'não podem ser ·rendeiros •. liu.4.tit.39· 
Official, que perdeo -o officio :per erros, não pode 

· procur~r. -liu. I. ti r. 3 8. §. 22. 
Official, que tem feir.o ·erros no -officio , ·não no pode 

vender nem com licença. liu. I. tü. 74· §. · 3· 
Gfficial, preso por erro do .o.ffic:io., logo he suspenso 

dclle. Uu. 3· tir. 8. §. -1. 
Officia'l , preso por crime fora do officio , não pode 

serui-r , durante a prisão. liu. 3· tit. 8. §. I . . 
Official, que toma peitas da pa-rte, que perante elle 

requere. liu. 5· rir. s6. §. 2~ . 
Official, ·qu·e accepta pt·omessa de -causa, ·que n:ío 

tem inda recebida. Iiu. 5· tit. 56.§. 4· • . 
Official nenhum não pode comprar .nem vender , 

de quem perante elle requere. liu. 5· tit. s6. §. 12. 
Dd2 
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Official · electo em camara per pelouros em- lugar 
. dalgutn official · morto·, absente, ou empedido 1 

pode ser electo o anno segui.nte.liu. r. rir. 45· §. 7~ 
Official , accusado por erros de seu officio, fica sus-

penso, como se o libello recebe •. liu. 3· tir. &. 
§. I. . ~ 

Official electo per pelouros , €JUe he fallcódo 1 ou · 
abscnte de longa absencia. liu. 1. tit. 45• §. 6. ' 

Official, que fazendo execução e'ín alguma pessoa 
de qualidade, lhe vai a casa tomar. penhores, 

. tendo outros. fora, qu.c pude~a tomar.l·iu~ 3• tit. 71. 
§.-lo. 

Officio do j:uiz com prende tudO: o q'ue nasce depois 
. da lide contestada .• 1iu. 3· tit'. 50. §. 2. 
Officio, per que recebe dinheiro 1 o que tem poder 

de o dar. liu. 4· tit. 41. 
Officios das terras dos senhores niio dãa o Chancel-

ler ffiOOr 11 Se elJeS. tem. poder de OS da·f per SUaS 
doações. liu. r. tit. 2. §. 32. 

Officios , qpe pode Elrty tirar 1 senl ser oh6gado a 
.satisfação alguma. liu. ~~ tit. 76. · · 

OffiCios, q!1e vagão , não daa o Chancelle( moor , 
inda quq passe a-s car.tas em nome d'Eir.ey. liu. l'. 
tit. 2. §. ;22. . 1 

OJiuaes, que alguns leixão colher a ma;to, \qu.e se 
dem de sesrn~ria , - ~ão no~ qferenqo eHes a~~ bar • 
ser;ldo requendos. hu. 4• tit. \67. §. 8. \ ' 

Oliuença , \1e h uma das villas notaueis. l.i.u .• 1. tit. ~. 
§. 2J. \ I \ . 

Onzcna 1 vede na palaura Vsura. 1 

Opinião d~~ Bartolo que se prefÜa á dos outros do. 
ctores. liu. 2. tit. 5. §. 2. · · 

Opposição e libello são semelhantes. liu. 3· tit. J 5• 
§. 19• 
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Ordem , que se teraa no fazer das audiencias. liu. i. 
- rir. 77· 

Ordem, que o julgad0r teraa nos feitos crimes. 
liu. 5· tir. 1. 

Ordens nenhum~ls não podc:m ter bens nos reguen-
gos. liu. 2. tit. 7· §·, I. 

Ordenações do reino que se nâa de'roguem per pro. 
wisi5es, senã-o quando especialmente o declara-
rem. liu~ z. tit. 49· §. 2. . 

Ordenações, publicadas. na chancellar.ia, trm. vigor 
da h i a tres meses. em toda parte, inda que laa não 
fossem publicadas. liu. 1. tit. 2. §. 10 • . 

Orfãos, que fi cão meninos, f: amo se darão. a criaP. 
liu. I. tit. 67. §. 10. · 

OrfáQs , qu~ não são de legi·timo matrimonio e po-
bres, como se cri~rão.liu. 1. tit. 67. §. 11 .. 

Orfãgs, qee se dão por soldada, que se dem em pre-
gão nas audiencias. liu. 1. tit. 67. §. 12. 

O· contrario se cosiuma por honestidade , e os jllizes dão OI· or• 
fãos em ~uas casas as pessoas , que lhes hem.pauce.. 

Orfãos , qt1e alguem criou de graça· , que se sirua 
delles outro tanto t~mpo.liu. I. tit. 67. §. I 5· 

Orfãos, que se não dão a soldada, que mantiJl)ento 
lhes ordenafaá o juiz. liu. L. tit. 67. §. 16. 

Orfãos, filhos de Officiaes, que os ponhão aos offi-
cios de seus pays.liu. L tit. 67. §. 1·7· 

Orfãos ~ E!U.e. tem bt:ns fora da jurd.ição de seu juiz. 
. liu. 1, tit. 67. §. 29. 
Orfãos apprenclizes, que fogem a seus mestres.H.u.r. 

tit. 67. §. I 7• 
Orfãos, que casão sem authoridade de seu juiz. liu. 

1. tit. 67. §. 6o. 
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Orfâos, que casão per induzimento dalgumas pes-
soas. liu. r. tit. 67. §. 6r. 

Orfãos, que pessoas poderosas tomão , sem licença 
de seu juiz. liu. ,I.<tit. 67. §. 71. 

Orfãos , filhos de lauradores ., que se não dem por 
soldada, senão a !atiradores • . liu. r. tit. 67. §. 1 'Z. 

Orfãos, que -se dão por soldada, que se .dem aos pa· 
rentes , antes que aos estranhos , e dos parentes , · 
aos mais chegados. !:iu. 1. tit. 67. §. 12. 

Orfãos menores de .úiij. annos em cowsa de derei-
tos reaes não tem priuilegio , nem .escolha de 
juiz. liu. 3· tit. 4• §. 5· · 

Orfãos, que .tnor:ão em. terras da 'Rainha ou dos In-
fantes , podem demandar outros taes moradores 
pera11te o Corregedor do ciuel da corte. líu. I. 
tit, (,, §. I O. 

Orfãos , que morão ·em terras da Rainha., perante 
quem serto demandados. Jiu. 2. tit. 26. §. 6. 

Orfãos menores de .xiiij. annos, e orfãas menores de 
. .xij. podem escolher hum de tres juiz.es. Iiu. 3· 

tit. 4· §. Lr· 
Orfãos me~ores de .xiiij. annos, em que' casoli re-
.:. , sponderãq perante o Corregedor da -corte contra 

sua· vontade. Jiu. 3· tit. I 1. §. 2. 
Orfão , qu~: quer demamlar official da just~ça da 

corte , ou da casa do ciud, J?etante quem o faraa. 
liu. 3· tit. 4• '· 6. ~ . 

Orfão, que demanda algum priui!egiado , ou o pri-
·• uilegiado a elle, que juiz teraa. Jilu. 3· tit. \ . 

§ I ' \ I . 7· 
Or-fão meno,r , que impetra graça\, pera ser hauido 

por major:liu. 3· tit. 87. ; 
Ouriuezes HUe pesos são -obrigados •ter. liu. 1. 

tit. I 5• § ~ 37• 
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Ouriuezes , que fazem falsi'dade em seu officio. 

liu. 5· tit. 6. §. 8. 
Ouro nem outros metaes que se não tirem das mi-

nas sem licença d'Eirey. liu; 5· tit. 96. 
Ouro se não pode trazer da Mina fora da arreca-

dação. Jiu, 5.tit. li 2. §.I 8. 
Ouro nem prata se não pode tirar deste reino per 

maar nem per terra. liu. 5· tit~ 88. §. 5· 
Ouro da Mina, que apportQu em outro porto, e não 

no de Lixboa , como se trará per terra. liu. S• 
tit.112 . §.15• . 

Outorga, vede na palaura Consentimento. ·· 
Ouuidores da casa da, Soppricação de que feitos 

cri mel tomão conhecimento. liu. 1 ~ tit. 9• § • . i,. 
Ouuidores da casa da Soppricação conhecem das 

appellações c.iueis do lugar, onde estaa a corte, 
tirando Lixboa. liu. r. tir. 9· §. 2. . 

Ouuidores da casa da Soppricação que repartão as 
audiencias, e oução os feitos ás semanas. liu. 1. 
rir. 9· §. 3· 

Ouuidores da . casa da Soppricação, que veja hum 
tantos feitos como outro. §. 3• · 

Ouuidores da casa da Sopp~icação como despa-
charão os feitos ciueis, de que conhecem. §§. 4• 
e 5· . . 

Ouuidores da casa da Soppricação co~o irão con .. 
tando os feitos·, que virem. §. 6. . 

Ouuidores da casa da Soppricação que ordem terão 
'\ em examinar os feitos. §. 7· 

puu.idores da casa da Soppricação quando manda-
rão vir de fora testemunhas, pera serem pergun-
~adas. §. 7• 

Ouuidores da casa da Soppricação que appellações 
" despacharão primeiro. §. 8. 
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Ouuidores da casa da Soppricaçãó com que dausu.;. 
las passarão as cartas, pera se fazerem diligen-
cias. §. 10. 

Ouuidores da casa da Soppricação, que conhecem 
. de fei:to ciuel, que recebão aggrauo ás panes , 

se não couber em sua alçada. §. H. 
OL!uidores da casa da Soppri.cação que alçada tem, 
· quando conhecem de feito .ciuel. § .. I I. 

Ouuidores da .casa da Soppricação _, que fação 1-i'llt'O 
dos ma-lfeitores ., qtJe achão ·culpados, e .o dem ao 

· Corregedor da corte. §. 12. 
Ouuidores da casa da Sop.pri.cação que .fação suas. 

audiencias honestamente , e se enformem, se sews 
escriuães fazem hem seu officio. §. '3· . 

Ouuidores do ,crime da c.asa do ciue! desembargã() 
todas os feitoi .c.rimes., qu.e a elles v~m por ag-
grauo de Lixboa e :seu ~ermo. liu. I. tit. 33· §. 1. 

Ou~:~id@res ida ·Casa do .ciud cot:~becem das appella-
' ções dos feitos crimes de Lixboa e de toda a estre-
rnadura , nao sendo terras da Rainha , nem dos 
mestradqs, nem dos senhores ; em cujas terras 
não entrão Corregedores das .comarcas. liu. le 

.. .tit • .33· ~·· ·2 • 

. ' E tUJi podem. conTzecer doJ cJlromenlos daggrauo 'de feitos 
· crimes da estremadura : c dos das ilhas de morte e tallzamell to 

de mem(~ro. Pela e:rtrauag, do\liu. da Sph. fol. ·74• .Anna 
~5.l3. \ 

\ 

Ouuidores ~a casa do ciuel despachão ~ s appellaç6c; 
·c-rimes e aggrauos .de Lix boa, posto que a cone • 

. ou casa da Soppricação estee na düa cida~e. 
·· Iiu. 1. tit. 33 . §. 3. 
Ou~idores da casa do ciuel ·recebem querelas dqs 

maleficic)s coinmettidos em Lixboa .e seu .tcn:n.o, 
não 
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nã.o ~stando a. corte ,, ··ou .casa da Sopprica·Ção na. 
dita .:eid:tde, ,e .Qão c.artas de seguro-. liu • .x. ti r. 3J• 
§. 4• ' 

E estando a casa do ciut'! no termo t1e Lz'xhoá, darào ~os C~t·r~
~edoreJ da dita casa trunbcm as toes cortas, ficando a elâçii, 
•rllts parloJ: e isto soo dos malejicios commeuidas no termo. 
E dos commettidos na cidade, darlio soo os ·Ouuidore~. Pelo 

<acordo do li('· da Sph.fol, 86, . 

'Ouuidor das terras da Rainha , ·e a· que a seu offido 
pertence. liu .. 1, tir. JO. · 

Ouuidm das .terras .da Rainha de que aggrauos ce .. l 
rihece. §. 3. 

'Ouàidor das terras da Rainha como desemba:rgaraa 
· os aggrauos de feitos crimes -em Relação.§. 3• 

·Ouuidor das terras da Rainha que desernbargue os 
. aggrauos de feitos ciueis per si. § • . }• 

Ouuiclor das terras da Rainha, que pass·a 'pe1as ditas 
terr-as., conhe-ce per auçãa noua dos fe-itos ciueis, 

. e faz correição , como Cor·rf"gedor da ·corte. §. 3• 
Üuuidor das terras da · Rainha que não estee nellas 

mais que .xv. dias. §. 3· . 
Ouuidor das terras da Rai:nha; que viue em alguma. 

dellas, -de ·que cousas pode conhecer. §. -3. 
Üuuidor das terras -da Rainha que não passe ne • 

. nhum desem'bargo per a'luará, senão per cana 
sellada _.com se !lo d' EFrey , ou ·da Rainha. §. 4· 

Ouuidor ·das terras da Rainha pode passar man. 
··.dados , pera prender , pé r a lu ará. §. 4• 

Ouuidor. das terras da Rainha que não conheça per-
' aução noua , senã'O' do conteudo ·em seü regi-. 
·mento. §. s: : • :~ 

Ouuidor das terras da Rainha 'pode dar~· cartas de 
segtJro no tempo, que pode vsar sua jurdição. 
§. 6. 

E e 

/ 
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Ouuidor das terras da Rainha , que ·não conheça dé 
qer.eítos reaes, ou dereitos, que pertenção a Elrey. 

'· 7· Ou!Jidor d::}& terras da Rainha , de que cousas pode 
conhecer, estando com a mesma senhora nas dnas 
terras. §. 8. 

Ouuidores, que são p~stos por Elrey em a~guns 
lugares. liu. 1. rir. 4o. · 

Ouu\dore~ d,9s Infantes, nem doutros senhores, não 
dão cartas de 'seguro. liu. 2. tit. :26. §. 7· 

Ouuidores tem a mesma jurdição, que os senhores · 
das terras. liu.· 2. rir. 26. §. 1 r. 

Ouuidores dos senhores que não conheção do ag~ 
grauo, que sae dante os juizes •. liu. 2. tit. 26. 
§. 12. - - .. 

Ouuidores dos senhores que não siruão mais, que 
de trcs em rres annos. liu~ 2. tit. ~ (). §. 14. 

Ouuidores 1dos senhores que não conheção de ne-
nhuma aução noua. liu. 2. tit. 26. §. 1 5· 

Ouuidores dos senhores que não dem as seqtenças • 
nem pa~,;sem mandados em nome dos. senhores. 
liu. 2. tit. 26. §. 32. 

Ouuidores dos senhores que não conheção de feitos 
sobre' .d~:reiros reaes. !iu. 2 •. tit, 26. §. 49•. 

9_uuidores dos ~enhores que não ponhão penas pera 
as chancellarias. liu. 2. tit.\ 26. §. 59· 1 

Ouuidores dos senhores que não sejão derigos, ou.· 
exemptqs da jurdiçãq d'Eire)í. liu. 'i\· tit. 49· §\ r. 

O,uuidores das ilhas , na casa da SoP,pricação q,ue 
alçada t~,:m. liu. 3• tít. 77• §. 8,. 

_Ouuidores não podem arrendar rendaS, dos senhores~ 
li~- 4· qt. 3,8. § •. 3· . 



D A S O R D E N A Ç iJ E S. ·219 

P. 
' . 

PAço em causá de partith~s ·entend~.s~ ·~·Eireyl, 
Rainha, ou Infantes. liu. 4· rir. 77· §. 7· 

,Padeiras da corre, · que não fazem pão pdo regi-
mento do Almotacé rnõor. liu. 1. rir. 15 •. §. 7· 

Padeiras_ da corte abar-reg.adas. Iiu. 5· ti~. 24. §. 2. 
Padeiras, que ~ão pão, qu~ contia podem deman-

dar sem testemunhas, per seu jurameofito. liu. 4• 
tit. 48. ( . 

Pad.eiras, que vendem . pão sem o peso deu~do.liu. r. 
· m. 4'9· §. 7· · · 

·Padrastos não podem ser citados pelos enteados 
sem licença. liu. 3· tir. 8. §. 3· 

-Padrastos, que dormem com suas enteadas. liu. 5· 
ti r. 1 3· §. 4· 

Padroados , dados pe1" Elrey , que não possão ser 
alheados, nem partidos. liu. 2. tit. 17· §. 5· 

Padroados, dados pe·r Elrey , que se regulem • corno 
cousas da coroa. liu. 2. tir. 17. §. 5· 

Padroados ' se ·com prendem na doação de terra , em 
que se daa mero e mixro imperio. liu. 2. rir. 17. 
§. 22. 

Padrõe_s de pesos e medidas , que as villas e lugares 
· hão de ter. Jiu. J. tit. r5. §, JI. 

Padrões do concelho em que lugares se guardarãc~. 
liu: J, tit. I 5· §. 34· · 

Padrões , que o Almotacé rnoor traz consigo, que 
se fação á éusta da chance!laria. liu. I. tit. 1 5· 
§. 6 r. · · . 

Pagámento dos feito~ dos presos pobres que se faç~ 
ácusta da chancellaria.liu.I.J7·§.·s· 

Ee 2 
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Pagas 1 que· se porão nas cartas ,. ou a:luarás. liu. v.· 
tÍt. 6-I. §. 21'. . 

Pagas,. que leuão· os escriuães, que as cscreuão per 
sua mão. liu. 1. tit. 20. §. 7· 

I?agas de foros. ou pensões. quando requerem escri .. 
tura. liu. j. -tlt·. 45• §. 14. 

Pages tde fidalgos não podem ser açoutados. liu. 5•· 
. tit.'''49 ·§. 1.. ' 

Pay , o.u mãy, que sonegão no inuent.ario, alguma 
causa. l:iu. r. r,c. 61. §. 9.. · 

l'ay, ou auô,, 'que não, f~z inu~ntario, perde o vso-
fructo dos beils do filho, ou aero. liu .. 1 .. t.it:. 67 .. 

. §. 7· 
Pay 1 cujo, filho tem terras da coroa 1 e morre sem 

filhos, que O· não socced~. liu. 2. tit. q. §. 14 .. 
l'ay, que traspassou no filho terras d" coroa ,:quan .. 
. do spceede ao mesmo . filho. liu. 2. tit.. 17~ 

'§. 14.. I I 

Pay, qu.e ·Fonsinte a. seu filho chamar-se de Dom b-

não lhe pertencendo. li.u. 2. tit. 3 7• §, r 3· 
Pay quando pode ser tenemunha em feito do. filho. 

liu. 3· t jt. 42. §. '3· · ' 
Pay, que haa filho·. natural •· ou espurio, he obrigado-

crialo. liu. 4· tit. 68.:. §. 2. -
P.ay , que pão faz menção do filho no testamento;. 

. ou o des1~rda. liu. 4• tit. 70\ §. 2. . , . . 
Fay , que crendo, que seu filho era morto , HlStltulG-

algum estranho. liu. 4• rir. '7o. §. <k 
Fay soccec,le a seu fi-lho, exdusos os ir.mãos d& 

defunto. liu. 4· tit. 75· §. 1-. 1 ' 

Fay, que Fem o, filho em .. poder, tem o vsofructo 
dos bens aduenticios. liu. 4· ti r. 7 8. §. 3· 

Pay quandp não tem o vsofructo nos bens aduen~ 
tidos.do filho. liu. 4:,• tit, 78. §. 5~ · 
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Pay, ou auô não podem vender a seu filho , ou 
neto, sem consentimento dos outros filhos, ou 
netos. liu. 4· tit. 82. 

Pay, que dorme com sua filha. liu. 5· tit. t 3· §. I. 
Pay pode prender ao filho pelo castigar. liu. 5• 

tit. 6 8.. §. 4· 
Palha , que mandará dar ó Almotacé moor aos cor• 

tesfios, segundo o tempo de sua estada. liu. r. 
tit, I 5• §. 4• 

Palheiros são .obrigados fazer os lauradores de certos 
lugares. liu. 1. tit. 1 5· §. 5• 

.Pão, que se vende amassado, de que peso e pr€Ç.O· 
deue ser. liu. I. tit. 1 5· §§. 8. até 24. 

Pão, que se vende á tenda fiado, que se pague á· 
moor valia, que valer até o tempo da paga. liu.4. 
tit. +3· 

Pão vendido fiado, ou emprestado , sem tempo limitado, orr., 
per muito tempo , pera se pagar a como pa[er a moor wdia , 
não se pagará , senr7o a como valer a dinheiro de contado á· 
moor valia, até dia de nos.w Senhora de Agosto pimeir-o. 
seguinte. Pela extrauagante impressa do anuo de I63g. 

Pão se não pode comprar, pera reuender , senão 
pera leuar a Lixboa, Alga rue, ou ilha da Ma,. 
deira, ou pera Africa. liu. 4· tit. 32. §. 2 • 

. Tamhern se não pode atrauessar nenlmm páo , soh as penas.. 
conteuda·s na extrauagante impressa do a1mo de t658. 

Pão se não pode Ieuar deste reino a terra de Mou-
ros, senão pera remir ca.riuos, com licença d 'El-
rey. liu. 5· tit. 81. §§. J· e 4·· 

Paniaguados dos Desembargadores que priuilegios. 
tem. liu. 2. tit. 43· §. 10. . · 

Pannos de treu se não podem leuar fo.ta do r.einoo·. 
liu. 5· tit. 8.8. §. 1.2 .. 
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·Pannos vermelhos,· ou· amarelos , que ·se costtini~o 
leuar a Guiné, que os não leue ninguem ás ilhas 
do Cabo verde, ou do Fogo. liu. 5. tit. 1 1 J• 
§. 5· . 

Parçaria do que daa herdade de meas, ou por certa 
quantidade. liu. 4• tir. 6o. 

Parceiros prouão suas duuidas com testemunhas ·, 
posto que passem de trinta mil reaes, e requeirão 
escritura publica. liu. 3• tit. 4-5· §. · 1 3· 

·Parente, que se escusa de ser tutor do orfáo, quan-
do o poderaa herdar. liu. 1. tít. 67. §. 27. 

Parentes , que não podem ser testemunhas. liu. ·3; 
tit. 44· §. 12. 

Parentes dalgum morto, como, e até -que graao -se-
rão citados. liu. 5· rit. r.§. 4· 

Parentes dentro do quarto graao do morto, podem 
accusar o reo , que foi liure per sentença. liu. 5• 
tit. r.' §. i4• e tit. 73· 

Parentes, ~ue dom~em co.m suas parentas dentro 
do quartq graao. hu. 5· tlt. 13. §. 3• 

Parentes , 9ue sem pena podem encobrir malfeito ... 
res. liu. $· tit. 44· §. r 3· 

Partição da fazenda do defunto a que pessoas se 
haa de d~r. liu. 4. tit. 77· §. r. r .. rtição en-~re os filhos daquelles, que casarão per 
dote e arras. liu. 4· tit. 77· §1• 3• 

Partição, que se faz entre os fillhos, quando o pay, 
· ou mãy f~llece. liu. 4· tit. 77~ §. 3· 

Partição, qt.le se faz., estando algum herdeiro absen-
te. liu. 4· tit. 77• §§. T 5. I 6. 

·Partição dqs fructos da herança. liu. 4• tit; 77• 
§§. 18. e 25. 

Par.tição de cousa, que se não pode diuidir sem 
dano. liu. 4· tit. 77· §. 19. 
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Partiçã·o entre muitos irmãos majores e hum meno~. 
liu. 4· tit. 77· §. 20. . 

Partição do que a rnãy .ganhou com os frucros da 
herança. liu. 4 · ti r. 77· §. lI. 

Partição do que o marido ganhou., como a faraa 
com os herdeiros da molher. liu. 4· tit. 77• §. 22. 

Partição começada não seraa deteuda , até se aca-
bar. liu. 4• tit. 77· §. 26. 

Partição de foros perpetuas como se deue fazer entre 
·os herdeiros. liu. 4· tit . 77• §. 36. 

Partiç0es feitas e acabadas em que casos se podc;-
rão desfazer. liu. 4· tit. 77· §§. 30. 3 I. 

Partições acabadas podem ser desfeitas per o me-
nor. liu. 4· tit. 77· §. 32. · . 

Partições de prazos como se farão. liu. 4• tir. 77• 
§. 33· . 

Participantes dos maleficios como são perdoados , 
. por os descobrirem. liu. 5· rir. 74·. 

Passadores de gado , ou de cousas defesas , perante 
quem serão demandados. liu. 5· tit. 8y. §§. 4• 
e 5· -

Passadores de gado , que se lhes não receba petição 
de perdão. l iu. I. tit. 3· §. I 6~ 

Passando-se algum pera os imigos do Rey no ten1po 
da guerra , pera guerrear contra elle, he. crime d~ 
Lesa Majestade. liu. 5· tit. 3· §. 4· . 

Pastar em 'queimada noua não pode ningueq~ antes 
de paschoa florida. liu. 5· tit. 83. §. 2. 

Pastores Castelhanos que não tomem sua soldada 
em gado. liu. 5· tit. 89. §. 29. 

Pastores de fora do reino, qqe pastão gadq menos 
de cinquo legoas do estremo. liu. J. tir. 44· §. 61. 

l'çdir não pode ninguem pera inuocação dalgu~ 
sa~to se~ licença d'Elrey. liu, 5· tit. '104• · 
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Pedl'as fal~as e contrafeitas que se não engastoern; 
llll. S· rir. 86. 

Pellas de chumbo, ou de pedra feitiça, que se nia 
rragão. Jiu. r. tit. 57·§. r. 

Pelles cabruas não pode ninguem tirar pera fora da 
reino. liu. S· tit; 88. §.I. 

SEGUEM-SE TODAS AS PENAS, . QYE SE CONTEM' 
NAS ORDENAÇÕES, 

Penas das armas,. que COJ~heça de lias o juiz dos feitos 
d'Elrey per .appellação. liu. I. tit. 7· §. 7· 

Penas das armas que sejão dos Alcaides moores. 
liu. I. rir. 55· §. II. . 

Penas pera as chancellarias não podem appl icar os 
Corregedores das Comarcas. liu. r. rir. 43· §. 14· 

Penas, que se applicão ao fisco. liu • . 2. ti:r. I 5. §. 18. 
I.Jenas dos ljllalfei tores quando se entendem serem: 

applicada~ ao fisco. liu. 2. rir. '5· ~ . r8. 
Penas 1 app,icadas aos concelhos, ou caciuos, como 

se arreca*rão e porão em recepta. liu. I. tir. 43· 
§. I 4-• 

Penas 1 que se applicão aos Alcaides moores. liu. r. 
tit. 55·§. 10. 

Penas, que os julgadores poem, que sejão arhetade 
pera os cariuos, e a metade pera as obrc~s do con-
celho, onde for o julgador, ok pera o lugJr, onde 
a corrciçãq esriuer, se for Corregedor. liu. r. tiC.<f3• 
~~~ ' 

I 

E -estas pen1'1s dos calz'uos sempre se pagiio, po.!lo 'JTle Rlrey tU 
perdoe, Porgne não s~ compriraa tal pe'rdão, P ela extrauac, 
dolitt, da. Sph •. fol. 87. Armo J5z5. 

Penas., conu,encionaes, ou judiciaes, não podem ser 
maJores, c1uc o principal. liu. 4· tit. 44• §.I. 

Penas 



:r~nas conuencionaes 1 postas -em contractos de em-
... pr.estido 1 não se podem lcuar. Jiu. 4· tít. 44· §. 1. 
Penas conuencíonaes , postas aos que não pagarem a 

ceno tempo, se ruem de hauer .o in~eresse. liu. 4• 
,tít. 44· §. ,f. . 

Pena, posta ao que não pagar a -certo tempo, em 
,que caso se leua. liu. 4• tit. 44· §. 2. · · 

Pena_, posta em contracto illicito,, ou to~pe, não se 
pode leuar • .líu. 4; tit. 44• §. y · 

Pena de contracto, que se pode .confirmar .com ju-
,ramento, quando se leuaraa . . liu. 4• rir. 44• -§. 4· 

P,e11a de morte natural se não .. daa ,aos menores de 
• xvij. annos. liu. 3. tit. 8 8. 

·Pena de U}Orte, que se da a aos .menores de . xx. an. 
nos até .xv.ij. _, .fica .em .arbiti:io do julgador. liu. 3· 
tir. ,88. · 

Pe~a, que s~ daraa aos menores, que são de .xvij • 
. annos até xx., que commette.m delictos .• Jiu. J• 
.tit. 88. 

Pena , que o Alcaid_e nã0 pode demanda-r depois de 
-n:es dias. liu. I. tit. ~:6. §. 28. 

P~na , que o marido promette na venda, que se 
desfaz por não trazer ourorga .da molher , que não 
s~ lhe leu e. liu. 4· tit. 6. §. 2. 

Pena vil a que pessoas se não daa. I iu. -5· -tit. 40. 
Pena vil se ,daa .ao condenado por ladrão, feiticeiro, 

alcoueteiro, ou -moedeiro falso. líu. 5. -tit .• 40· §. 4• 
O me.mw !efpa' no '111" daa tcstemunlzofalso. Pela deter.mina-

ção , qne Elrey tomou no armo de I5Õ_7, j'ai. -217• .do liuro 
Morado , 

Pena, que se não .pode dobrar, como ·he a dà morte~ 
que maneira tenla o julgador nella. liu. 5· tit. s .o~ 
§. s.- . . . . Ff 
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Pena, que o Almotacé moor poem, que· seja amt .. 
tade applicada a elle, e a outra ao Meirinho da 
wrte. liu. 1. tit. 15 . §. 70. , 

Rcuogada pEla lei .xxj. dos cnpítt. das cortes, Porque estas pe-
nas, que se applicrwão pera o ·Almotacé moo·r, sli:o· ngora 
npplicadas pem as despesas da allllotaçaria , ott obra·s ,pubtt-
cas , que Elrey mandar do -lugar, onde esl iucr: 

Pena , app.licada a·o concelho, que a demande o 
Chanceller da comarca dentro de hum ánno. 
liu. I. tit. 43· §. 12. · 

Pena do juiz e qualquer official da justiça , que tira 
deuassa sobre causas, que não deue. liu. I; tit. 44• 
§. 3· 

Pena do juiz, que não tira inquirição sobre o juiz, 
que ante elle foi. liu. I-• tit. 44· §. JI. 

Pena do juiz, que se chama · por o senhor da terra, 
que p~ra isso não tem doação. liu. 2. tit 26. §. 20. 

Pena dos j~izes e Verea·dores das terras dos senho-
res, que não se queixão ao Regedor de lhes !eua-
rem nouos tributos. liu. 2. tit. 26. §; 4+ 

Pena do jui~; que daa sentença, sem declarar as cau-
sas, per que se funda. liu. 3· tit. 50. §§. 7: g., e 9· 

Pena dos juizes, que hão os autos por appellação. 
liu. 3· tit. 53· §. 9• I . 

Pena do jui21, que recebe embargos á. seAtença\contra 
, forma da ordenação. liu. 3• ltit. 7 J. §. 24. ~

Pena do juiz, que não manda \na appella·ção a valia 
da causa. pedida. liu. 3· tit. 7'7· §. I r. 

P.ena do jui~;, que não appella ·por parte da justiça. 
liu. 5· tir. 42. §. 8. 

Pena do juií~, que haa por bastante á procuração, 
· que o nãp he. liu. J· rir. r 5· §, 11. · · 

Pena do juií~, que não daa juramento a·0· Promotor, 
ou escriu~ioJ que serue de Promotor J que nãQ d~ee 
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mais testemunhas, que as da querela, ou detlassá. 
1iu. 5· rit. I. §§. 14. e I 5· 

Pena do juiz , que manda prender sem querela , ou 
culpas. liu. 5. tit. 42. §. 26. 

Pena do juiz, que he negligente em· comprir carta 
precatori~ dour~a justiça, pera prender alguma 
pessoa. lw. 5· tit. 42. §. 27. · 

Pena_s dos juizes das Alfandegas, Contadores, Almo-
xarífes e outros officiaes da fazenda , que tomão 
causa alguma dos rendeiros a elles subditos. 1iu. 5· 
tit. 56. -§. s. · 

Pena do juiz dos orfãos, que não chega a .xxx. an-
nos e serue o afficio. ·liu. J. rir. 67. §. 2. 

Pena do juiz dos orfãos, que não manda fazer inuen. 
tario. Jiu. r. rir. -67. § •. 6. 

Pena do juiz dos ortãos, ou escriuão , que toma or-
·fãos por soldada. liu. 'r. tit. 67. §. I]. 

Pena do juiz dos orfãos, ou escriuão , que compra 
causa de orfãe. ·liu • . r. ·tit. 67. §. I 3· 

Pena do juiz dos orfãos , ou escriuão, que tem em 
seu _poder, ou toma-c ousa dos orfãos. liu. I. tit167-. 
§. I4· 

Pena do juiz dos orfãos _, que não daa tu-tores, .ou cu .. 
:radore;S aos menores. liu. •· tit. -67. §.I 8. · 

Pena do juiz dos orfãos, que leua salario da partilha, 
a que não for presente. 1iu. •I. tit. '67. §.59· 

Pena dg juiz ·dos .orfãos; ou esc.riuão, que dorme 
com orfãa de sua jurdição. liu . J. tit. 67. §. 64. 

P ena do juiz dos orfãos, que serue sem dar fiança • 
.liu. ·I. tit~ .67. -§ . 73· 

Pena do juiz dos orfãos ., que daa o dinheiro dos or-
fãos a pessoas, que o regimento· manda , e não 
pocm e-rn boa arrecadação os ganhos delle. liu. J. 
tit. :67. §§, 5 I. 53• 

Ff 2 
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Pena do julgador, ou ·Sellhor, que tolhe dar-se cstro-
menw daggrauo á pane, que delle o t-ira .. liw. I. 

tit·· 59·§. 21• 
Rena do julgador·, ou .offi.cial·, que faz ·obra per ai::. 

uará, ou cana-d'Elrey, que: não· passou pela chan~ 
cellaria. liu . 2. tit. 20. §§. 2. 3· 

Pena do julgador ·temporal, que c-ompra · bens de 
raiz, ou faz c-a,sas. de nouo , .. ou.contra.ta, .ou recebe 
doações .. liu. 4· rit. 38. 

Fena do julgador, ou escriuãoi que· se· não casa den-
tro de um anno do. dia ,que há q, .officio. li.u .. 1 • . 
tit. 74· §; 5• 

Pena dos . jl1lgadores, que · nãó guard"ãõ asmdéna- · 
ções, ou .as interpretão. I iu. 5. tit. 58. §§. I. 2 • . 

Pena do julgador, que não· faz . trazer procurações das 
molheres .em feitos, .onde. os · maridos litigão sobre 
bens de raiz. liu. 3• tit. 32~ §. J• 

Pena. do,~·julcrador, que poem inrerlocutoria, que re• 
b . 9 . . I . . ce e arngps per Jt. ·et. m ·quanlum, .ou. sa uo ;ure zm;. 

perlimnlium. Iíu. 3• tit. 48., §. 9~ 
P.ena doj u lgador ., que não recebe appellação da sen• 

tença di.fflnitiua, que deu, . se era pera r~ceber • . 
liu. 3• tit; 54· §. s~ · , 

Pena dos julgadores) que·dão sehre.fiança quaesquer · 
presos. Ií-11• 5• tit. 9r. §. I. 1 

Pena do julgador, que. toma qufrela sem conhecer o 
quercloso per .huma -testemun~a conhecid,a.liu. 5· 
tit: 42· §; 12.· . \ 

Pena· dó jtJ!gadür-, que· não manda: fazer auto do ha-
bito e tonf{ura ao tempo da prisão.liu. 5•. tit. 108. 
§, I. l 

Pena dos julgadores·; que ·mandão ·· prender alguns · 
rnal.feiro.rel) per aluarás sem os nomes dos que .. hão 
de ser presos, .se nos aluarás não.fa.zem menção • 
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como mandão outros secretos, em que -vão os no~ 
mes. liu. r. ti r. 39• §. 1 o. · 

Pena- do julgador, que recebe peita de· pessoa, que 
' ante elle requer'e. liu. 5·· tit. s6. §. 2-: 
Pena · dós julgadores, que conhecem de féitos, . que · 

lhes não pertencem. liu. 5· tit. 58· §: 3: 
Pena do julgador, que não tàz auto da· injúria, que : 

lhe he· feita ·, logo no m·esmo dia. liu. 5, tit. 66. §. I~ 
Pena da julgador, que manda prender po-r cousa ci- · 

uel , ante da parte• ser condenada pu sentença.- · 
liu. 4; rir; 5-2. §. 1. · 

Pena do Desembargador·, que não poem i1a sentença t . 

a causa, per que se funda. liu. 3· tít. 50. §. 9· 
Pena ·dos Oesembârgadores, que acceptão hospedes~ · . 

liu. 5· tit~ 56. §. 10. 
Pena dos Desembargadores; que interpretãô as orde.:. · 

nações, tendo duuida sohre · o entendimento· del.ô · 
lãs, sem irem ao Regcdor. - liu~ 5· tit. 5~L §~ 2.: · 

Pena · dos Ouuidores de senhores , que se ruem mais { 
de tres annos sem licença ) d'-Elrey. liu. 2. tit. 26~· · 
§~: 14· ' ' ' ' 

Penas dos Ouuidores -, que ·arréndãti rendas dos se~ 
nhores das terras , . onde . são officiaes. · liu~ 4.: · 
tit. 3 8. §. 3· 

Pena dos· Ouuidores -dàs senhores, que vãô contra ·or ' 
regimento d'Elrey.· liu. 2.> tit. 26. ·§. 35· 

... Pena dos .. Ouuidores dos· senhores, que não cumprem ' 
as sentenças, mandados, õu precatori-as das justiças1 · 

d'Eirey. liu, 2. tit . 26. §~ 40. -· 
Pena dos Ouuidores· dos· senhores i que ·.poçm· penas ' 

pera as · chancellarias; e- dos· senhores; que lhas ' 
consintem · poer. líu. 2. tit. 26 i' §. ·:59;1 ' 

Pe'na do Procurador, que procura sc:m · lici:mÇá.~~ liu.I'I.l · 
tit. 3~· §. ;4., . 
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Pena do Procl:ll~ador, que dil_ata os feitos.)iu.I. tit.3S. 
§. 5. 

Pena do Procurador, que àlleg.a, ou -requere contra 
as ordenações. liu. 1. tit. 38. §. 6. 

Pena do Procurador, que faz á parte appellar, ou 
aggrauar, onde n.ão haa.appelli!ção, nem aggrauo. 
liu. r. rir. 3 8. §. 30. · · · . 

Pena do Procurador, que' faz auenç.a com as partes, 
ou faz com outro Procurador companhia sobre o 
salario. liu. r . tit. 38. §§. 3r. 32. · 

Pena do Procurador, que risca, ou accrescenta ai"!' 
guma causa aos artigÔs offerecidos. liu • . I. tit. 3.8. 
§. ,3·6~ 

Pen.a do Procurador, que auoga por ambas as partes. 
liu. 5· tir. 55· · 

.Pena do .Proc;urador, que não daa o feito ao tempo, 
que lhl,e he assinado. ·Jiu. 3· tü. I 5· §. I 7· · 

;Pena do ProFuraçlor, que no .. c.aso da appellação faz 
artigos eq) llllg.at· de ra:z.ões, sem primeiro nellas 
pedir Licença. liu. 3· ür. 66. §. 2. 

Pena do Prqcurador do concelho, que não arrecada 
a estímaçqo do dano do fogo. l•iu. 5• tir ~ .83. §. 4• 

Pena do Corregedor, que Qâo .,.escreue ao Reg.edor 
ante de acabar seu tempo. liu. r. tit. 42.. ,§. 3· 

P·ena do Corregedor , ou O clll'idor, que daa cahas de 
em a nci_ra~ão aos. rnenor.es de\.xxv. "an?os, ou car-
tas de Im1zade. liu. r. tlt. 3• §·. 2~. e tlt, 39· -§. 2'8. 

Pena do Corregedor da comarca,' que .poem-Ouwidor 
em seu lugar, sem ter necessi'clade, ou por m~is 
,tempo, .qu toma .conheómen:t.b dalgu~1a co usa \ 
em q uantp serue o.Ouuidor. liu • . J. tit. 39· §. 30. 

Pena do Corregedor, que se abscnta, ou foge, por 
Rão fa1er residenc.ia, ·0\.t .a nã.o ven1 faze( •. liu. I • 
. üt. 42· § • . 2. 
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Pena dos Corregedores das comarcas,. qu<i: deixão 
' de entrar nas terras dos senhores a fi1ze11 correi.;. · 
. ção. liu .. 2; tit. 26. §~ 16. 

Pena ·d0: Alcaide, , que se rue· mai·s de tres annos, o UI' 
não h,e appresentado·. liu. 1. tit. 56. §. r8. 

Pen.a do Alcúde , .que poen~ outro por si sem licença ' 
do Alcaide moor. liu. I. ,rir, 56~ §. 18. 

Pena do Alcaide, que leua d.inheim ao preso' por ' O: 
. .leuar por lugar, onde· o ajão dê' ouuir. · liu. I. · 

tit • .s6. §~ 26. 
P.ena do Alcaide~ que leixa trazer armas · defesaS'• · 

, liu •. r. tit. 56. §;· 20.· . 
Pena dó Alcaide, que he rendéiro das armas, ou dou- · 

na renda. liu. I. ti r. 56. §.· 30~ · 
Pena do Alcaide, ou Meirinho, que soltarem o que ·· 

. tinhãü preso, por o· acharem em algum·crinie, sem ' 
. mandado da justiça. liu. 5. tit. 54· §. 9• 

Pena -do Alcaide; ou Meirinho, que faz tronco, ou ' 
cadea, onde nunca a óuue. liu. 5· tir. 54- §. 10. 

Pena · do Alcaide moor:, que · toma presos sobre si.-
liu. 5· tit. 53· 

Pena dos Aleaides , moores , que trazém consigo ' 
. malfeitores , ou os acolhem em s·was fortalezas. · 
liu. 5· tit. 90. §.r. _ 

Pe-na do Meirinho dá correição , que não arrecada as ' 
penas da chancellaria dentro de oito dias, depois · 
de julgadas. liu. 1. tit. 43· §. 5· 

Pena do. Meirinho da corte, que leua ma-is dereitos , 
dos que se.lhe deuem. liu; .J. tit.r6. §, 2Ió 

Pena do tahalião das rnotas. que .não guarda as no.-· 
tas, ou as não-mostra sãás.liu~ I i tit. 59.§. --6. 

Pena do tabaliã6 das noras ,. qwe caa estromento da ' 
-no,ta •. sem carta do Chancdler rnoor. liu• J ; li&.--
59· §. 10. 
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Pena do ·tabalião das notas, que .-faz estromento de· 
contracto, em que se poem . .juramento, ou boa 
fee. liu. r. tit. 59· §. 29. e liu. 4· tit. 3· . 

Pena dos tabaliães das notas e judicial , que não dão· 
,esrromento daggrauo, ou carta testen~u.nhauel ao 
que lha pede, de qualquer julgador • . liu. I. tit. 59· 
§§. 25. até 28. e tit. 6o. §. B. 

P ena do .tabalião das nÓtas .ou j-udicial, que rra.z 
.coroa aberta. liu • . .J. tit. 59· .§. 34· e .t!.t • . 6o . 
. §. 33· . . . ' 

Pena do tabalião das notas e judicial, que .poem 
outro, que sirua em seu officio, sem licença.liu.r • 
. tit. 59• §. 35· e tit. 6o. §. 34· 

:Pena dos .tabirliáes das noras e judicial, que procu-
. r~o ou sãoju-izes.liu. T. tit. ·59·§· 2~. · 

·Pena do tabalião das notas e judicial, que não -mo-
rão no)ugar, on~fLsão .officiiles._liu.r. ,tit.59· §.23. 
·e tit. 6o.l ~7· . . '. · · 

:Pena do.s tat,,allaes das notas e judicial, que come-
ção seruir sem. dar fiança. liu. J, tit. S9· §. 36. e . 
tit. 6o. §. 37· · · 

:Pena dos taqaliães cla,s notas , ql1e fazem estromen~ 
·ros da pprquação, sem ser assinados pelos testado-
res e testemunhas. liu. r.. tit. 6o. § • . 62. . 

Pena do tabalião judicial, que não ~aa as querelas ..e 
. c u!pas .. aos :iuizes, que .entrão, dentro de hum mes. 
liu.r.tit.6o.§.I. ' 

:Pena do tabalião judicial, que nãb y.>oem ,no.s termos 
do feito o dia , e anno e mes, e seu ~o.me. §. 1. 

J't:na do tabalião, que .não daa assinar ~s partes os 
termos prejudiciaes. §. 2. 

:Pena do tab<dião, que poem nos termos dos feitos 
nom.es .e dignidades clo julgador 1 mais que o .no-
,~e CQrilmllm .e ,o of6,ci~ • . §. 3· · 
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Pena do tabalião, que não escreue as querelas per 
as palauras dos querelosos, e não lhas lee de verbo 
a verbo, e lhas faz assinar.§. 6. 

Pena do tabalião, que não daa concertados os autos, 
que daa em publica forma, .e as cartas de i'nquiri-
ções. §. 10. 

Pena dotabalíão, que não continua os feitos no dia 
· que são offerecidos, e não faz 'logo as cartas. 

§. 12. 
Pena do tabalião, que vai fora do ·tugar mais de oito 

dias sem ·licença do julgador.§. '3· 
Pena do taba.Jião, q1.1e anda fora do lugar mais de 
. tres meses, inda que tenha ··licença d0jui.z.§.I3. · 
Pena do tabalião, que daa as appellações, sem· iTem 

concenadas pelail partes~ <Ou .per ouvros tctbal.iães. 
§. 15· 

Pena âo taba'lião, que não manda ·na appdla.ção· o 
traslado da conta, que o Contadar fez. §. r6. 

Pena do tabalião, que daa appellações de feüos so-
bre bens de .raiz .sem procurações das molhe.res 
e C·Ítações. §. l';f. 

Pena do tabalião, que serue no Jugar., onde tem 
pay, ou irmão, primo coirmão, thio, sobrinho, ·ou 

·cunhado~ qlie sejão tabaliães ou Procuradores. 
§. 2-5. 

Pel'la .do tabalião, que recebe c.ia-lgum senhor ten- . 
-ça , ou acostamento. ·§. 30. 

Pena do taba,)ião, que faz dous feitos, onde se dous 
liurão juntamente de hum crime, não lho rcque-

. rendo .a parte.§. J'f. 
Pe,na do tabalião ,queescl'eue em feito ., qt:1e lhe não 

· he destribuido. §. J2. -
Pena do tabalião, que tira testemunhas, e não nas 

·pergunta p@r o costume. §. 35• .. 
. Gg 
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Pena do tabalião, que he, ou foi criado do Akaide 
moor do mesmo lugar, onde tem o officio, ou 
dalgum fidalgo. §. 36. 

Pena do tabalião , que não leua na carta de seu offi-
. cio , como tomou juramento na chancellaria. 

§. 38 . 
. Pena do tabalião, que leua peitas das partes, e não 

·manda contar os feitos dentro de. hum mes, de-
pois de findos.§. 39• 

, Pena do tabalião, que não pàem em estado, e daa 
em culpa ao juiz, quando o Alcaide daa licença, 

· pera trazer armas defesas, ou o consente.§. 42. 
Pena do tabalião , que não tem o regimento de seu 

offieio. §. 44· e tit. 63. §. 3 r. 
Pena do tabalião, que serue sem carta. §. ·45· e rir. 

6]. §. J2. . 
. Pena do tabalião, que conta o feito, em que elle haa 

de ha~er ~alaria. §. 4 7· 
Pena do tabalião, que vende, ou renuncia o officio 

sem licenya d'Elrcy. §. 48. e tit. 74· §. 3• 
Pena do tabalião, que se chama por o senhor da 

terra • q ye pera ello não tem express~ doação. 
· §. 49· e liu. 2. tit. 26. §. 20. 

Pena do tab.alião, que accepta officio de tabaliado, 
nouamente criado per o senhor da terra. §. 50. 

Pena do tabfl lião, que accepta\ officio dalgum . se .. 
nhor de t~:rras, que não tiuer\rnais poder, que. pera 
appresenqu, e o serue , sem v·ir á chancel!aria, , e 
tirar cart" ,. c pedir o regimento. §. 5 • 

Pena do tab~,tlião, que accepta officio; por lho dar al-
gum senhor, que o podia dar, e' torna de! f e r~gi
mento, que não he conforme ao da chancellaria. 
§. 52· 

Pena do tabíllião, que perde per sentença o officio • 

... 



I .. 

DAS O R D IN A Ç o E S. 235 . 

que 'lhe foi dado per algum senhor, e o torna. 
hauer de sua mão sem licença d'Eirey. §. 53· 

Pena do tabalião , que sonega o testamento ao Con .. 
tador dos residas. §. 54· e liu. 2. tit. 35· §. IO. 

Pena do taba1ião, que passa ·estromento, e não decla .. 
ra toda a verdade dos autos. §. 5.5· · · 

Pena do taba! ião, que não assenta no auto da p·e-
nho.ra., como a parte foi requerida, §.s6. 

Pena do .tabalião, .que não poem na publicação das 
sentenças , se .farão as partes ,presentes ao publi. 
car •. §. 57· 

Pena do tabalião, quç não poem nas appeHa~es as 
aua:l i ações dos bens de raiz. §• 58 • . 

Pena do tabalião , .que faz .escritura , em que falia 
per .liuras. §.59· 

Pena do ;taba! ião , que recebe deposito ·., ou ·condena .. 
ção alguma. §. 6o. . 

Pena do tabalião, que poem renunciaçio da Je.i, que 
falla dos ·sessenta dias , que •tem , ·o que confessou 
receber emprestado. §. 61. · 

Pena do tabalião., que não poem nos feitos dos pre-
sos os autos da prisão. §. 63. 

Pena do taba.Ilão,. que ·não nori'fica ao j;uJgador os 
feitos .d06 seguros , que ouuer .xv. dias que se não 

. falia a elles. §. 64. 
Pena do tabalião , que daa mais testemunhas, que a'! 

das querelas ., ·ou deuassas, ou que as nellas referi- . 
das.§.() 5· 

Pena do ·tabalião ., que sonega as culpas na :folha. 
§. -66. ,e liu. 5· tit. 5· §. 4• -

Pena .do tabalião, que faz escritura falsa, ou auto 
falso. §. 'f17. e hu. 5· tit. 7· §. 5· 

Pena no labailião, que não notifica ao juiz as quere-
las, que passa de hum anno que são. dadas , sem 

Gg 2 



REPERTORIO 

se. proceder per ellas. §. 68. e liu. 5· tit. 42. 
§. 2 2. 

Pena do tabalião, que não escreue de graça os em-
prazamentos e escrituras, que lhes os Alcaides 

. das sacas requerem.§. 69. e liu. 5· tít. !i9. §. 2J·· 
Pena do tabalião , que leua mais do conteudo em 

scu .rcgimento. §. 70. · 
Pena do tabalião, que não poem em estado quando 

.os. j1,1lgadores não procedem contra os que ale .. 
·Uantão volta emjuizo. §. 71. 

Pena do tabalião, que não tem em sua casa as armas, 
: •que he obrigado ter.§. 72., e liu. 5· tit. ro.s. §. 1. 

Pena do taba tião, que se. acha presente á prisão dal-
. g.uem, t não faz o auto do habiro e tonsura. §.7J •• 

e I i u. 5. ti t. r o 8. §. 1 • 
Pena do tabalião ou escriuão, que escreue o que a 

testemunha diz fora do artigo, por que a pergun .. 
rão. lí~. ' :· tit. 65. §. 2. · . · 

Pena do tabalião ou escriuão , . que não daa em rol 
ao chat1ceper da comarca as penas , que tem em 
seu protoc:oilo, que pertencem á chanccllaria. Jiu. 
1. tit. 43· §. 1. e tit. 6o. §. 41. 

Pena do tabalião ou escriuão, que faz estromento 
daggrauo ~ . ou carta testemunham:!, que não he 
conforme á verdade e aos autos. liu. 3· rir. 59·§. 2. 

Pena do tab<.dião, que sonega ~o Corregedor da co.. 
marca qu1~rela ou inquirição. liu. I. tit. 39·· §. 2. 
e rir. 6o. ~· 40. 

Pena do esçriuão, que vsurpa o officio doutr~. 
liu. r. tit. 20. §. 5· 

Pena do esqiuão, que não poem a' paga nas escri-
turas . liu. 1. ti r. 20. §. 7· e rir. 61. §. 2 r. e 63. §. 18. 

Pena do escriuão, que não poem o dia, mes c ann(!)~ 
c seu non~e na escritura. liu. 1. tir. lo. §. 8. . 
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Pena do escriuão, que não poem nos termos do pro-
cesso os dias , que as partes parecem em juizo. 
liu. 1. tir. 20. §. 10. e tit. 37· §. 8. 

Pena do e ~ criuao , que não daa em tempo os fei-
tos ao juiz, ou Procuradores. liu. 1, tir. 20. 
§. 12. 

Pena do escriuão, que não daa assinar ao juiz a sen-
tença ver.bal, que deu, ou á pane sua confissão. 
Jiu. r. tit. 20. §§. I 7· e 20. 

Pena do escriuão, que pede á parte papel ou perga-
minho. liu. 1. tit. 20. §. 2 r. 

Pena do escriuão, que vai fora sem lieença do jul-
gador .. liu. 1. tit .• 20. §. 23• 

Pena do escriuão, em cujo. o.fficio commette erro o 
escriuão , que elle poem. liu. I. tit. 20. §. 34• 

Pena do- escriuão, que f.1z escrituras , , que lhe não 
. pertencem. liu. 1 •. Lit. 63. §. 30. 

Pena dos escriuães dos Vigairos, q lle não guardão a 
taxa dos escriuães da cone. liu. 2. tit. ro. 

Pena dos escriuãe.s dos Vigairos, ou nota rios aposto-
licos, . que fazem escr.iruras ., em que algum leigo 
h e parte. I iu. 2 . tít. 1 o. §. ' 2. 

Pena do escriuão, que ·escreue nas querelas , . que to-
ma, outras palauras ou · razões, . e não as que o 
quereloso diz, ou accrescenra alguma causa. liu. 
5· tit. 42. §·. 13., e liu. 1. rir. 6o. §. 6. 

Pena do escriuão, que ajunta ao fejro a petição de 
aggrauo, em que não vai sinal do Regedor.liu. I. 
tit. I. §. 4 8. 

Pena do escriuão do a.ggrauo , que poem appresen-
taçâo em estromenro. que lhe não he destribui-
do. liu. 1. tit, 4· §. 18. 

Pena do escriuão, em cujo poder se perde algum 
feito.liu. I. tit. 20. §. 15. 
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Pena do- escriuão, que daa maa reposta ás partes • 
. liu. I. tit. 2 0 .'§. 22. 

Pena dos escriuães , que sendo os feiws findos den .. · 
tro de hum mes, os não mandão contar,. pera saber 
se leuárão mais do ordenado. liu. I. tir. 20. §. 32. 

Pena do ·escriuão, que faz aluará, pera pre11der, sem 
nome do malfeitor, se não faz menção ne!Ic .doutro 
secreto , em que iraa. I íu. 1. ür. 3 9• ·§. 1 o~ 

Pena do escriuão da Ouuidoria dalgum senhor, 
que poem publicação a .desembargo, que falda pei: 
Acordáo em Re!a~áo. ·liu. :2. tit. 26. §. 34· 

Pena dos escriuães , que não poem nos feitos , . se as 
partes estiuerão á publicação das s.enten.ças , ou 
se f0rao per elles, ou per seus procuradores pos:tos 
alguns embargos ., e o que sobre .elles passou. liu. 
3· tit. 7I.§. 25· 

Pena do escriuao dos orfãos , que se.rue , sem dar fi-
Ir · L Q § ança. I li. f. ttt. ·u o. • I 4• 

Pena .do careereiro_. ·;que ·Ie~a peita dos presos ., ou 
·doutrem ppr .elles. hu. E· ·ut. 54· §. ·2. 

Pena do carcFreiro ., que traz soltos -os presos.liu. ·E· 
tit. 54· §. ·~· 

Pena do car2ereil1o _, Alcaide, ou guarda, por cuja 
culpa ou mal i c ia fogem os presos. liu. 5. ti1t. S4· 
§§. 4• e 5" 

Pena do carq~reiro, que so1ta p,rew sem manqado 
da justiça, por peita, ou sem ella. liu. 5· ti:t. 54· 
§§.7.e8. 1 

Pena do .carcçreiro, que não faz auto do habito ~ 
tonsura do preso • que recebe~ se nao era fei tá.' 
liu. 5· tit. ~o8. §. 4· '' 

Pena do carcereiro, que dorme, ·OU consente dormir 
··homens co~n as motheres 'presas. liu. 1. ti t. 2 7. 

§. 9· 
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Pena do carcereiro, que Ieua peitas dos presos , . por 
. lhes deitar menor prisão. liu. I. tit. 27. §. 10. 

·Pena dos carcereiros, que vendem aos presos causa 
alguma. liu. I. ti r. 27. §. 15. 

Pena dos ~adrilheiros, que não acodem aos arroi-
dos. liu. 1. tit. 54· §. 9· 

Pena d.o official da justiça ou fazenda, que serue, 
. sem hauer .xxv. annos. liu. 1. tit. 73• 
Pena do official da justiça, que dorme com molher, 

que perante elle requere. liu. 5· tit. 20. 
Pena dos officiaes da justiça, que se fazem rendei-

ros. Tiu. 4· rir. 39• 
Pena dos officiaes da justiça ou fazenda, ou da casa 
. d'Eirey, que tom ao peitas de pessoas de sua jur-

dição. liu. 5· tit, 56. §§, I. e 3• 
, Pena dos officiaes da justiç~ , fazenda , casa e ca-

mara d'.Elrey, e de sua corte, que recebem ten-
ça~, prazos, ou quaesquer rendas pera si, ou fi-
lhos seus, dalguma pessoa. )Íu. 5· tÍt, 56 o §.I I. 

Pena dos officiaes da justiça, fazenda, can:ara e cor. 
te d'Elrey, que comprao de pessoas, que perante 
elles requerem. liu. 5· tit. s6. §. 12. . 

Pena do official · d.a justiça, que tem officio de jul-
gar. , que roga a alguma pessoa que quite • ou re-
mirta a outro alguma cousa. liu , 5· tit. 56. §. 13. 

Pena do offidal da justiça, que não cumpre as car. 
tas de execução da justiça no dia, que lhas dão, 

· até o outro.liu. 5• rit. 6o. §. 4· 
Pena dos offlciaes dajusriça, que s~ndo requeridos 

. per . os Alcaides das sacas, não vão prender os 
passadores , OLI tomar as causas, que Ieuão. liu. ·s. 

' tit. 89. §, I 4• , 
Pena dos officiaes da justiça ou da fazenda , que 

hão á mão os depositas, que mandão fazer. liu. 4• 
· tit. 34· §§. 5· e 6. 
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official da fazenda dalgum senhor, que 
appellação ou a~grauo. liu. 2. rit. 26. 

Pena do official da fazenda dalgum senhor, que 
·conhece dos feitos sobre sesmarias .ou ·horanças, 
que ao ral senhor perrencem. liu. 2. rir. 2·6. §. 39· 

~ena do of~cia·l da f'!zenda , que da a posse dalgumas 
rendas, ou dereiros d' Elrey, per. c.anàs, que não 

, passárâo pela chanccllaria. liu. 2. tit. 20. §. 4· 
Pena do official da fazenda, que arrenàa a 1"endeiro 

d'Elrey. -liu. 4· t-ir. 38. §. 4• · 
Pena do official da fazenda, que ·compra desembar-

g(B. ·liu. 4· ·ti r. 40. · 
Pena do officia.l d'Elrey., que toma peitas. ,Jiu. 5· 

rir. 56. 
Pena do official , que l~ua mais do -con~eudo .em seu 

:regi1:nento. liu. ·S· tir. 59· : 
Pena do1 of9cial , qu.e vende officio sem licença 

d' Elrey ., ou com Jicen,ça, tendo nelle feito erros • 
. ·liu. I. tit . ''74· §§ . 1. e J· 

Pena do official, que faz obra por portaria ~ · que -da 
parte d'Eirey se daa. liu . .2. tit. 19. ' 

Pena do offic;ial d'E'lrey, que com malícia lei*a per-
d.er a fazeqda do .dito se~hor ., ou lha fur.ra. l, iu~ .2 • 

. :t.lt. 2 8. . 
P..eaa dos officiaes, que tem :liuros,e não nos assin.ão. 

, liu. 2. tit. ,48. §. 2. ~ 
Pena dos offi1,:iaes, que se fazem feitores ·dos -of.ficiaes 
. seus superiores, ou lhes errprestãG . .J.iu.).tir.s6.§. I\ 

Pena da of(lç,ial, que ac-ceptou promes~a dal g uFn~ 
. dadiua, Aâ\o .a tendo r-ecebida. ]i (\~ 5· tÍt, 56.§. 4• 

Pena dos officiaes , que dão aos senhores das tet:ras, 
, .ou Alcaides moeres alguns seruiços em ·no.me 

dos con.celros. liu. 5~ ,tit. 69. §. 5. 
Pena 
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Pena:. dos officiaes· das:camaras, que dão·aos senhores 
das terras, ou Alcaides moeres, aposentadoria dalil 
casas, ou camas , não no tendo per suas doações. 

. ·: liu:.. 5· tit. 69.' §• -6. · 
Pena -do ófficial., que faz -execução maliciosamente 

er:n mais bens dos que bastão .pera a diúida. liu. 3; 
• c • ti t, 7 I. §. 6. . · . ·, 
Fena dos offidães, que faze111. execução em homens 
· de qualidade, não· lhe guardando sua liberdade ·é 

· prerogatiua .. Iiu. 3· tit. 7'~· ·§. I o. 
Pena dos officiaes mecaniços, que não guardão a taxa 

· dos Almotacés. Iiu. r~ tit. 49· §. 8. · . · ;; 
Pena dos senhores de ter-r~s ., que crião tabaliães de 

nouo. lju. 2 •. t-it. 26. §. 2 J.. · 
Pena dos senhores de terras:. que per su~s <:artas dão 

· authoridade aos-tabali~es, que síruão sem se appre-
sentarem ao:Chanceller m<>or. Iiu. 2. tit. 26. §§. 2 2. 
2]. 

Pena dos senhores de terras., que dão aos tabaliães , 
que ·fazem per suas cartas outro regimento, que 
não he conforme·ao da chancellaria. Iiu. 2. tit. 26 • 

. §. !l.7• ' . . 
· Pena dos st;rihores de terras, que em pedem nellas 

execuções de mandados d'Elrey, ou de officiacs 
«ilajustiça. I"iu. ·2. tit·. 26. §.·fO. · 

Pena dos senhores de terras , que : leuão mais tri-
buto.s dos que lhe são outorgados. liu •. 2. tit. 26. ·· 
§. 43· 

Pena· dos senhores de terras, que poem juize~ de fora 
· ndlas sem ' lkença , e que pena terão os mesmos 

· · 1ui~çs~ liu. 2. tit. 26. §.45· 
Péna dos senhores· de· terras, que v são de mais jur .. 

dição da que lhe he dada. liu. z, tit. ~6 • . §§. 48. 
' c 53· · ' . -
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Pena doo senlrores de terras, ou séus Ouuidores•, que 
pocm penas pe-ra as. chancellarias. liu. 2. th. 26. 
§. 59· 

Pena dos senhores de terras, ou .Capitães, que arren-
dão rendas sua.s a seus Ouuidores. liu.4, tir.JS. §.3. 

Pena dos senhores de terras-, que lanção peitas, ou 
emprestidos. liu. 5· tit~ 69 .• §·, I·. . . 

Pena dos senhores~ que fazem coutadas.Jiu.s. tit.ni~ 
§. 2. 

Pena dos senhores ., Prelados ,_ou fidalgos-, que tornao 
per força pão , ou o- lanção pelas casas. liu. 5 .. 
tit. 69. §. :l. 

Pena dos senhores. , ou fidalgos, que constrangem-os-
moradores ,, que os siruão em acarretas, . sem. lhes 

· pagar .. liu. 5· tir. 69. &·. 3· 
Pena dos senhores , que em suas terras :tomão mer--

cadorias aos mercadores contra suas vontades. 
liu~ 5.· tit. ~9-. §. 4· - · . 

Pena dos sentfores , ou Alcaides moores ,. que torrião -
pão, gado,, oll semelhantes seruiços_ dos moradores 
de suas terras. liu. 5· tit. 69, §. 5· · · 

Pena dos senpores , ou fidalgos , que se apbsentão 
em casa, qu roupa dalguem contra sua vontade. 
liu. 5· tit. (,9. §. 6. ·· . ' · 

Pena dos sen~ores,, ou de seus Ç>uuidores , que de~ 
pois de m c,Jfficiaes electos , abrem os pelouros e 
tirão, ou rqettem outros , ou vão conrra a eleição. 
I. . § I 1u. r. m. 45· • 12. . · 

Pena dos senhores , ou de seus Ouuidores , que vão á 
camara a esrar nas vereações. liu. r. tit. 46. §. n. 

Pen.a dos senhores, que vsão de correição em suas 
terras, ou a empedem fazer aos Corregedores da& 
comarcas. liu. 2. tit. 26. §. r6. ·. 

Pena dos sc:_ohores, ou fidalgos, que tomão manti-. 
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. mentos , -ou bestas contra vontatle de seus dónos. 
liü. 2. -tit: J6. . . 

Pena dos senhores, que ameação as partes, ou fazem 
que não appellem, ou dcmegão as appellações per.t 
Elr~y. liu. 3· tit. 55·§. 3· 

Pena· dos fidalgos , que pousão nos moesteiros, _ou 
_ _lhes tomão mantimentos per força. liu. :2. tit. 11. 

Pena dos fidalgos , que tolhem aos Rectores das 
. . igrejas arrendar a quem quiserem. liu. 2. tit. 12. 
Pena do que se chama fidalgo, não o sendo. liu. 2. 

tit. 37• §.H. . 
. Pena dos que tomão armas, que lhes não pertencem. 

liu. 2. tit. 37• §. 6. 
Pena do que tendo armas suas, toma as alheas , ou 

accrescenta nas suas. liu. :2. tit. 37· §§. 7• 8. 9· 
Pena dos ,pays, que -consentem a seus filhos , ou fi-

.Jhas chamar-se de Dom., não lhe pertencendo. 
liu. 2. tit. 37· §. 13. 

~Pena dos que tomão Dom, não lhe pertencendo. 
1-iu. 2. tit. 37· §. n. 

P-ena dos que romão appellido de fidalgo de solar 
. conhecido, não lhe pertencendo.liu.2. tit.37·§.14. 
Pena dos Almoxarifes, rendeiros e jurados, que fa-

zem auenças sobre coimas. liu. 5· tit. 6:2. 
Pena dos Almoxarifes e Thesoureiros, ' que pagão 

desembargos, ou guardão quitas, ou esperas per 
mandados d'Elrey, que não passárão pela chan-
cellaria. liu. 2. tit. 20. §. 5· 

, Pena dos Almoxarifes e Thesoureiros , que dão o 
dinheiro d'Elrey a ganho, ou o emprestão, ou dão 
espaço sem licença d'Eirey. liu. 2. tit. 30. §.I. 

Pena do Thesoureiro d'Elrey, que aparta a moeda, 
'que for de maior peso, do que deue ser, e a vçnde 
a peso. li!J • . 5. tit. 6. §. 9· 

Hh 2 
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Pdha: dos recebeél~res, feitor-e~. ~ordomo~ e ou.riue ... 
. ~cs, de que se fia dinheiro, e -o furtão. liu. 5· 

tit. 37· §. 9· . . . 
Pena dos testamenteiros, que comprão c ousas dos 

testadores. liu. 2. tit. 35• §. 7· 
Pena dos testamenteiros, que n-ão mostrão ao tem-

po, que lhe he mandado, os testamentos e despe-
sas ao juiz dos residos. liu. 2. tit. 35· §. 9• · 

Pena dos mercadores estrangeiros, que vendem panno 
- ~ couados, ou cornprão auer do peso-de certos 1~
gares. liu. 4· tit. 2. 

Pena dos mercadoFes est-rangeiros-, que comprão 
neste reino mercadorias, . pera reuender. liu. 4• 
tit. 2.l §§. 3· e 5· . · ' 

Pena do que compra,_ ou recebe em penhor prata de 
igrejas sem licença d'Elrey. 1-iú. 2. ti~. 13. · .: 

Pen_a do' que comprão p~o, pera reuender. liu-. 4• 
tlt. 32• I . - · 

Pena dos que comprão desembargos. liu. 4· tit. 40. 
Pena dos que comprão, ou vendem cousas litigiosas. 

liu. 4• tit. t5· §. 4• · . ·: 
Pena do que compra colmeas, pera matar as abe-

lhas. liu. 5. tit. 97. · - ·: 
Pena do q'ue çompra casa, pera desfazer , e vend·er a 

pedra, ou . madeira. liu.- 2. tit. J 5· §. 28. 
Pena do que r:ompra alguma cousa furtada. liu. 5· 

\ 
tit. 37· §, 6. 

PeQa do que compra em Lixboa alguma coüsa de: 
cinquoenta reaes pera cima, senão a pregoeiros. 
ou adelas. )iu. 5· tit. 37· §. 7• · 1 

Pena do que vende per pesos, ou medidas falsas. 
liu. I. tit. I~~· §. 2 8. ' 

Pena dos que 'vendem per pesos , que não são affi-
nados, OU qs tem, }ÍU. I. tit, 15. §•35• ., I 
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Pena dos que ~ vendem bens de raiz a igrejas; ou or-
dens. liu. 2. tit. 8 •. §. r. 

Pena dos que vendem armas, ou mantimentos aos 
Mouros. liu. 5· tit. 81. · 

Pena· dos que vendem naos a estrangeiros, ou as fre-
tão por mais de um anno. liu •. 5, tit. 8'8. §. 12. 

Pena .do que vende huma mesma causa a des~:~airadas 
pessoas. liu. 4· tit. 2 8. §. 3·, e liu. 5·· tit. 6 5.·· §. r. 

Pena do que vende cousa foreira sem authoridade do 
senhorio. liu. 4· tit. 64. §, 2. 

Pena do tutor , ou.curador, .que compra bens de seU 
pupillo. liu. I~ tit. 67. §. 564 

Pena do tutor·, cru. curador, que casa orfão sem ~-u
thoridade· do juiz. liu. r. rir. 6r;~ §. 62~ 

P-ena do tutor; ou curador, :que dorme rom orfãa, 
que tem em .casa. liu. r. tit. 67. §. 6-3. 

Pena do tutor, que .consenre. esrar o ortão com pes-
soa p.odérosa sem licença dojuiz. liu. r. tit •. 67. 
§• 7 r._ . 

Pena do que•dcmandâ per .escritura publica, e tinha 
hauida sentença contra o reo, que mostrou não ser 
·obrigado. liu~ 3. tit. r6 •. §. 2. 

Pena do que demanda em juizo· mais do que lhe he 
deuido. liu. 3 · ür. 25. 

Pena do que demanda seu deuedor, ante de vir o 
dia, ou condição. liu. 3· rir. 26. 

Pena do que demanda o que jaa em si tem. liu. 3• 
tit. ?.7· . 

Pena do reo, que sendo demandado per escritura 
· publica de .x. dias, veo com embargos, que não 

prouou. liu. 3· tit. r6. §. 3· 
Pena das partes, que jurando de calumnia, fizerão, 

ou allegarão nos feitos o que não deuião per ma-
licia. liu. 3· tit. 29. §; 6. · 
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Pena do que litiga sobr-e bens de raiz, e sendo ca-
sado, o nega. liu. 3· tit• 32. §. 3• 

··Pena da parte , que falia com as testemunhas, depois 
de as ter nomeadas. liu. 3· tit. 43• §. r. 

·Pena do que vem com embargos á execução da sen .. 
tença , tendo-os já allegado antes, ou depois del-
la. I i u. 3: ti t. 7'· §. 2 5. 

Pena do que trasmuda a causa, ou o dereiro 1 que 
nella tem 1 em alguma pessoa poderosa. liu. 3· 
tit. 84. . . 

·Pena do que nega possuir a causa, que lhe deman- · 
dão. liu. 3· tit. 90. 

·Pena do que eira perant'e juiz ecclesiastico em caso, 
que a jurdição pertence a Elrey. liu. 2. tit. r.§. 25• 

' Pena do que daa presente, ou peita a official da 
justiça 1 OU da fazenda. liu, 5• tit, 56. §. I, 

·Pena c!q que promette ao julgador 1 perante quem 
. litiga, al&urna causa. liu. 5· tit. s6. §. 5· 
Pena do qll(,: diffama dalgum julgador, ou oflicial, 

que leu ou peita, e lho não proua. liu. 5. ti r. s6. 
§. 7· ' 

Pena do qqe resiste aos Corregedores da .corte e 
de Lixbo~ , ou Desembargadores, Meirinhas da 
corte e A jcaides da dita cidade. liu. 5· tir. 36. 
§. l. 

Pena dos qu(~ resistem aos Corregedores das comar- · 
cas, ou ()uuidores, e a seus Meirinhos. liu. 5· 
tit. J6. §. 2. 

·Pena dos qye resistem contra juizes de fera 1 Ouul-
dores das ordens, ou juizes ordinarios de cida-
des, ou vi lias notaueis. liu. 5. tit ~ 3 6. §. 3• 

· Pena dos q11e resistem contra juizes 0rdin arios de 
vi lias e cqncelhos, Vereadores , Almotacés e Al-
caides. liq. 5· tir. 36. §. 4• . 

\ 
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Pena dos que resistem aos porteiros , j ur~dos, ·vi ma-. 
neíros, homens dos M'eirínhos da corte, das co. 
rnarcas e das ilhas e dos Alcaides de Lixboa e 
doutros lugares. liu. 5• tit. 36. §~ 4• 

Rena do que resiste a q.ualquer official da justiça da 
corte , ou· do lugar ·, onde a· corte estaa. liu. 5• 
tit. 3 6. §. 9· 

Fcna -do que se não daa á' prisão, ou foge, sendo 
requerido da parte d'Eirey. liu. 5· tit; 36. §. 5· 

Pena dQ que injuria official da justiça. liu. 5· tit. 36. 
§ •. 6. 

Pena de cortamento de mão · se não ente-nde no~ (i .. 
dal gos, nem nos ca ualleiros dtl linhagem, quere-
sistem á.justiç<l. liu. 5· tit~ 36. §. 7· · 

Pena dos que encobrem,. ou acolhem os que resistem 
aos officiaes da justiça :da corte, ou do lugar i onde . 
a corte. estaa ;· li,u. 5· ti r; 36. §~· JO; 

P-ena do que tolhe penhor ao porteiro , ou a outro .. 
official da justiça .. liu. 3· tit. 72. §§. L e 2 • 

. Pena dos presos, que não obedecem ao carcereiro • . 
liU. I • tit, 2 7-.: §. I 3• 

Péna dos presos, que. fogem da ·cadea com ajuda . 
_. doutrém, .ou .per .si. liu. 5•. tit. 35 · §§: 3· e 4• 
Pena do que al.euanta·.volta em juizo , ou arranca em 

igreja, .ou procissão. liu. 5· ür. 75 • 
Pena do que· mata, ou manda matar. liü. ·5· tir-. IOó 

§, I. 

Pena do que mata . por dinheiro. liu. 5· t it. I o; §. 3• 
P ena do que mata ., ou fere com beesta. liu. 5· tit.IO. 

§. 4· 
Pena do que mata, ou fere na corte, ·ou arranca 

.arma. liu . 5· tit. 11. _ 
Pena do que mata bestas alheas, ou gado. hu. 5! 

t it. 100. §, I. 



Pena do que fere, ou arranca perante Elrey, ·ou no 
paço.liu. 5· tit. 10. §§. 9· 10. 

Peiú do qt:te fere na corte , ou no · paço , com pá o, 
_ou pedra, ou outra arma em ·seu defendimento, 

: que fique em arbítrio do juiz. liu. 5· tit. 10. §. 13. 
Pena do que fere, ou injuria a pessoa, com .que traz; 

demanda. li u. 5. tit. 1 o. §. S· e tit. 50. §. 6. -;; 
Pena do que daa cutila.da pelo rosrro, ou a manda 

dar. ·Iiu. 5· rir~ 10. '§. 8. ., 
Pena pecunia•ria dos que ma tão, ou ferem, .ou tirão 

arma na corte, l,iu . 5· tit. u. · . ·, 
Pena dos que fazem, ou dizem injurias aos julgado-

res ·c a seus officiaes. liu. 5• tit, 66. . 
Pena do que faz injuria a rendeiro d'Elrey, ou .ibe 

não leixa arrecadar a renda. liu. 2. tit. 29. §.I 2. : 
Pena dos que trazem armas defesas. liu.I. tit.57· §.r. 

· Pena dqs que r raiem armas, ou andão depois do 
' ·sino. liu. 1r. rir. 57· § . .J. . . . 
Pena dos que t-razern beestas depois das atiemarias. 

liu. 5· tit. J o. §. 6. . . :. 
Pena dos qL!e achão com armas defesas a~é quando 

se pode p(~dir. liu. I. tit. 57· §. 6. · 
Pena do qu~ furta valia de hum ma-rco de prata. 

liu. 5·· tit. 37• §. I. . ' ', 
Pena do que abrio porta, ou entrou em casa, que 

· estaua fechada , per port'a , janella, ou telhado, é 
furtou val ,ia de meo marco de prata. liu. 5· üt. ':j'7. 
§. 2. 

Pena do qu~! furta valia de quatrocentos reaes pera 
cima. liu. 5· rir •. J7· §. 3· '\ · 

Pena do qu~ furta de quatrocentos rcaes pera baxo. 
· Jiu. 5· tit. 37· §. 3• . 

Pena do escqmo, que furta de cem reaes pera cima. 
liu. 5• tit. 37· §. 3· 

Pena 
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Pena do ·escratto., que furta de cem reaes pera· haxo. 
liu. 5• tit. 37· §. 3· · 

Pena do que faz t·res fu.rtos -em desuairados tempos; 
liu. 5· tit. 37· §. 4• 

Pena do que furta ·ouro , ou prata , ou· escritura 
dalguma igreja. liu. 5• tit. 37• §. 5· 

Pena dos que fogem com as cousas emprestadas~ 
ou as vendem , ou fogem com os depositas. 
liu. 5· tit. 37· §, ,. . 

Pena -dos que são achados 'com gazulas, e dos f~r ... 
reiros, que as fazem. liu. 5· tit. 37· §. 10. 

Pena dos que são achados depois do sino com arti-
ficios, que sejão pera quebrar, ·ou abrir porta~, 
ou arcas, ou lançar portas fora d9 couce. liu. 5· 
tit. 37• §, H. . 

~ena dos que fecbão de noute portas por fora, con-
tra vontade de seus dono~t, ou sem o elles sabe-
rem. liu. 5· tit. 37• §. 13. 

Pena do estalajadeiro~ que não faz diligencia sohré 
o <lue se acha men0s em sua estalagem. liu. 5· 
tit. 3 9· . 

Pena do .que per-força toma a:lguma cousa i e quat't;;, 
do por elio -deue morrer. liu. 5· tit. 38. 

Pena dos que achão aues, escrauos e outras causas, 
e as não tomão a seu dono. liu. 5· tit. 41. 

Pena do escrauo , que mata , ou fere seu senhor , 011 
arrarnca pet>a eHe. liu. 5· tit. 10. §. 7· 

Pena dos hereges e apostatas. liu. 5· tit. 2. §. r. 
Pena dos que commettem. crime de lesa majestade 

da primeira cabeça. liu. 5· tit. 3· §. IO. 
Pena dos que commette-m crime de lesa majestade 

da segunda cabeça. liu. 5· tit. 3· §. 27. 
Pena dos que commettem maldade aleivosamente, 

ou atraiçoadamente feita, liu. 5· tit. 3· §. 23. 
li 
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Pena dos que dizem mal d'Eirey. liu. S· tit. 4• 
Pena d() que faz moeda falsa.. liu. 5· tit. 6,, 
Pena. do que dcspende moeda faJsa , sabmdo que 

·era tal. liu. 5· tit. 6. §. 6. 
Pena dos que cerceão moeda. liu. 5-· tit. 6. §. 7· 
J>ena dos que desfazem, ou mandã-o desfw~er m'oeda. 

liu. 5· tit. 6. §. 9· 
Pena do que aparta a moeda de major peso, do que 

deue ser, e a vende a peso. liu • .5-• tit. 6. §. 9• 
Pena do ouriuez , que . faz falsidade em seu offici()o 

liu • . 5· rit. 6. §. 8. · 
Pena dos· falsa rios. liu. 5. tit. 7· 
fena do es~Criuãojudicial ,, que faz auto falso. tiu •. 5· 

tit. 7· §~ 5· 
Fena do escriuão da C;!rmar:a. que não poem a sob. 

scripçãq conforme ao aluará. liu. 5· tit. 7· §. 2 '. 
:Pena. d!it que falsa sinal, ou sello d'Elrey. liu. 5.,• 

. § I 
tlt. 7· • l· . ' . 

Pena do· que falsa sinal', dalgum Desembargador ·~ 
o_u sello _aJithentico., ou sinal publ<ico de tabalião. 
hu. 5· tlt. 7. §. J· 

Pena· do quF falsa sinal dalgum julgador em eousa 
do officio , ou aluará, a que se dá fee, · cpmo. a 

, publ'ico. liu. 5· tit. 7· §. 4• , 
Pena· do que manda fazer alguma escritura falsa, e 

do que he testemnnha nella. \liu. 5· tit. 7· §. 6. 
Pena· das tesremtmhas falsa.s, é~os que as induzem, 

e subornã~>. liw·)· tit. 8. . . \ · . . 
Pena dos. q~1e vsao de escnturail, 01;1 testemunhas, 

falsas. liu~ 5· tit. 9· 
Pena dos· quF fálsificão cera,; ou .. quaesquer merca ... 

darias. li4• 5· tit. 87. §.- 2. · 
fena dos barqueiros e almocreues, que molhão. õ_, 

pão , que l,:razem. liu.. s .: tit. 87. §:. x .. 

\ 
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Pena dos que vendem per pesos, ou medidas falsas .. 
liu. r. tit. J 5• -§. 2 S. , · · 

Pena dos que vendem per pesos , que não sãa affi .... 
nados; ou os tem. liu. r. tit. 15. §. 35• 

Pena dos que não mandão affinar os pesos e medi .. 
das duas vezes no anno. liu. I. tit. I 5· §. 49· 

Pena dos que tern medidas e pesos falsos • a quem 
se applica. liu. 1. ti r. I 5· §. '6o. 

Pena dos que engastoão pedras falsas, ou contra .. 
feitas. liu. 5· tit. 86. 

Pena dos que descobrem llegredo d' Elrey. liuw s~ 
tit. 8o. §§. 7· e H. 

Pena dos que descobrem segredo ·da. justiç:t. liu~ S• 
tit. 8o. §. I o. 

Pena dos que abrem ca-rtas d 'Ekey .• ou Rainha , 
ou doutras pessoas. liu. 5. tit. 8o. §§. t:. a·té 6. 

Pena do que diz mentira a Elrey em preju·izo ·dal~ 
guma pane. 1iu. 5· ür. 8o. §. II. · 

/ Pena dos mexeriqueiros. liu. 5· tit. ·79· §. 4-
Pena do carn iceiro, que pesa mal a carne~ lür .• ~r. 

tit. 49· §. 7· 
Pena do carnicei'ro, que não esfola logo a r€Z, ·que 
_ decepa. l1u. 5· tit. 100. §. 2. 
Pena dos Sodomiticos. liu. 5· tit. 12. 
Pena dos que não descob.rem os Sod0m.Í'tic0s-. liu. S· 

tit. I 2. §. 3• 
Pena do que dorme com alguma alimaria. liu. 5• 

tit. I 2. §. 5· 
Pena do pay. que dorme com sua filha. liu. 5! 

tit. I 3· §. r. 
Pena do i'rmão, que dorm~ com sua irmãá. :liu •. 5· 
. tÍt~ IJ• §. 2. , _ 
Pena do sobrinho , que i:iorm'e com .su·a thia. liu. S~ 

tit, IJ. §. J• · 
li 2 
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Pena do primo.,. que· dorme '"om sua prima. lil1. S'; 
tir. 13. §. :y. 

Pena dos pa-rentes .transuersaes., que dorm·em com 
suas parentas dentro do quarto graao. liu. 5• 
tÍt·, I 3• §. J• . 

Pena. do sogro , que dorme com sua· nora. liu •. 5.• 
Út, I.J. §. 4• 

Pena do enreado, que dorme com sua madrasta. · 
lilL 5· tit .. r J· · §. 4• 

Pena do genro, que dorme com sua sogra, liu. 5,. 
Üt. IJ·· §: 4~ . 

Pena dos que dormem com suas cunhadas de qual'. 
quer graao. liu •. 5·· tit. I J• § •. 5• 

Pena das · molheres , que commettem peccrado de· 
, S9âomia. liu. 5· tit. 12 .• §. 4· 
Pena- da, molber Christãa • q,ue dorme com infiel! .. 

liu. 5• tit. 2 r. · · ' 
Pena da molhe r , que traz. cousas da cowa. e casa sem 

licençá·d'fi:ln:y. li.u. 2. rit. 47· §~ J. 
Pena: da mqlher: , que casa corn dous maridos. 

liu. 5. tit. 19. 
PCM1a das molheres ,., que tem rufiães. liu. 5• tit. 30.. 
Pêna· da mulher, que st veste em trajas de homem._ 

Iiu. 5· tit. JJ• 
Penàr da,·molher casada, que corpmette adul~erio. 

liu. 5· tit. 15. §. 2 • 
.Pena, da mol~er viuua , que casa., QU dorme com a, 

pessoa , com que foi accusada de aduli:erio per O· 
, marjd.o ,. e foi--absoluta • . liu~. 5. -ti.t. rq · § •. 3• 
Pena do qu.c fasa com a molher , co.m qu~ jaa reue-
. sospeita ,. e ~or isso foi accusada pelo marid~ ,. 

sendo viuo. liu. 5· ~it. 17. §. 3· 
Pena da filh~t, que casa sem authoridade de se~ · 

pay.. Jiu. 4· tit. 72. § •. 1": 
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Pena do que dorme com molher casada. liu. S• 
tir.Is.§·'· 

Pena do que dorme com molher ~asada , quando o 
inarido perdoa: á molher. liu. 5· .tit. 1 5· §. 5· 

Pena do que dorme com molher casada de feito,. e 
não de dereito , ou que está em fama de casada. 
liu. 5· tir. 17. §§. J, e 2. 

Pena do que dorme com molher, que anda no paço.; 
liu. 5· ür. 23. §. 7· 

Pena do que dorme, ou casa com parenta, criada ~ 
ou escraua branca encerrada do senhor, com que 
VÍUe •. liu. 5._tit. I 8. 

Pena do que dorme com freira , ou entra em moe-.. 
steiro. liu. 5· tit. 22. 

Pena do que dorme com viuua menor de .xxv. an .. 
nos, que está em poder de seu pay • ou de seu 
auô paterno. liu. 5· rir. 23. §~ 4· ' . 

Pena do que dorme com molher virgem per sua 
vontade . . liu. 5· tit. 23. §. I. 

Pena do que entra em casa de alguem, pera dormir 
com alguma molher. liu. 5· tit. 23. §. 5· 

Pena -do que força molher, ou traua della 1 ou a 
leua. liu. 5• tit. I 4· 

Pena dos que engalhão n:10lheres , e as tirão de casa 
de seus pays. liu. ·s. tit. If. §. 4• 

Pena do infiel 1 que dorme com Christãa. liu. S• 
tit. 2 r. · 

Pena dos barregueiros cortesãos. liu. 5· tit. 24. §. t. 
Pena· dos barregueiros casados. liu. 5· tit. 2~5. §. 11. 
Pena do barregueiro casado , que le-ua sua barregãa 
. cons.igo ao lugar do degredo. liu. 5· tit '2 5. §. 3• · 
Pena. das barregãas dos cortesãos~ liu. 5· tit. 24:. §. 2. 
_Pena das barregãas dos casados. liu. 5·· tit. 25. §~ 2. 
'Pena das barregãas dos clerigos c d'outros rehgiosos... 
· ~u. 5• tit. 26. 
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Pena dos harregueiros casados e de suas barregãa~ ,: 
e das dos clerigos, a quem se deue applicar. liu.5. 
tit. 25. §. 4• e liu. I. tit. 55·§. r2. 

Pena do que casa com duas molheres. liu. 5· ti r. r 9· 
Pena do que casa com molher virgem; ·ou viuua, 

. , .que está em poder de seu pay, mãy, auô ou 
senhor, sem sua vontade. liu. 5· tir. 32. 

J:lena das tes temunhas, que estão ao casamento do 
que casa com molher virgem , ou viuua 1 que 
está em poder de seu pay, may 1 auô, ·ou senhor 
sem sua vontade. liu. 5· tit. 32. §. I. 

Pena do mariào , que consente sua rnolher dorm ir 
· com outro. liu. 5· tit. I 5· §. 9· 
Pena do marido·, que mata a molher, ou o adultero, 

e não prouou o casamento per testemunhas, que 
ouuissern as palauras. liu. 5· tir. 16. §~ 5· 

Pena do marido , que matou sua molher sem causa. 
, liu. 5· tit. ~ 6. §. 4• 
Pena do marido , que por lhe fugir a molher pri-

meira , nãc1 sabendo se era viua , caso'u segunda 
vez. liu. 5•: tit. I 9· §. 2; · 

Pena àos alcqueteiros e alcoueteiras. liu. 5~ tit. 29. 
Pena dos rufi~es. liu. 5· tit. 30. 
·Pena dos exçommungados ; que se não absoluem. 

liu. 5· tit. 1.6. I \ 
Pena dos feiticeiros, e dos que fazem vigílias, o\l 

abusões. liL.J. 5· tit. 33· , 
-Pena dos ben~ed'eiros. liu. 5· tit. 33· §. 5· 
Pe~a dos arrepegadores, ou blasphemadpres. liu. 5· 

tlt. 34'• 
·Pena dos arrenegadôres a q·oem 'será appl icad~~· 

liu. ~5. ·tit. ~4· §. 8. . . . .. 
Pena dos que fazem vodos, ou vJgihas de comer e 

~dormir n.as igrej'<ls~ liu. 5· tit. 33· §. 6. - · 
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Pena dos amos dos fidalgos ; qu.e pedem aues e 

mantimentos, por causa de seus criados. liu. 5· 
tir. 45• §. 2. · 

Pena dos' que fazem vodos, ou baptismos de fogaça, 
ou . dos amos, que pedem por causa de seus cria-
dos, até quando se pode pedir. liu. 5· tit. 45• 
§. 3· . 

Pena de dous mil reaes, e de • x. cruzados , se forem 
de mór qualidade, aoi que jogão cartas. liu. 5• 
tit. 48. §. 3· 

E qualquer pessoa, que ao domingo • ou dia d~ festa antes ele 
missa jogar a bola , pngaraq. quinhentos re(ln da cadea, E 
na mesma penn. encorr-craa tódo ofjicial mecanico, ou ho"-
l~lem de traballzo, que na corte , ou cidade de Li:xpoa pela 
semana em dia de traballzo jogar a bola • a qual pena seratt 
pera quem o accusar: ful. to. do liuro Morado. Armo t52l. 

'E qualquer pessoa, que 110 paço , ou varanda jogar o tintinini., 
pagara a trezentos reaes da cadea pera quem o prender::fol • .LO.; 

elo /if•ro 111orado. Anna t52t. · · 

Pena dos que vendem cartas , ou as fazem. liu. 5• 
tit. 48. §. 2. ' 

Pena dos que jogão dados, não sendo em tauoleiro 
de tauolas. liu. 5·· tit. 48. §. 4· 

Pena dos que jogão com dados fafsos , ou cartas 
falsas, ou as fazem. liu. 5· tit. 48. §. 5· 

Pena dos que leuão dinheiro de tauolagem. liu. 5:• 
tit. 4 8. §. 6. . 

Pena dos que jogão dados , ou cartas a quem se 
applica. liu. 5· tir. 48. §. ~. . 

Pena dos ql.le jogão cartas , ou dados até quaFldo si: 
pode pedir. liu. 5· tit. 48. §. 7· 

Pena dos que fazem assuadas, ou quebrão p@rtas. 
liu. 5• tit. 5 I. . 

Pena dos que fazem ajuntamento de gente, pera fazer 
mal' posto que o não fa~ão. liu. s-- tit. 5-lo §. l. 

/ 
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Pena dos que vem fizer assuacías de Casteiia, otj 
d'ourra parte . • Iiu. 5· tir. 78. . . 

Pena dos que chamão nos arroidos outro appellido • 
senão o d'Elrey. liu. 5· tir. 6r. . , 

Pena dos bulrões . e inliçadores. liu. 5· tit: 6 5· 
. §. I. . . 
Pena do que vende , ou arrenda causa por sua ~ não 

o sendo. liu. 5· tir. 65. §. 3· . 
Pena do que compra alguma .causa, sabendo que 

não era do que lha vendeo. liu. 5· tir. 65. §. 4• 
Pena do que se leuanta com diuida, ou fa~enda 

alhea. liu. 5· tir. 65. §. 2. 
Pena do que tendo foro da mão de hum, e pagan-

. do-lhe a pensão , o vai tomar nouamenre de 
emprazamento d'outro senhorio , sem consenti-

.- menta do outro, a que pagaua. liu. 5· tit. 65. 
§, 5• I , ' 

Pena dos q111e fazem carcere priuado. liu. 5· tit. 63. 
Pena dos q~1e concertão com alguma pessoa , por 

lhe faze~ despachar negocias na corte. liu~ 5• 
tit. 70· §. 2. 

Pena dos vadios. liu. 5· tit. 72. 
Pena dos 9ue ajudão fogir, ou encobrem catiuos ~ 

que fogem. liu. 5· tit. 77· 1 
Pe~a dos que rirão presos da j~stiça, ou das prisões. 

_ hu. 5· m. 35· §. 1. \ 
Pena dos q:ue encobrem os que1 querem fazer mal.' 

liu. 5· ti~. 71. \ 
Pena dos qpe leuão Christãos nohos, ou Mouriscos 

a terra d~! Mouros. liu. 5· tit. 8'2. §§. 2. 4• . 
Pena dos 'hristãos .nouos, ou Mouriscos. que se 

vão pera terra de Mouros. liu. 5· tit. 82. §. 1. 
Pena dos lt.tdeus, ou Mouros forros , que estiuerem 
r neste reino. liu. 2 .• ti,t. 41· ' 

··Pena 
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Pena do que tem escondido a1gum Judeu, ou Mouro 
· forro. Jiu. 2. tir. 4 r. · 
Pena dos que forrâo Mo.uros ·por ouro 1 ou .prata do 

reino 1 senão tendo-] icença d' Elrey 1 pera morar· 
nelle. liu. 5· tir-. Sr.§§. 6. 7· 

Pena do Mouro 1 que sendo forro com dinheiro ,do 
·reino .. , ·e ·rendo ·licença 1 pera morar nelle 1 se vai 
pera terra de Mouros. liu. 5· rir. 8 r. §. 7· 

Pena dos Christãos, que vão a terra de Momos sem 
licença d' Elrey, ou do Capitão. liu. 5· tit. 81. §. 5· 

Pena dos Christãos nouos Mouriscos .1 que vem de 
-;castella.1 ·OU de Aragão a .este reino. liu. 5· tir. 82. 
§. 3· 

'Pena dos que leuão i\ terra de Mouros armas I pol-
·vora .1 artilharia 1 ou materiaes 1 pera fazer nauios. 
'liu. 5• tit, 8r. §. r .• 

1Pena dos que le~ão a terra de Mouros mantimentos, 
ou outras mercadorias 1 ·senão pera resgatar algum 

. ·cati!JO, e com lice_nç~ especial d'Elrey. liu. 5· 
tir. ~r.§§. 3· e4- . 

P.ena dos que leuão mantimentos, onro 1 ·prata caual-
·los1 ou nauios fora do reino. ]iu. 5· tit. 88. §.r. 

Pena dos que vendem naos a estrangeiros, ou as 
fretão por mais de ·hum anno. liu. 5· rir. 1!8.- §. I 2-• 

. Pena dos que pas-sãe ·gado pera fora do reino. liu. 5· 
tit. 89. 

Pena do que paga em ·gado soldada a pastor Caste-
lhano. liu. 5· [Ít . 89. §. 20 • 

. Pena dos que vão contra o regimento 1 dos que tirão 
gado pera fora do rei'no 1 e o não .fazem com.prir. 
liu. 5· tit. 89. §. 23. . 

Pena do CapiEão 1 ou mestre ., que vai resgatar a 
Cantor 1 e sonega da mercadoria, que leu a 1 de hum 
:marco de prata pera c i ma. liu. 5. tit. H 2. _§. 7· 

Kk 
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Pena do Capitão de nauio·. de Guiné., ou Mina 1 que 
torna outro porto á ida, ou torna-viagem, senão 
o a que vai eAdereç01do. Jiu.5. tir.1 i:l. §§. 10. 12 • 

. Pena do 'Capifão de nauio de Guiné ., ou Mina , que 
lança hatel fora sem ·recado do ·Capitãodolugar.. 
·J i u. 5. ti t. · J I 2. ·§. I I • 

iPena do Capitão de nauio de Guiné 1 ou Mina, que 
em Líxboa lança barel , ou homem fora, sem pri-

. meiro ser buscado dp juiz e feitor. liu. 5· rir. 112.· 
·§. I 3 • 

:Pena dos Capitães de nauios da M·ina., que vão to-
'mar a ilha do Príncipe , ou de São Thomé , se de 
laa trazem escrauos, ou outra-aousa alguma. liu.5. 
tit. I 12. §. 26. 

;Pena do Meirinho tle São Jorge d!i Mina,, _ que.leixa 
passar mercadorias, ou. <;ousas defesa,s. liu. 5. ti t. JI2. 
§. 8. , 

Pena dos guardas üos ·nauios de Guiné, ou Mina ,, _ 
, que lei xJo passar mercadorias _pc:;ra _as di tas partes._ 
.Iw. ,s •. ut. 112. §. s. 

Pena do pfl oto de nauio de ·Guiné, que -tpma algum 
_porto dq torna-viagem e não o del:..ixboa. __liu. 59 

. tit. · H2, §. 14• 
:Pena dos F}Ue são achados ·nos mares , -ou terras de 

Guiné, ou Indias sem licença d ' Elreyl liu. -5-
tit. I I 2 1, §. 2, \ , 

:Pena dos que Ieuão · mercadorías a ' Guiné, ou ás .In-
dias. lip. 5• tit, I I 2, §, 4• I 

•Pena dos ·que indo a Guiné, ou1 Mina, fundião mer-
. cadoria~. liu. 5· tit. II2. §. 19. · 

·;Pena dos que leuão nos nauios 'de 'Guirié, . ou Mina 
arcas, pu vasilhas de dous fundos. liu. 5· tit. 112. 
c§, ·20. 

'Pena do feitor ' e, officiaes da casa da Mina c· Guiné,, 



D A 5->r O R D E N A Ç Õ E S. 259 . 
que mandão, ou consentem leuar mercador.ias ás , 
ditas partes-,, ou irem contra o regimento. liu. 5•. 
ti t, I I 2.. §, 2 7 • 

Pena dos que tratã::, . em contas pardas, ou das ou-
tras , que na M.ina valem, ou em conchas, corijs, 

. e.u alambeis. liu. 5· tit. 1 '3· §. I. ·· 
Pena• dos q,ue trazem da lndia -co usas defesas. liu. 5. 

rit. I IJ. §. 2,. 
Pena dos que mandão ás ilhas do Cabo verde e do: 

Fogo manilhas de latão, ou estanho, laquequas, 
pannos de ChaYI., camisões de seda e outras cau-
sas defesas .. liu. 5•· rit. HJ. §. 5• 

'Pena dos nauios, que -tomão lastro, ou agoa de nou-
te ., ou carr.egão, ou descarregão, ou tomão passa-
.geiros depois do . sino de correr. ,Iiu. I. t:it. 55-. 
§§. r6. e I<J. 

Pena dos pescadores ., que .pescão aos domingos e 
'festas. ;liu. 1. tit. ·s 5· §. '7· . 

Pena dos que lanção de noute agoas, ou outras ·cousa~; 
. 'Semelhantes, que se demande at:é tres dias. ·Jiu. ·1-•. 

rir. 56.§. 28. 
Pena dos que cação perdizes ., ou ·coelhos no tempo. 

da criação. liu. 5· tit. 84. 
Pena: àos que caç.ão em queimada do dia.. em que se· 

poem o fogo, a .xxx. dias. liu. 5• tir. 8J. §. 2.· 
Pena do que pasta com seu gado e-m quei:mada ante& 
, de paschoa florida. · liu. 5· tit. 83. §. 2. 
Pena do caruoeiro, que fa.z caruão em queimada 

·noua ., senão passados dous annos. liu. 3• tit. SJ_. 
'§, 2:. 

Pena dos danin'hos. liu. 5· tit. 8 5· 
Pena dos que não mandão baptiza'r ·os escrauos:nouos 

de Guiné. liu. 5· tit. 99~ 
Fena dos alfeloei:ros.. ·üu. 5. tit. 101:.' 

Kkl . 



REPERTORIÓ 

Pena dos que trazem por doo cousa de burel 1 .ou nl-
rnafega. liu. 5· tit. I02·. 

Pena dos que dão musicas de nout-e. liu. 5· rit .. IOJ. 
Pena dos que pedem pera. a-lguma inuocaç_ão ,, sen) 

mostrar, carta pera ello. liu. 5· rir. 104. 
Pen;:t. dos que trazem consigo home.ns esc.uclados ... 

li u .• 5. rir.-r.o6. 
Pena dos que tem em sua .casarosalgar, ou s.olimão, _ 

az-arnefe, ou apio :, _ e dos. bot-icairos, . que os ven-
dem,. senãp a cenas pessoas. lil·l. 5· rit. 109. 

P.ena dos qwe aco.utã.o malfeit-ores, ou fau-rn ·C.outos • . 
liu. 5.tit. 90· 

Eena dos que poem fogos. liu. 5· tir, 83. §• 1. 
Pena dos que fazem desafios. liu. 5• tit. 93· 
Pena. dos que ar r a ncão .- mar-cos ,, ou os poem sem -· 

authoridade de justiç_a. liu. 5· tit· -95• 
Bena d9s .que foge.rÍl da!) armadas. Jiu. 5. ti r. 98. ~;- ~- · 
Pena dos .q1ue. acceptão naue&ações pera fora .do rei~ .. 

no. liu. E· rir, 98,, §: 3. .o · . 

Pena .dos que tlão v.ã0 -seruir-a -Elre.y no tempo, _ q~:~e.
forem apercebidos. liu. 5· tit. 98. §. 4• . 

Pena_do .q\Je .corta . a.ruore. de fru.ct9. liu. -5• tit. 1 oo-. 
~ I, -

Pena dos 9ue fazem' coutadas. liu. 5• tit .. r H. §: 2. , 
Pena. de qyebrar. coutadas .até-quando se pod'e pediró .. 
·. ·li u. 5. rir. I I;. §. 6-. ... \ , . · . ., 
Pena dos que vaq ., ou tnansao, a -. Mr-na-, OI!! (j}ume, . 

ou~;lndiqs sem licença d'Eirty. liu. 5• ·rir. 112 • . 
Pena, .do 9ue recebe. malagueta ; ou especiaria, ante 

de ser trazida á casa de Guiné. liu. 5· tit. I 12. §. 9· 
Pena dos que se là.nção com os riegros de Guiné, pú 

ficão lail . liu. 5· tit. 112. §. 2 r. 
Pena dos que tem causas pertencentes ao trato· d~ 

.Mina. liu. 5• .tit . .1 1_3. §.I. 
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Pena dos que tir:io ouro 1 ou prata, ou outros rnetáes 
- e tintas .das Minas sem hcença d' cJrcy. l iu . 5· 

tit. 96. 
Pena dos priü11egiados, que não tem lanças de .x x. 

píllmos. liu. 5· rir. TO). §. 3· 
Pena dos que são obrigados ter' armas e cauallos, e 

os não tem. liu. 5· rit. 105. 
Pena elo regarão 1 quç traz á corte mantimentos den-

tro de cinquo leg'oas. liu. r. r-ir. 15. §. r. ' 
Fena do regatão, que··compra mantimentos na corte, 

pera reuender. liu. r. tit. 15. §. 64. ' 
.Pena do azemel, que toma palha aos 1lauradores sem 

aluará do Almoracé .m6r'. liu. L út. I 5· §. 4· 
Pena dos lau.radores de C·ertos lugares, que não fazem 

i?aJheiros. Jiu. I. tÍt. I 5• §. 5~ 
Pena· dos ~ue ·tomão na ·corte -per força ·manti mentos, 

eu besta·s• ·nu. 11 r·it. ·15. §: '63. · 
Pena do que querelou dalgum barreguciro casado, 

ou cortesão ., oti de qua'lquer barregãa, ·e recebe 
dinheiro por não accusar.- li:u. 5· ti r. 26. §. 6. 

F e na do que se concerta com ·o A !cai de , ou Meiri- · 
.- .nlio~ que quere-le dalguem , assegurando-lhe as 

·Custas-. 'liu. 5· tit. 42. §. 2·. 
·Pena do Promotor, ou ·escriüão, que dão mais teste;. 

_munhas_ nos feitos da justiça, ou ·de que as partes 
'são lànçadas, que··as· da ·q l:lerda, ou·deuassa; !lu. 5. 
tit• J.. §§. I+ e I 5~ 

Pena do enqueredor, que não pergunta ás testemu-
nhas rodas as .c.ircumstancias e requisitos conreudos 
e-m seu. regimento ·, ou lhe pergunta .mais. liu. r. 
rir. 65• §§. 2. 3• - · 

..Eena -do Contador, que leua ·em conta a algum M-
moxar_ife, ou Thesoureiro o desembargo , , q!Je 
p,agou per mandado d'Elrcy_, que não. passou ·peJa 
,chancellaria. Iiu. 2. tit. 20. §. S• 
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Pena do homem poderoso, qu~ se serue de odão· 
,sem· lícença dojuiz. liu. r. tit. _ 67~ §. 7'· 

Pena· do que accepta dalg um sei1hor officio de Mei-
rinho .,, não no podendo fazer per suas doações. 
liu. 2. tit; 26. §. 46. . · · 

Pena do que toma· :priuilegio dalgum senhor, pera. 
ser escuso de encarregas do concelho, ou de ou-
nos, liu. 2 '. tit. 26. §. s6. 

Pena dos que faz-em, ou dizem injurias aos rendeiros. 
d'Elr~y sobre arrecadação de suas rendas •. liu. 2. 
ri~~.tr~. . 

Pena do que impetra,.prouisã0 -contra alguma•orde-
nação ,. em que vai clausula, que sem em-bargo da, 
ord'enaçãn ,.·crc.,, se -della não se faz ·expressa men-
ção. liu. 2. tit, 49· §~ 3· . 

:Pena do que imperra carta d'Elrey :per falsa enfor- -
mação, e do julgador ., que , o não ·castiga • .liu. 2 ... 

. I 
. ~~r •. 2 3. I . ' 

Pena do rendeiro do vent0 , que alhea, ou mata o 
gado, qutj acha, a•ntes de .passarem os quatP0 me-
ses. liu. 3· tít. 76. §. 5·· 

Pena· do senf1or d~ casa, qu~ pede ~o- que ~c'l_la nella ., 
· o aluguer 1_que_1aa em s1 t1nha. I_JU: 4· tl't. ·57· '§. 4• 

-Pena do se11hor da casa , q ue mal.JclOsamente man~ 
dou rançar o alugador fora·. liu. 4· Üt. s8. §•\ 6. 

;Pena do que recusa ent regar. -~ cous~- empre~tada ~ 
alugada, pu arrendad a a re rn\po certo-, .passâqo e-
tal tempo•1• liu. 4· tit. 59'• §. I. \ · ' 

Pena d~· quq:· rom?u terras, oH dl.~os de sesmaria, ~
os na:o apro1,.1eJtou dentro; do t<frmo, q1.,1e lh<>: f01 
dado. li-u v 4· ti.t. 67 · '§. 4·· 1 

Pena do qu~ não quer segurar alguma pessoa, que 
delle ped<~ seguro,. sendo-l-he mandado ,pe-la justi-
ça. liu. S·1 tit. 50. §. I. 
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Pem do que offende , .ou injuria a pessoa, que delle 
tomou seguro. liu. ·5• rir. 50. §. 5· 

.Pena .dos. que ~ão . querem .dar .a menagern . .,liu. 5· 
tit. 67. §. 2. . . 

Pena dos que ·tirão hestas, ou gado do curral do con-
celho, sendo leuados a elle per coimas, não poen- ' 
do penhor .em mão .do curraleiro, liu. 5· tir. 62. 
§ . . 2. 

Pena ·dos que dão aos senhores das terras , em que 
. · morãq , seruiços de pão, ou vaccas , ou carneiros, 

ou outros sc rnelhant~S. liu. S· tit. 6q. §. 5· 
Pena do parente dalg um · morto, .que . wrna accusar 

·o que cs taua -1 iu r c: per· sentença , se o. accusado ·fica 
absoluto. liu. 5· tit. 73· §, 3· 

:Pena do deuedor, que se .acolhe em casa dalgum se-
nhor, por não ser demandado. liu . . 5. tit. 90. §. 7• 

;Pena das candieiras, que· vendem a's;candeá·s âe ·me..' 
nos.peso •. liu. r: tit. 49· §. 7· . 

,Pena. das padciras, ·que vendem pão de menos peso. 
liu. r. tit. I 5· §. 7· e tit. 49• §. 7• 

'Pena dos que faze!'fl contracr.os simulados. :}iu. 4· 
tit. 15 ~ -

Pena dos que dão, ou· recebem. á vsura;liu. 4• tit. 14. 
. § •. r. 
:Pena dos que fazem contractos, ~m que poem jura-

mento·, ou boa fee. liu. 4· tit. 3· 
-Pena do liberto, que cita seu patrono sem licença. 

liu. 3 · tit. 8. §. 2~ 
~ Pena' do filho legitimo, ou adoptiuo, que cita seU 

pa~ sem licença. liu. 3· tit . . 8. §§. _2. 3· 
Pena do que toma posse _de beneficio. , que vaga, sem 

áurhoridade do ordinario. liu . . 2. iit. 9· 
.Pena do que toma cousa alguma de nauio, que se 

. perdeo. liu. 2. tir. 2.2 . · 
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Pena do Vedor da fazenda, gl,le co11hece de feito· 
crime dalgum rendeiro, e o não leixa ao Almoxa-
rife. liu. 2. tit, 29. §. 10. 

P .: na do Contador, que não conta os feitos dos presos 
dentro de dous dias. liu. J. tir. 70. §. 43• 

Pen11 do pai, que não faz inuenrario . . liu. 1. rir. 67. 
§. 7· 

Pena do que sonega <_tlguma· causa no -inuentario, 
que faz. liu. r. tit. 67. §. 9• 

P ena dos que dão officios .por dinheiro. liu. 4· tit. 4i. 
·Pena dos que arrendão gado e colmeas em caso , que 

he defeso. liu. 4· tir. 42. 
Pena do que esbulha alguem da causa, que possue. 

liu. 4 , rir. 50 . . §. r .• 
Pena do que engeita moeda d'Elrey. liu. 4• tit. 53· 

§. [, I 

Pena do Hue .força 'h0mern liure, pera que viua com 
elle. liu. Í' tit. 1 7• · . 

Pena d os qu-
1
e acolhem criados , que viuião .com eu-

tJ:em, sem sua liceoç.a. liu. 4· tit. 18. 
Pena dos concelhos, que fazem concertos ·com alguns 

· senhores sobre suas rendas , se forem ~a cor.oa. 
liu. 5.· rir ~ 70. §. r. .. 

Pena d os q ue Janção cartas díffamatorias, ou <lS tem. 
liu . 5• tit . 79· ·.\ · .. 

Pena dos alcoueteiros e akoue\e iras. Jju . 5· tit. 29 • 
.Pena do qu~ induze ca_zar o orfão sem authori.dade 

de seu juiz. liu. r. tit. 67. §. 611. \ 
Pena do que em nome do senhor\ :la ter i~ leu a· m.ajs 

t~· ibutos. <los que ao tal senha~ são outorgados. 
lt u. 2 . ttt. :P-6. §. 43• · ' .. .. 

Pen hor da~o com condição , que não pag;i.ndo a 
cel'to tenwo , fjque arremata.d.o ao credor. liu. 4--
.tit .. 2 6. . 

Penhora- · 
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Penhora se faz primeiro nos bens moueis, que nos 
de raiz. liu. 3· rir. 71. §§. 5· e 6. 

Penhora como se fará a pessoas de qualidade. liLJ. 
3· tit. 71. §. JO, 

Penhora em que bens se não fará a cert:as pessoas. 
I i u. 3. ti r. 7 1 • §§. 1 r • e r 2. 

Penhora se faz nos bens de raíz, quando a parte ne-
gou, que tinha moueis. Iiu. 3· tiL 7r. §. 5· 

Penhora se faz nos bens, que a parte dá , sendo 
bastantes, e não em outros. Ji,u. 3• tit. 7'· §. 5· 

Penhora nos bens do absente como s.e faraa. liu. J• 
tit. 71· §. 6. 

Penhora feita pelo porteiro sem o escriuão. liu. 3• 
tit. 7 r. §. 7· 

Penhorados não podem ser os fidalgos, caualleiros e 
Desembargadores nas armas • cau01llos, Iiuros e 

· vestidos de seus corpos, posto que não renbão 
outros bens. Iiu. 3· tit. 71. §. I I. 

Penhorados podem ser as sobreditas pessoas na& 
ditas causas em causa de roubos e malfeitorias. 
Jiu. 3• tÍt. 71. §. I I. 

Penhorados não podem ser os acontiados a cauallo 
nos cauaHos, armas, nem nos bois darado , nem· 
nas sementes , pera laurarem suas herdades, se rno-
strãoourros bens desembargados.liu.3. tit.7r. §.r2. 

Penhorados não podem ser os bcs.teiros d.e c~ua!lo, 
nem do conto, nem os espingardeiros , nem ou-
tros acontiados, nas armas, que tem, pera scruir 
Elrey, se mostrão outros bens desembargados. 
liu. 3· tit. 7r. §. 12. 

Penhorados deuem ser os homens de qualidade pri-
meiro nos bens moueis, que tem fora de (asa • , 
antes qu.e lhes tomem os que tem dentro. liu. J• 
tit. 71. §, IO. 

Ll 
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Penhoradas não· podem ser as molheres fidalgas~ 
ou de caua.l!eiros, ou Desembargadores nos ve·sri-
dos, nem nas camas, posto que não tenhão ouuos 
bens. liu. 3· tir. 7r. §. II. 

Penhorar não pode a pane seu deuedor sem autho .. 
ridade de justiça. liu. 4· tit. 5• 

Perdão, que algum pede de morte em rixa, pas-
sados .xij. annos. liu. 1. tit. 3· §. 5• 

Percfão, que pede n que tem indicias contra si. 
liu. r. tit. 3· §. 6. 

Perdão , que se daa ao que daa á pri~íio os malfei .. 
tores. liu. 5· tit. 74· 

Perdão, que ouue a parte, contra quem era impe.: 
trada carta per se assi he. liu. I. rir. 7 5· 

Perdão, que impetrao accusado, se não he confor.; 
me ás culpas . liu. 5· tit. 42. §. 6. 

Perdão , .1 que impetra alguem, ante de ser accusado.· 
liu. 5· rir. 42. §. 7· 

Perdão se não da-a, sem as partes perdoarem, e não. 
basta. diz~r, que não querem accusar. l.iu. 1'. tit. 3.• 
§. 4• 

Perdão se qaa aos que dão á pri são os malfeitores~ 
sem trazor perdão das partes. liu. 5· tit. 74· §. I. 

Perdão de morte per cagião como se daa. 1 liu. I. 
tit. 3· §. 5· 

Perd~o~ em que casos se n~o d~\ liu._ I. tit. 3· §. 16. 
Perd 1ga-o d~ chamado na:o potle mnguem ter em 

casa em certos lugares do reinÓ, liu. 5•'- tit. 84. §. 3· 
Perdizes não pode ninguem caça\r em todo o reino 

com fios darame, ou outros algqns. li'u. 5· tit. 8+.•: 
§. r. 

Perdizes nã(l pode ningu em caça-r em certos luga-.. 
res com c;andeos, redes de ceuadouro, nem com: 
petdig.ão de chamado._ liu. 5,- tit .. 8+. §. 3• 
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Perkimento, ou perda da c ousa vendida a · quem. 

pertence. liu. 4• tit. 31. §. I. 
Perguntas, que o juiz deue fazer ás partes no co., 

meço das demandas. liu. 3· rir. 2 r. §. r. 
Perguntas, que os Enquercdores hão de fazer ás 

teHemunhas, quando as tirão. liu. r. ti r. 6 5· §. 2. 
Perguntar deue o juiz a parte perante dous escri-

uães, ou testemunhas. liu. 3· tit. 21. §, 2. 
Perguntar pode o julgador, depois da lide contesta~ 

da, as partes contra suas vontades. liu. 3· ti r. 2 r. 
§. 4· . 

Perigo da cousa vendida a quem pertence. liu. 4• 
tit. 31. 

Pescadeiras da corte que affinem· os pesos cada 
' dous meses. !iu. I. tir. 15. §. 26. 
Pescadeiras da corte abarregadas. liu. 5· tit. 24. §. 2. 
rescado J que se mata aos domingos e festas, que se 

perca pera o Alcaide moor. liu. r. tit. 55· § • . 17. 
Pesos, que os officiaes, que per elles vendem , são 

obrigados ter. liu. 1. rir. 15. §. 36. 
Pesos não marcados, ou faltos. liu. r. tir. 15. §. 2>5. 
Pesos e medidas de pessoas, que não comprão nem 

vendem, quando serão affinados. liu. 1. rir. ·rs. 
§.59· 

l'esos falsos. liu. 5· rir. 87. §. 2. 
Pesos e medidas dos que comprão e vendem quan. 
' do serão affinados. liu. r. rir. 15. §§. 49· 58. 

Pessoalmente deu e apparecer em juizo o que se }i.:. 
ura sobre fiança , ou com carta de seguro. li u. 3• 

' tit. 7· §. 2. 
Pessoalmente deue npparecer o reo de feito crime. 

liu. 3· tit. 7· §. 2. · 
Pessoas poderosas , não podem estar. á eleição·· dos 

juizes e Vereadores. liu. r. tit. 46. § • .33· . · : 
Ll2 
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Pessoas ·poderosas, que se seruem dos orfãos 1 sem 
licença do juiz. liu. I. tit. h· §. 71. 

Pes~oas poderosas, que nao nas conse11tâo os julga.:;. 
dores nas audiencias. liu. 1. lÍt. 44· §.59· 

Pessoas poderosas por razão do officio não podem 
procurar por outrem. liu. 3· tit. 34· §. 3· 

Pessoas rniseraueis 1 que morão em terras da Rai--
nha, ou Infantes 1 podem demandar outras pes-
soas, que não morem nellas 1 perante o Cor rege .. 
dor do ciuel. liu. 1. tit. 6. §. ro. 

Pessoas miscraueis, que morão em terras da Rainha, 
perante quem serão dem·andadas. liu. 2. tit. 26o 
§. 6. 

Pessoas miseraueis em que casos responderão pe~ 
rante o Corregedor da corte contra suas vonta-
des. liu. 3· rir. I 1~ §. 2. 

Pessoas ecclesiasticas , igrejas 1 ou moesteiros, que 
ouuerem pens nos reguengos contra a ordenação • 
que sejão citados perante os.juizes leigos.. liu. 2. 
tit. I. §. 2. 

Pessoas ec~1~sinsticas em. que ca_sos responderã_o pe~ 
· rante o JL.liZ secular. lw. 2. ut. 1. §. 1. 1 e llu. 3• 

' tit. 5· §. ~~. 

Os Comm(lndadores da ordem de Cluisto, SantittCO e 1d' Auis ·~ 
respoudqiio TIO.< .feitos ciueis, que u i'io descerem de crilne, pe-• 
r,ante os. juizes seculares, Pela determinaçã o, que lih:ey ta• 
7/lOI< 1111, Relação 110 fumo de 1536\ fol. 207. do liu. Morado.· 

·n \ . . . ... essons secLIIares, que vendem b~ns de ra1z a IgreJaS 
ou orden~. li·li. 2. tit. 8. §. r. 

Fctições de perdão que declarações hão de ter • 
. liu. r. tit. 3· §, 7· · 

:Petições de perdão não recebem os Descmbargado-
Jies do pa1;:o 1 . sem perdão das partes: e não basta 
qizerem ,_ que · não q_uerem accusar •. liu. 1 • . ti r.. J~. : 
§ .• 4,. 
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Petições de perdão ·em que casos se não recebem.· 
- liu. I. tir. 3· §. r6. · 

Petições daggrauo, per que se mandão vir os autos á 
Relação, que sejão assinadas pelo Regedor, inda 

. · que elle seja em contraria opinião, e que doutra 
maneira se não faça obra por ellas. liu. I .• ti r. 1. 
§. 48. -

O mesmo seraa , nlia indo assinadas par o Gouernatlor na casn; 
rlo ciuel. Pela extrmtclg. do liu. f/ ermellw fol. :h. 

Petições daggrauo, que se dão ao regedor , per 
quem serão despachadas. liu. I. tit. 4· §. ro • 

. Petições daggrauo dos Desemb01rgadores do aggra-
uo que scjão assignadas pelos Procuradores dos 

. feitos. liu. I. tir. 4· §. I 6. 
Petitorio do libello se olha, pera ver se cabe na 

alçada do julgador, e não a contia da condena-
ção: e pera ver a que casa irá a appellação. liu. 3• 
tit. 77· §. 9• . 

Pilotos, que fogem dos nauios, liu. 5· tir. 98. §. r. 
Pilotos de nauios não podem ser açourados, nem 
. hauer outra pena vil. liu. 5· tir. 4ó. §. I. 

filotos , que acceptão nauegaç,õcs e partidos fora do 
reino. liu. 5· tit. 98. §. 3· 

.Filoros de nauios. de Guiné que não tragão coroa 
aberta •. liu .• 5· tit .. r r.z. §. 17. 

filotos de nauios de Guiné, que tomão outros por-
tos da torna-viagem, senão o de Lixboa. liu. 5·-

0 tir. II2. §. 14. 
Poderosos, •vede na palaura Pessoa. 
foluora se não pode tirar deste reino pera terra de 

· Mouros. liu. 5· rir. 81. §. 1. 
forraria da parte d'Eirey não basta, pera f.'lZer obr-a:. 

per ella: l~u •. 2 •. tir. 19.•. 
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Porteiro mót traz seus contendores á corte. liu. 3~ 
ti r. 4· §. r. 

Port,eiro da chancellaria da corte. liu. r. tir. 22. 
Porteiro da Relação. liu. r. tir. 23. 
Porteiros dos Corregedores da corte e Ouuidores~ 

liu. r. tit. 24. · 
Porteiros das Correições das comarcas, que f.<zem 

mal seu officio, e não entregão as penas, que ar-
recadão. liu. r. tit. 43· §. 2. 

Porteiros da almotaçaria, ·que hajão mantimento, 
como os porteiro~ dante o Corregedor ·da corte~ 
liu. r. tit. I 5. §. 72. 

Porteiros, que arrecadão diuidas d'Elrey, ·ou fazem 
penhora, que ordem terão, liu. 2. rir. JI. 

Porteiros não podem citar ninguem dentro ern sua 
casa. liu. 3· rir. 8. §. 16. 

Porreiros como farão as execuções. liu. 3· tit. 72.: 
. § I • ~ • r • 
Porteiros p(fra execuções não hauerá, onde haa mor~ 

damos. pu. 3· rir. 73· §. r. 
Porteiros dados per Elrey aos senhores, 'Pera arre_. 

cadar diuidas, que possão executar sua senten~ 
ças, posto que . em seus lugares àja mordomos.: 
liu. 3· tit. 73· §. 2. · · · 1 Posse de bepeficio, que vaga, que ninguem a tome,. 
sem author!dad_e do _ordinar\~· liu. 2. tit: 9·. 

Posse das al.catdanas mores per ~uem se dara. ll'u. r.· 
tit . 55·§.8. ' . \ 

Posse immemorial em que caso não causa prescri.; 
pção. Iiu. 2. tit. 45· §. 7· 

Posse dalguma cousa como se aualia. liu. 3• tit. 77i 
§. 10. 

Posse da C01JSa, de que hum he esbulhado, como se· 
haa de re.stitutir. liu. 4• tit. 50. §. r. 
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Posse das causas, hauidas per algum titulo, como se 

dará. liu. 4• tit. 50. §. 4· 
Possuidor dalguma cousa • que a trasmuda em al• 

gum poderoso. liu. 3· tit. 84. §. 2. 
Possuid_or, que nega possuir a causa, que lhe de-

mandão. liu. 3· tit. 90. §. 1. 
Possuidor, que nega possuir a cousa, que lhe de-

mandão, quando poderaa demandar a mesma. 
causa. liu. 3• tit. 90. §. 4· 

Posturas da carnara como se farão. liu. I~ tit. 4.6~~· 
§§.9.e10. . 

Posturas da camara não podem reuogar nenhuns 
officiaes , . nem Desembargadorep. l!U. 1. tit. 46. 
§. 10. 

Prata de igrejas que se não venda, nem apenhe sem 
licença d'Elrey. liu. 2. tir. 13. 

Prata se não pode tirar deste reino pera . fora, per 
· mar, nem per terra. liu. 5• tit. 88. §. 5· 

Prazos dados per o que ouue terras da coroa em sua 
vida. liu. 2. tit. 17· §. 23. 

Prazos de bens da coroa que se regulem corno 
conrractos e foros de pessoas pril.ladas. liu. 2. 
tit. 17. §. 7·, e liu. 4· ti r. 62. §. 6. 

Prazos como e quando se deuem trazer á collação..: 
liu. 4· rir. 77· §. 33• 

Prazo, que o marido comprou pera si e certas pcs• 
soas. liu. 4· tit. 77· §. 34· 

Preço da causa vendida deue ser certo. liu. 4• tit. 23. 
§. 2. 

Preço da cousa vendida se pode deixar em arbitrio· 
de terceiro. liu. 4· tit. 23. §. 2. 

Preço da cousa de raiz, que o marido vendeo, sem, 
outorga da molher, quando o cobraraa o com ... 
prador. liu. 4· tit. 6. §§. s_. e 6. 
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Pregao, que se daa no pelourinho, contra os ~onde.; 
nadm per editos. liu. 5· tit. 44· §. 6. .. 

Pregões, que se dão quando se acha alguma coi.Jsa 
de vento, cada semana hum a vez, per espaço de 
quatro meses. Iiu. 3• tit. 76. §. z. 

Pregões das diuidas d'Elrey que se carrão sem em• 
bargo de espaço. liu. 2. tit . JI. §. 17· . 

Pregões, · que se hão por corridos. liu. 3· tit. 7r. 
§. '3· 

Pr:egões das causas , que se vendem, como se darão~ 
li u. 3. ti r. 71 . §. 13. . 

Pregoar como se deuem os reueis em todos os ter~ 
· mos e autos judiciaes. liu. 3· tit. I 5· §. 22. 
Pregoeiro da corte. liu. I. ti r. 2 5· 
Pregoeiro, que estaa pregoando ~ não pode ser cita-

do. liu. 3· tit. 0. §. I4. 1 
·Prelado~ nenhuns não podem tomar, nem appro-

priar per~\ si, ou pera suas igrejas , ou casaes , ou 
· t erras, que ficão hermas. liu. 4· rir. 67. §. 15. 
Prelados em que casos responderão perante os juizes 

seculares : liu. 2. tit. I. 
Prelados, que agg rauão as igrejas, oti pendem mais 

dereiros qos seus. liu. 2. tit. 1'2. §. 2. . 
Prelados n ~o podem fazer couros, nem honras em 

seus be rd.amenros. liu. 2. tit. 40. 
1 

Prelados, que tem jurdiç'ão ~'Elrey , ou dereitos 
r~a es, q qa ndo serão eirados '~era a corre. liu. 3• 
tlt . 5. §. 7. \ . 

Prender nãq podem os juizes, senão per alca1de ) 
ou Meirinho. liu. t. tit. 44· §. 4 0. ' 

Prender não deue o juiz por peti ção de injuria ver..; 
bal. liu. ~ . tit. 44• §. 50. 

Prender quando deue o juiz os que acha em arroi. 
do, e quqndo os pode soltar. liu. I, tit. 44·' §• 63. 

Prender 
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Prende-r :não deuem .os julgadores, ou officiae~ da 
- justiça sem causa. liu. 5· tit. 42. §. 26 .. 
Pr.ender quando pode o juiz sem querela 1 ou de. 

uassa. 'liu. r. t,ir. 44· §. ·63~ 
Prender quando pode o Alcaide sem mandado do 

JUÍZ. li-u. I, 'tit. 5-6. §. IJ. . . 
Prender não pode o Alcaide sem mandado, assinad0 

peJo juiz. liu. r • tit. 56. §. I 2. 
Prender não pode ninguem seu deuedor per sua 

· aut'hori-dade , ~nda que entre .elles fosse concerta-
do •. liu. 4· rir. 52. §. 4· 

Prénder pode cada .hum seu deuedor , .que acha fa. 
gindo, ou querendo .fqgir, sem aut·horidade da 
justiça, não achando o jui.z prestes, sem com· 
rnetter carcere priuado. liu. 4• tir. 52. §. 4• , e 
liu. 5· tit. 68. §. 3• 

Prender pode o pai o filho, e o senhor ao escrauo • 
sem commetter carcere priuado. liu. 5. rir. 6 8. 
§. 3· 

Prescripção de posse immemorial., em que caso não 
aproueira. liu. 2. tit. 45· §. 7· 

Prescripção immemorial não basta, pera os que 
tem terrus de sesmaria pagarem tributo, se erão 
exemptas as terras, onde estauão., ou se pagão 
mais .tributo, que ·o da terra , se era tributaria. 
liu. 4· tir. 67. §. IJ. , 

Prescripçãc.> se pode allegar per testemunhas. liu. 3• 
.tit. 45· §. 9· 

P,rescripção de auçã·o pêssoal -em quanto tempo se 
induze. 1-iu. 4· tit. &o. §. r .. 

Prescripção, que he -interrumpida per citação.liu. 4• 
rir. 8o. §. 3· . 

~re~cripção quando correraa contra o menor. liu. 4-• 
.m. 8o. §. 4• 

Mm 
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' . . 
Pres.o, que fàge da cadea , como faraa petição de 

p.erdão. liu. I. tit. 3· §. 12. . 
Preso sobre fiança, o~ que rem a villa por prisão, 

não s.e cita pera fora do lugar. liu,. 3· tir. 8. 
'· §.15· 
Preso quandcl pode· algum ser por cousa ciuel. 

liu. 4· ti r. 52. 
Preso por algum. caso como será deteudo por as 

' ' diuidas. liu. 4• tit . s·2. §. 7· . 
Preso, que se liura de morte, que cite os parentes 
. dq mono, que est.ão no reino. liu. 5· rir. I. §. 4• 

Preso por feito crime , que não, seja solto, . sem se 
correr a folha. liu. 5· tit .• I .• 

Preso por feito crime que não seja solro ;. ao menos. 
até ser a parteci~ada. liu. 5· rir. 1. §. 1. 

Preso deue Jogo ser o que se chama ás ordens. liu. S.•· 
tit. I! §. 16. 

Preso por querela, dada per homem estrangeir:o, que· 
se foi forr do rei!JO, quando se ri. wlto, sem mais 
se ir por dia:nte. liu. 5· tit. 42. §. 17. · 

.Preso quanpo será o reo, que não dá fiança, s.endo 
suspecto de fuga •. e quando não. liu. 3· rir. 20. 
'§§. 4· e 5· 

J>r'eso deue ser o deuedor 1 , qu.e alhea seus b~tns em 
prejuízo do. vencedor, ' pera não fazer nelles exe-
cução. 1íu. 3· rir. 7r. §. 16.\ · . 

Preso deue ser o marido, · que a~bea os bens moueis 
em prejL.tizo da molher, per~ se fa,zer execuyão 
nos de raiz, lia. 3· tit. 71. §. 16. , \ 

Preso não qe ue ser nenhum deued'or por causa ciuel ,. 
antes de ser condenado per sentença ·, que passe 
em causa, julgada , posto que não tenha por onde 
~agar :· senão scnd.o sus,pecto de fúga. liu. 1• 
tlt. $ 2_. §~ ! .• 
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Preso deue ser o deuedor cond<;>nado, não tendo· 
·bens, pera se 'fazer execuçao. Jiu. 4· tit. 52. §. 2. 

Preso deue ser o deuedo,r , que se obrigou pagar . 
até certo tempo, e não pagando, que fosse preso, 
posto que mostre bens, por onde pague, liu. 4• . 
tit. 51· §. 3· 

Pre$o deue ser o deuedor d'Elrey, -até que paguc! 1 
-dà cadea. liu. 4· rir. 52. §. 5· · 

Preso por diuidas d'.Elrey não pode ser solto, inda . 
que dê lugar aos bens. liu. 4· tit. 52. §. 5· 

Preso deue ser o que deue diuida , que descende 
de male.ficio , ou ql1asi malefiC:io • até que pag.uc 
da cadea. liu. 4·· tit. 52. §. 6. 

Preso deue ser o depositaria, que recusa ermegar a 
cousa , que tem em guarda , ou vsa della sem 

· vontade ·de seu dono , até que pagu·e dà cadea._ 
liu. 4• rir. 52. §. 6. 

Preso, que se embaiga na cadea por diuidas, que 
dando penhores bastantes , ou fazendo cessão de 

. bens, seja logo solto. Iiu . 4· tit. 5.2. §. 7• 
Preso não pode ser ninguem por injuria verbal, 

ante de final sentença. liu. I. tit. 44· §. 50. 
Preso por corromper, molher virgem, que seja solto. 

dando caução. liu. 5· rir. 23. §. I. 
Preso por corromper molher virgem, que soltão 

com caução, segue o .feito pessoalmente. liu. 5· 
tir. 23 . §.I. 

Preso quando pode algum ser por querela. Iiu. 5• 
tit. 42. §. I S • 

. Preso, que tem a vi1la por prisão, pode ir seguir 
a appellação •. liu. 5·· rir. 67. § ... 5· 

Preso sobre sua menngem em sua casa , ··ou em 
ca~;tello, não pode ir seguir a appellação, mas 
ficará preso , como estaua. liu. 5 . . tir. 67. §. 6 •. , 

Mm 2 
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Preso, que não qu,er da-r a menag~m. liu. 5· tit. 67-. 
§. 2. 

Preso por feito crime não pode- s€r dado sobre 
fiança. liu. 5· tit. 9 I. 

Preso, que for aggrau-ado do ca-rcereiro., que se 
aggraue ao Corregedor. Iiu. I. tir. 27. §. 13.. 

P<Ceso, qu~ fo.l' solto, ante de ser aprisoado, não paga 
carceragem. liu. I. tit. 2 8. §. 2 ~ 

Freso sem mandado do juiz , ou sem culpa , ou per 
erro, não paga, carc.erag_em, Li-u. r •. tit. ~-8. §. 2. 

Preso por se~; achado depois do sino. sem arma, 
paga mea car.ceragem. liu. I. tit. 28. §. 3· . 

Preso, que he leuado a outra 'prisão , paga. mea 
car,ceragem., e na .outra-, quando fur solto, car-
cerag(!m inteira. Jiu. I. t.ir. 2 8. §. 4• . 

Preso nenhum n~o pode ser solto sem aluará, assi-
nado 1 pel

1
o juiz no líuro d~. carcer.agem._ liu. r •. 

tÍt, 28 •. §1 (5._ . ' 
Preso por ser achado depois d'o síno, que· pagar a. 

pena, qpe não s~ja }euado á cad~;:a •. Ii~h I, tit .• 56., 
. §.rr. ' 

Preso. em cadea, ou em casa , qu-ando pode se( 
citado. ppr cousa. ciuel-. liu. 3• tit. 8. §. I 5· 

Presos da r:;orte·, que andão. caminho.,, q,u~ se en-
treguem aos concelhos, onde chegarem. lju. I~ 
tít. 27· ~· 5· \ . 

Presos soberbos , ou desh.onestos , que se ponhão 
em graqdes prisões. liu. I:. tit. 2 7. §.· 8. . 

Fresas , que não obedecem ao carcer,eiro, ou lhe. 
resistem ~ li.u. I. ti r. 27. § •. I 3:· 1 

:fre_sos da corte que carceragem pagão. liu. I • . 
tlt. 28. §. I •. 

Presos em que casos não farão contractos , nam. 
obrigações~ liu. 4.• ~it. 4:9• 

,. 
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Presos, que alguem tir:a do poder da justiça. liu. 5• 
:rir. 35· §. la.. ·· , 

Presos, que se·tirffo d'acadea. liu. 5· tit. 35· §. 2. 
Presos·. que fogem da cadea, que ·outrem quebrou. 

t.ju .•. s·. rir. 35· §. 3· · 
Presos,-que fogem per si,, sem ajuda de fora. li·u. 5· 

tit. 3 5• . §. 4: 
Presos podem ser até' cinquo homens por. hurna 

querela. liu. 5· tir. 42. §. 16. 
Fresas como serão os fidalgos, caualleiros e _dauto-

res. liu •. 5· tit. 67. §. r. -
Presos, cond-enados em clegredo pera A fr-ica ,. podem 

ser dados em fiança per. os Desembargadores de 
ambas as casas, que os condenarem, depois de 
feita a execução de dinheiro, ou pregão, e per os 
Correge.dore~ e juizes ordinarios. liu._ 5• tit. 91. 
§§. 2. e J• ·· 

Fresas, que não a{:hão quem · os, fie, e estão dons 
mezes na cadea, que vão soltos cornprir seu de .. 
gredo dentro de dous ,rnezes. liu. 5• tit. 91. §, 4• 

Se forem presos 7la cort~, ou em Lixhoa, a que a Misericordia 
d,~r di! c0111-er , i~âo logo soltos , 3Qm esp.erar os deus mczes :. 

fol. 226. do lilm~. Morado Anno 1ii42• 

Presos por féitos crimes·, que não podem pagar ás 
partes o em que são condenados. liu. 5· tit. I 10. 

Fresa.s , que são condenados pera sempre pera a ilha-
de Sam Thomé , e em alguma contia , que não 
podem pagar, que passado hum anno , sejão !eua-
dos ao degredo. liu. S· tit. NO• §~ 4'! · · 

'I~ to não lma litgnr nos presos da · Misericordia ele I .ixboa. Por, 
q~te nã,o estarão presos mais 'l"e dous mezes : e passados :. , 
irão ao degret{Q~ . Pela. cx&~aua,. ,{o Jiurfl Mora,/oLpl. 32J. , 

· '4mLu I53s., · - . . 
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Presos , que estão deteudos por custas , que del:le~ 
aos ofticiaes. liu. 5· tit. 110. §. 8. 

Presos não podem tomar os Alcaides móre~ sobre 
si. liu. 5· tit . 53· . 

Presos, que ferem na cadea outros de proposito. 
liu . 5• rir. 110. §. 10. . 

Presos das correições, que não sejão , constrangidos 
os juizes das villas, que lhes dem homens, pera 
os guardarem , senão quando forem .caminho. 
liu. 5· tit. 6J. §, r. 

:Agora não tmzem· os Corregedores consigo carlea da correiçtio , 
pelos lugares pequenos, onde niio haa cadea.fqrte, 111as lei-
a;iio os presos nos lugares, onde os prendem. Saluo sendo 
pessoas de tal qualidade , ou as culpas taes , gue lliio pnssiio 
cSl(zr .reguros. Porque O}t os trarão c.onsigo , ou os mnndarii• 
.a algw?' cfstello, Pela lei .xi. dos capp. dr-s cortes. 

I 

Presos , que 1 se leuão de concelho em concelhQ, per 
quem e cpmo serão leuados. liu. 5· rir. 63 , §. 2. 

Príncipe nã9 pode dar priuilegios. liu. 2• rir. 26. 
§. 56. \ 

Príncipe pode escusar em suas terras dos encarregas 
do concd\1o •. per via de ma,ndado, e n~o de 
priuilegio. liu. 2. tit. 26~ §. 56. . 1 

Priuilegios, dados ás igrejas p,era seus lauradores 
. d \ 1· . 

·~ .cas~Iros r como se enren e·~· Iu. 2. tlt. r 4• 
Pnmleg10s de exempção, dados, ao morador dal~ 
~um lugar~ não prejudicão ao s.enhor delle. liu. 2. 
tlt. 25· 

Priuilegios dps rendeims d''Elrey. ,Jiu. 2. tit, 29. 
Priuilegios d ~ pessoas, que precedem os ·das viuuas 

~ pess.oas rpiseraueis. liu. 3· tit. 4· §. 7• 
Pnudeg10s · do Regedor da justiça e do gouemador 

-- .da casa do duet ' líu. 2, tit. 43; . . · 



D AS O R DE NA Ç Õ 'E s. . 'J79 

Priuilegios dos. Desembargadores de ambas as casas •. 
Nomam~ · 

Priuilegios do Cl:ianceller mór. No mesmo. 
Priuilegios do eseriuão da puridade. No mesmo •. 
Priuilegios dos Vedares da fazenda. No mesmo. 
·Priuilegios do Almotacé mór. No mesmo. 
Priuilegios do Proc~rador dos feitos d' Elrey. No 

mesmo. 
Priuilegios dos Promotores da justiça. No mesmo •. 
Priuilegios do escriuão da chancellaria. No mesmo. 
Priuilegios dos escriuães da fazenda. No mesmo. 
Priuilegios .dos caseiros , criados, mordomos~ pa.-

niaguados dos Desembargadores. liu. 2. tit. 43• 
§. I O. 

J>r.iuilegio do Desembargador, que-Elrey ·dá a al;., 
guma pessoa, que se não estenda a seus pania-
guados, nem pera andarem em bestas muares 
os que com dles caualgar:em. liu. 2. tir. 43• 
§. I 5· . . 

J;>riuilegio de escolher juizes não tem os menores 
de .xiiij. annos em cousa de dereitos reaes·. hu. 3• 

· tir. 4· §. 5· · 
Priuilegiados pera trazer seus ~ontendores · â corte .• 
· quando demandão outros priuilegiados, ou sãi:> 

demandados delles, que juiries terão. l iu. ·J· ·ti r. 4• 
§. 6. -

J?tiuilegiados, que tem escolha de juizes ., ~ t'lâo se 
escusão de responder perante os Almoracés. liu. 3~ 
tit. 4· §. s .. 

Priuilegiados pera trazer seus contendores á corte ,.. 
em que casos podem ser eirados f01a della. liu. 3· 
tit. 5· §. 2. 

Friuilegiados nenhuns, não se escusão de pagar pera 
a limpeza das ruas. liu. 1. tit. 49· §. 15.· 
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Priui'Iegiados ., que não ;pagão ,pera a bolsa dos pre .. 
sos. liu. I. ·tit. 48.-§§. 3· e 4• 

Priuilegiados., que não pagão jugada. liu. ~ • .ti r. I 6. 
§. 9· 

Priuilegiados , que fazem conluios com os laurado-
·res, pera não pagarem jugada. liu . . 2. tit. 16. §. 24. 

Priuilegiados, que fazem contractos simulados, ,pera 
não pagarem jugada seus lauradores. liu . . 2. üt. 16. 
§. 24· 

Priuilegiados pera -trazerem seus contendores á .cor ... 
te deuem tambem ser demandados nella. Uu. 3• 
-tit. 5. §. >I, . 

Friuilegiados pera trazer seus contendores á .corte, 
que rnorão em terras da Rainha , perante quem 
os poderão demandar. liu. 1. tit. 6. §. 9· 

Priuilegiados., que tem certos juizes, quando po-
dem ser demandados ante o -Corregeçlor da .corte~ 
-liu. 3· fit. 11. §. 1. 

Priuilegiados, que não teuerern lanças .de .xx. pai-
mos , que não gozem de priuilegios alguns. liu. 5· 
·tit. 105· §. 3· 

Procissõe~ solenne--s, que se farão cada hum anno. 
liu. I. Fit. 7 8. 

Procu-raç~o per assinaqo da parte quando se faz • 
. Jju, I, fÍt, J8• §, 8. 1 

Procuraç~o, contra a qual se poem alguma excepçãa.· 
liu. I. fit. 38. §§. IJ• e 14. . 

Proc-uraç~o apud acta como s~, f.:uaa. liu. r. tit J 8. 
§, 9• . I · 

Procuraç~o cle -sua molher deu,(\ -trazer o homem , 
que sen,.do solteiro, e litigando sobre bens deoraiz, 
veo casar. Jiu. 3· tit. 32. §. 4· 

Procuraç~o se não interuem no ,processo. -liu. 3· 
.ti r. 49· §. 2 . 

Procurações 
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Procurações das camar:is , .confrarias , ou ·de quaes-
quer outros collegios , .ou ajuntamentos, .per quem 
serão assinadas. li.u. I. ·tit. 38. §. 37· 

Procur-ador ·dos feitos d'Elrey quando pode pro .. 
curar per ·9s q!Je tra-zem bens da coroa, I.iu. 1 , 
tir, I I, §. 3• 

Procurador dos feitos d•Elrey que diligencia ha de 
poer ·nos feitos do dito senhor. liu. I, tit. 1 r • 

. ·§. i. 
Procurador d'Elrey que não responda a citação , 

que lhe he feita em nome d'Elrey, nem cite, sem 
-o saber S. A, liu. r. tit. II. ~. 2. 

Procurador d'Elrey que estee.presente ao dar -das vo .. 
zes e desembargar dos feitos. §. 4• 

Procurador d'Elrey que não assista a nenhum feito, 
-em nome do diro senhor, sem seu mandado . .Jiu. 
I. tit, II. § . . 2. 

Procu-rador d ~Elrey que se ·.enforme , se os Prelados 
, vsuq)ão a jurdição do dit.o senhor. §. 5· 
Procurador d'Elrey que não estee presente ao des-

ernbargar dos feiras , em que procu'ra, que não são 
d'Elrey. liu. 1. rir. JI, §. J• 

Procurador d' Elrcy corno se haueràa na jurdição, 
que os Prelados vsurpão. liu. 1. tit. I I.§. 5· 

Procurador d'Elrcy quando assiste, não releua de 
custas os fidalgos , se nellas .merecem ser conde-
nados. 'Iiu. 1. tit. 11. §. 3· 

Procurador d'Elrey pode demandar os moradores 
das terras da Rainha perante o Corregedor do 

· ciuel da corte. liu. ·I. tit. 6. §. 9· 
Procurador d'Elr~y que priuilegios tem. liu. 2. 

tit,43· ·§. I. 
Procurador , que não sendo gradu ado, procura sem 

li.cen&:a do :chanceller moor. liu . 1. tit. 2. §. 29. 
Nn 



Procurador- g~aduado que possa procurar. sem li. 
cença do Chance! ler moor em toda parte, tiran:. 
do a corte e casa do ciucl. liu. r. tit. 2. §. 29. 

Procurador , que aggraua dos Desembargadores dQ-
aggral:lo, que assine a petição, que fizer. liu. 1. 
tir. 4· §. 16. 

Procurador, que recebeo salario de huma -parte, ou 
soube o segredo da causa , não pode procurar por· 
a outra pane.liu. I. tit. 38-. §. 23., e liu. 3~ tit. 17• 
§. J, 

Procuradm, que recebe algqma causa .da parte, eono. 
tra quem procut'a, liu; I. tit. 3 S. §~ 35· 

Procurador doente quanto tempo lie. espera. liu; I". 
tit, J.S-. §. I h - . 

Procurador , que ·d·esempara o feito sem necessida .. 
de, e sem. licença doj\-IÍZ. liu._ h tit. 38. §. 12 • . 

Procuradbr' , que -risca , ou accrescenta , ou diminue 
alguma dousa do libetlo. liu. r. rir. J S. §. 36. 

Procurador , que-não daa o feira ao termo, que lhe,-
he assina,do, que pague-.xx. cruzadoi. liu. 3· tit. 
15· §. •7· ' 

).!.'r ta . orii'ma~iio ntaa 171Undada per a _noua -ordem -d~ juiz~ -.-
§. 8. 

I 
Procurador, por cuja culpa a parte he danificada,. 

he obrigado ao dano. liu. 3• \tit. 15. §. 27. _ 
Procurador , ·que dani'ficou _a p~ rte, não pode'~esse 

caso alleg·ar priuilegio <;i e seU\ foro. liu. ,3• tit. I 5· 
§ 9 • \ • 

- . 27· ' . \ . 
Procurador quando pode le1xar o ferto e procura-

ção. liu. 3· rir. r 7· : 
- Procurador dura Ún seu officio até a sentença dif .. 

. finitiua. lju. 3· tit. 1 8. ~- 2. 
Procurador déue appellar da 5entença sem noua pro .. 

curação, po'sto que pela sentença cessa ie~ offi .. 
cio. liu, 3· tit. 18, §. 2 . 
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::rrocuradór, que -era rm hum a instancia ., ·não :pode 
seguir a appellação, sem noua procuração. liu. 3• 
tit, I ~. §, 2. • 

Procurador , que rião aggraua , ou não appella da 
·sentença, dada contra sua parte. liu.3. tit. 1 8. §. 2. 

Procurador da instancia quando pode , depois da 
.sentença diffinitiua, procurar sem procuração. 
1iu. 3· tir. 1-8. §. 3· 

Procurador se não :pode fazer , depois do .feito con .. 
cluso. liu. 3· tit. 33· 

Procurador nenhum que não vaa ·a casa dos Des-
embargadores faUar-l.hes nos feitos. liu. 3· tit. 
3 5• §. 1·• 

Procurador ·em feito crime quando se admitte. 
liu. 3· tir. 7• §. 2 • . , e 'liu. 5• üt. I. §. 7• 

Procurador <lo reo em que casos poderaa ser citado 
no começo .da demanda. 1-iu. 3-· ~it. 2. §. r. 

:Procúrador , ·que impetrou :graça ., pe,ra não ser de-
·mandado até certo tempo, o que o constituio. 
'liu. ·3· tit. 8o. §. 5· 

Procuradores como serão admittidos na casa da 
Sopprica.ção. li.u. I. tit.JS. §.I. 

Procuradores como seião adminidos na casa do ci-
uel. liu. 1. tit. 3 8. §. 2. 

Procuradores das correições que sejão examinados 
pelo Chanceller-.rnoor. liu. I. tit. 3 8. §. 3· 

Procuradores , que procurão sem licença , que pena 
hauerão. 1 iu. 1. tir. 3 8. §. 4· , · 

·Procurador~s, que allegão, ou requerem contra a 
ordenação. liu. I. ti r. 3 8. §. 6. . 

Procuradores .auantajados , que os não tome huma 
soo parte. liu. I. ti.r. 38. §. 7· 

Procuradores que pessoas não podem ser. liu. r. 
tit. 3 8. §§. 16. até 23. 

Nn2 
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ProcumdOres perante que· pessoas chegadás não po".. 
dem procurar. liu. 1. tit. 3~L §. 25. 

Procuradores quando satisfarão ás partes o dano -, 
que lhes fizerem •. liu. 1. tit. J8. §. 30~ ' 

Procmadores parentes doutros, ou parentes de esc ri: 
uães, que não podem · procurar. liu.I. tir.6o. §.25-. 

Procuradores , que fazem auença com . as . partes. 
liu. I. tit. 3 ~. §. 3 r. 

Procuradores , que· f~z:em companhia entre si sobre 
o salario. liu. 1. tit. 3 8. §. Jlr _ 

Procura-dores . de huma .pane que digão todos , em 
hum soo ra-zoado. liu. 1. tit." 38. §. 33· 

Procuradores, que procurão, sem ter enformaçãa.das. 
partes. liu. 1. tit. 3 8. §. 37~· -

Procuradores da corte podem trazer seus , cont:en-
dores a ella sobre seu, salario. liu. 3· tit . .!f •. §. IO• · 

Procuradores. d<t corte, e os que-com elles viuem , . 
não 1 popem ser demandados.- fora · del_la. liu. j . 
tit. 5· §.,. I. 

Procuradores, que não -razoem .mais que senhas. ve-
. zes 1 errr quilquer COUSa.lfu. 3· tit, I 5• §. IJ. -

Procuradqres como · e quando podem 'ser reuoga-. 
dos. liu~ J· tit. 1 7· · 

Procuradqres, que procurão· por ambas as · partes .. .. 
liu. 5· tit. 55· \ \ -

Procuràdores mais antigos que se assentem acima-. 
dos mais modernos. liu. 1. ~it. 77. §. 6·. 

Procuradores graduados que \se assentem e fapem 
primeirl) que os não gradui~os, ou de lingoa"" 
gem. liu. I. tit. 77· §. 6. \\ \ 

P{ocuradores inhabiles podem ;<*bs~abele.cer outros, 
'ante de lhes ser posta excepçao. hu.I.tlt..J8. §•24· 

Procuradores não podem fazer o~ menores de .xiiij;. 
annos.liu. 1. tit. 38. §. 26. 
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Procuradores não podem fazer os accusados de cri-
mes, que merecem pena de açoutes , ou outra 
major, pera ser escusos- de parecerem pessoal-
mente. liu. r. tit. 38:• §. 2 8. 

Procuradores do c-oncelho, e o que a seu officio per-
tence. liu~ L tit. 50. 

Procuradmres·do concelho não podem ser • açoutados~ 
nem hauer outra pena viL Jiu,· 5· rir. 40 .. §. I. 

Procuradores do concelbo·, que não arrecadão a eui-
mação do dano do fogo. liu. S· tit. 8J. §. 4• 

Procurar não podem os -escriuães. liu. I. tit. 20;§.22~ 
Procurar ou auogar . a que pessoa-s he defeso. liu. 3.~ 

tit. 34-· . 
Prod.igos como serão denunciados per editoi. liu .. I. 

t:it •. 67• §. 45· 
Prodigos,. que tornão a bom viu er~ como podem ad-' 

ministrar. o seu. 1-iu. I. tit. 67.- §. 46. 
Promotor da justiça da casa da Soppricação que 

· diligencia . pj:mÍ no ql!e toca . a seu officio • .liu. I-~ 
tit • . I 2, §, I :" 

Promotor da justiça ·que entenda nos presos, que 
se tirão das igrejas·, e que deter.roiAe . as duuidas 
(O(ll,o Promotor ecclesiastico, liu. I. tit. 12. §. 2. 

Promotor da justiça que veja todalas inquirições, 
que· vem a arca .das malfeiror.ias , . e úre os . culpa.; 
dos·· em rol. ·§. y . 

Eromotor da justiç~ -que mostre - aO- Corregeclor da 
corte o rol dos culpados, e lhe requeira que os 
prenda.-§. J. 

Promotor da justiça como forrnaraa .os libellàs con-
tra os seguros e pre-sos, que a justiça .accusa. §. 4• 

Promotor da justiça como poraa- sua tenção na de-
uassa, nos c~sos, onde não haa querela, nem con-
fissão da parte. §. 4• , 
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Promotor da justiça que não razoe . em 'final por 
parte da justiça, senão mandando-lho em Rela-
çâ~. §. 4., e liu. 5· tit . . IIO. §. rr. . 

Promotor da justiça tem cuidado ·de mandar as 
cartas dos feitos da justiça do~ presos pobres, e 
dos feitos d'Elrey, pelos caminheiros.§. 5· 

Promotor da justiça -tem -cuidado de ver ·as respo-
!tas das cartas da justi-ça , e accusar os Correge-
dores ., que forâo negligençes. §. 6. 

Promotor da justiça daa certidão aos caminhejros, 
como tem seruido, pera serem pagos. §. 7· 

Promotor da justiça que o não aja , senão na casll 
da Soppricação, e na casa do ciuel e nas correi-
ções. §. 8. 

Promotor da casa do ciuel que se enforme , se se 
vsnrpa a jurdiçâo d'Elrey. liu. r. tir. 34·· §. 2. 

Promotor da casa do ciuel que sirüa de Sobreju-iz 
ou Ouuidor, sendo os rae,; empedidos. §. 3· 

Promotor ~a casa do ciuel que procure os feitos 
das viuuas, orfãos e pessoas miseraueis, sempre-
mio algLlm. \§. 4• 

Promotor \lU tabalião, que serue ·de Promotor, em 
que caso darão que-rela por li'bello. liu. 5• tit. ~I o. 
§. I I. I \ · 

Promotor qu- tabalião, que dão mais testemunhas , 
que as dil deuassa ou querela. liu. 5· tit. 1. §. 14. 

Promotore;> da justiça ,que ·~riuilegios tem."l,iu. ·2. 
tit. 4 J, §. I, \ 

Protestação do deuedor ·sobre a venda do penhor. 
liu. 3· tiF· 62. §. 9· ,\ '' · \ 

Proua de casamento, pera o maHdo e molher serem 
. meeiros. liu. 2. tit. 47· §§. 2. e 3• 

Proua de Cflsamento em caso de adultcrio. liu. 5· 
tit. 15. §~S. 
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Proua .de casamento em caso de barreguice. liu. 5· 
tit. 25· § . . 8. . . . . .· 

Proua de testemunhas se-nao consente na c:ausa da 
appellaç~o. li li. 3; rir. 66. §. 3• 

Proua na causa · da appellação, quando se pode dar. 
liu. 3· tit. 66; §. 'J• · 

Proua de escrituras se podé dar . na causa, da appel-
laçã<>'.liu. 3· tit •. 66. §. 3• 

Proua-, .dada perante os aluidros, faz fee perant~ o 
juiz da appellação. liu. 3· rir. 81. §. 2. 

Proua, que h e necessaria em caso de perdi menta de 
officio, por leuar peitas. liu. s .. tit. 56.§. 9· 

Proua de ferimellto, ou corrompimcnto· , feito em 
lllgar hermo, ou de noute;·liu. 5· tit. 76, 

Proua de. escritura em que · casos se requere , e em 
que casos não, quando passa a comia de .trinta mil 
r.eacs. liu. 3. ti r. 4 5• · 

Pn1uar-se podem ,na causa da app_ellação razões no-
uas. liu. 3· tit; 66 .. §._ r. 

Pr'ouisão, que alguem impetra -contra ... .a.ordenação 
· do reino. liu.·2. rir. 49• §§:3. e 4, 
Prouisão, impetrada ·conrra a ordenação, que nãO 

valha, . se -expressamente a não· declarar. liu. 2 • . 
tit . 49· §. 2;., . 

Publicação das leis . e ordenações que se Jaça na 
chancetl'aria -per o Chat;1celler moor. liu. I. tit. 2. 
§: 10. . 

Publicação dàs kis quando começa te' vigor.liu. 1. 
rir. 2. §. 1 o; 

Q. 
Q Vadrilheiros como serão electos., e que tempo 

seruirão. liw. '1; tit. 54· §. 2'. 



·~adrilheiros, que não prendem os vadios, ou estrsn.: 
. geiros , ou os trazem consigo. liu. r.. tit. 54• §. 7• 
~antidade gr::tnde ou pequena se· diz a respecto 

das pessoas , que Jitigão, liu. 3· dt. 8 5· §. 2. 
~arentena, que se .paga na chancellaria -das senten .. 

ças. liu. r. rir. r 3· §. r 3• 
~arentena não .paga o foreiro , .que doa_, ou dota a 

co usa foreira.liu. 4· tit. 64. §. 1. 
~arentena 'não paga o foreiro, quando vende a 

causa foreira ao directo senhorio. liu. 4· tit. 64. 
, §. r. 
~arentena dos bens ,·em que se condenã:o os barre-

gueiros casados. Iiu. 5· tit. 25. §.r. . 
~asi contractos se podem prouar per testemunhas, 

posto que a contia delles pass.e de trinta mil .reaes. 
· liu. 3· tir. 45· §. 21. 
~eb1rantrr segurança., que "Elrey em . pessoa da a, he 

crime de Lesa Majestacle. liu. 5· tit. 3· §. 2 r. 
~ebrantar cadea d'Elrey he crime de Lesa Ma-

~jestade da segunda cabeça. liu. 5· tit. 3· §. 24. 
~ebran~amento de .carcere não se pe)·doa. liu. r. 

tit, 3· §. f '6, 
~ebrando algum deuedor, não podem 1os c-redo-

res fazer diligencia , lexecução, ou penhora, den-
t.ro de hum mes , pera\preceder outros. liu. 3• 
tit. 74· §. 4• \ ' 

Q.yebranclo o reo os termos de sua carta de seguro , 
que seja logo preso. -Iiu. 5· tif. -r. § .. 8. \ 

~ebrar portas doutrem per fc:{ça , ?.u tiralas fora 
do cou~e , pera fazer mal. hu. 5· m. 5 r. §. 4• 

Quebrar imagem ou armas ·do Rey em seu despre-
zo, he: crime de Lesa Majestade.liu. 5· tit.3.§. 9· 

~erela de barregueiros cortesãos como se _deue 
dar. liu ~ 5· tit. 24. §, 3· e tir. 25· §. 5• 
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~e.rda de barregueim.s casado~, , e quando se não 
recebe. liu. 5· tir. 25. §§. 1. e 7· 

.~erda em que casos .se recebe a qüalquer do pouo .. · 
liu. 5. tit. 42. § . . r. -

'JY.[as n;s casos , ond~ qualquer do pouo pode ser admiuido ~ 
· ..c;u•relar·, nlio poderã o dar querdas doutrem os degrada-

tios pera sempre , inda que lhes toque. Pela extrauag, • de 
liu, da _Sp!t.j'ul. 4.~· Anno 1517· E posto que esta extraua!J• 
'Se não veja praticar, por uâo ser este caso }'requentado, deut: 
fJsar-se della , por ser cor!forme a dereilo 1 ~ uâo liauer or.de~ 
~lafliO em contr.ario. 

-~·erela em caso d_e feridas -ou nodoas sanguoentas 
como e ante quem se daa. liu. S· tir. 42 . §. 3· 

Querela deue ser assinada pela parte, que a der, e 
pelo julgador. liu. 5· tit. 42. §. 9• . 

~erda de c-rime, feito fora da jurdição do juiz, ante 
quem se daa, he nenhuma. liu, 5• tit. 42. §. II. 

_Qlerela não de\]e receber o julgador, sem conhecet' 
o q~ereloso, ou sem testemunha. liu. , 5. tit. 42. 
§• IQ . . 

Querela dada per homem estrangeiro, qu·e se vai 
,- fori do reino, qw~ não -tenha effectq mas que 

se solte logo o preso. liu. 5· ti r. 42 . §~ 'q. 
Querela quando se da a ·por libello por parte da 

justiça. llu. 5· tit. r r o. §. r 1. . . 
~creia de j-uramento fal so -em . qúe. caso se não 

recebe. liu. 3 • tit. 85. §. 4• 
~erela de eousa, que jaa se tratou em algum feito.· 

que se · n~o . receba , ·senão per os que fórão juizes 
do feito na mór alçada. liu. 5· tit. 4'2• §. 29. · .. 

~erelas , . que os Ouuidores do crime da ·casa do 
ciuel podem receber. liu. 1 .·rir. 33· §. '4• . 

QQ~rda'r ·pode qualqÜet do· pouo dos barregueiros· 
da corte·, 01:1 casados. liu. 5· tit. 24. §. 2. e tit. 25._ 

'•·'§• 5· - . 
· Oo 



Q!erelar · quando pode- hum imigo doutro. Iiu. S• 
ri~;. 42. §. r. 

~erelar não pode nrnguem do que houue sentença 
contra e\le, até ser feira execução.: saluo em caso 

.. de feridas abenas •. liu. 5· tit. 42. §. 28 •. 
~erelar quando pode alguem o testamento de seu. 

irmão. liu •. 4• . tit. 74• 
~erelado por corromper. molher virgem que seja_ 

preso, até o feito s.er findo. liu. 5. tit. 23. §. 2. 
~ereladp por corromper virgem p<lr força , se;· 

d_e_spois -consta , que o fez per vontade. liu. 5• 
tit. 23· §. 2. 

~erelado, que h e obrigado parecer pessoalmente: 
nas audiencias. liu • .5:· tü. 42. §-. 20. 

~erelados em que casàs serão presos.liu. 5· tit. 42., 
§§. 18. e 19. 

Qyere)ados abserites, ou fogidos , que sejão citados , 
per edinos. liu. 5_. tit·. 42 .• §. 2I_. 

~ereloso derigo . que dê fiadores leigos; . !iu. 5• · 
tit. 4.2-. §, IO. 

~ereloso ~. que não quer, depois aGcusar •. liu. 5•. 
tit. 42· §. 14·· 

~ereloso pobre. que não pode accusar. liu. 5 ... 
tif. 42. ~§. 14,• e 15~ \ 1 

~ereloso, que ctuerela. de muitos. liu. 5· tit.,42 ... 
§. I 6. , 

Q!erelosm1 jurão e dão fiança. liu. 5• tit. 4_2. §. 9• 
~ereloso~ não podem fazer \ lUença , por desistir,-

das querelas. liu. 5·· tit. :26. §._ 6. 
~ereloso~ , que 11.ão accusão 'dentro . do tempo •. , 

Jiu, 5· tjt. 42. § • .2r. . ,. 
~ereloso~ , que não aceusarão dentro do teli)po ~ -. 

podem <',Ljudar ajustiça. liu. 5· tit. 42. §. 21. 
~erelosos , que querelão maliciosamente., ou não., 

v,rouão ,,l~ . quer.~las-. liu. 5• tit. +J•, 
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·Querelosos quanto tempo tem , pera accusarem-, 
depois que querelão.~~~· 5· tit. 42. §. 21. .· 

·~itar não podem os o1hciaes da camara as coi-: 
mas, penas, ou diuidas , qu·e alguem enconc 
pera a camara. liu. I. üt. 46. §, 19. 

R. 
RAi~ha que jurdição tem em suas terras. liu. 2. 

tit. 26. 
Rainha não conhece per si , nem per outrem , dos 

feitos dos acontiados, ou apurados, que se orde.:. 
narem sobre as ditas comias, ou apurações , oll 
armas, ou cauallos. liu~ 2~ tit. 26. §. 51. · . ' 

Rainha não pode dar priuilegios. liu. 2. tit. 26~ 
§. s6. . 

Rainha ·não dá cartas de espaço . de dilJÍ'das alheas ) 
ou doutras obrigações. liu. 2. tit. 26. §. 52• 

Rainha pode escusar seus vassallos de encarregas e 
seruidões per mandado , e não per priuilegio. 
liu. 2. tit. 26. §. s6. 

Rainha não dá cartas de restituição de fama, nem 
perdão, nem outra carta , que contenha graça c: 
mercê geral, ou especial. liu. 2. t it. 26. §. 52. 

Razoado dos feitos quando se faraa. liu. 3· tit. I S· 
~ 14· . 

Razoando em final o reo seguro , que lhe não seja 
dada vista das inquirições. liu. 5• tit. 1. §. I. 

Razoar não podem as partes mais que senhas vezes 
em cada cousa. liu. 3· tit. 15. §. IJ. 

Razoar não po~em as partes per palaura , senfío 
quando lhes he mandado em Relação. liu. 3· 
tit. ·15• §. IJ. . " 

Oo 2 

\ 



R:EPERTORIO . c 

Ra~oar não podem as pa·rtes sobre . os artigos, que 
' se nos, feitos fàzem : saluo sobre o libcllo.s~.nhas 
.. vezes •. liu. 3· tit. 15. §. 14. . 
R~~()fl.r. p,ode a. par-te sobre os ar.tigo.s , quando com 

elles offerc:ce ç8cdtura , ou autos. hu. 3. tit. I 5. 
§. I 4• . 

Jhzoar podem muitos Procuradores por huma par-
. te: mas escreuer hum' soo. liu. 3· tit. 15. §. 15. 
R ecebedores, que dão dinheiro d'Eirey a guanhc>', 

ou o empresrão. liu. 2. tit. 30. §~ l. 
Reclamação, que as partes podem fc1Zer, do alui-
' dramento dalgu ns aluidradores, a.té hum ~nl)~. 
· liu. 3· ti r. 82. §. 6. . . . · · 
~econ.uenção com que ordem s~ poem. liu. 3· tit .• 24.· 

§§. r. e 2. . 
J,tecot~uenção . se intenta perante o mesmo j~iz da 
· aução. liu. J· tit, 24. §. 3· 
;R-~~01\.uenlção ern .que casos nã.o haa lugar. liu. 3-.· 

w. 24· §. 4.• . 
:R~conuin 1:!o ppde ser o clerigo per,ante o juiz leigo_• 

liu. 2.. ti r.. I. §. 3· . 
Reformar quando deuem os julgadpres as dilaçpes 
. assinad\lS. liu. 3• tir. 41. §§. 1. e 8. 
Regatães da corte que não rragão mat~timcntos 

dentro 'Pe cinco Iego~s ,_donde .l;':lrey e&ta;t. liu. I. 
tit.15.§.1. \ , ' 

l~egatães da corte que vcnd
1
ão os mantimentos por 

, almota~:aria •. que lhes o A'\rnotacé moor poraa:' 
. liu. I. tit. I 5• §. I.. . 
~~c:gatã~s da corte que se não partão della. se~ 
· licença do Almotacé moor. liu. I. tit. 15. § • . I .• 
~egatães da corte, que vendem pescado, que peso~ 
·' sexão Or>rigados ter. liu. I. tit. I 5• §. J8. 
Regateix:a ~ da corte <tbcrregada•. liu., 5· tit. 24-· §,~ . 2 ... 
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Regedor d~ jusüça de que sangue · e ' 'irtudes haa 
de sev dorade. liu. 1. tit. I. §. 1, 

Regedor da justiça que _seja naturaL c não esmm-
geiro. §. I. 

Regedor toma juramento do officio em presença 
. d'Eirey. §. 2. · 
Regedor em que forma faz o j-uramento. §·. 3'• . 
Regedor que se informe de <Oomo os JLlesembar-

. gadores fazem seu officio. §. 9· 
Regedor que ordem teraa em repartir os Oes~m-: 
, bargadores pelas mesas ) e de os dar aos feltos• 
. §. lO. . . 
Regedor não deue consentir , que fidalgos , nem 

outras pessoas vão á Relação , senão sendo cha-
. · mados. §. 1 4• 
Regeder, que· cenheça, com os Desembargadorts, 

àos aggrauos, que. fazem dos officiaes da casa ·da 
. Soppricação. §. I 5· · · · 
Regedor deue procurar mercês e honras aos Desern~ 

bargadores e outros officiaes da justiça. §. 16. 
Regedor pode mudar os. dias das audiencias, quan-
. po. sobreuier caso, ou necessidade. §• 19• 

Regedor deu e de procurar, qüe se conseruem· os 
· estilos e bons clilstumes da casa.§. 20, .· ·.i· ~ 
Regedor manda pagar das despesas ·da Relação as 

testemunhas, que vem á corre testemunhar por . 
. ·bem da justiça . . §. 21. · ;; 
Regedor. se deue informar. , se a'S audiencias se fazem 
. bem, e se os escriuães vem a tempo. §. 22. · ·. 
Regedor, que ·dê sua voz, quando algum feito,. e~ 

que ouue desuairo , for visto per todos .Oesenl-
bargadores , e ouuerern vozes igoaes. §. 2 S. . . 

R.egedor daraa mais Desembargadores, que. os or.l 
de.nados .~ .em feüos ardLios e duuidosos. § •. 291 

. ' :· . .. l 
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Regedor quando. dá juizes a algum feito , que sejão 
em numero desigoal, e não pares. §. JO. · , 

Regedor daraa outros Desembargadores em lugar 
dos absentes. §. JI. 

Regedor manda pagar aos Desembargadores e esc ri- -
vão dos feiras d' Elrey , aos quarteis, per rol per 

· elle assinado. §. 3 5. 
Regedor manda pagar cada mez, per aluarás, a car-

cereiros, porteiros, caminheiros , ministros e ou-
tros officiaes, §. 36. 

Regedor ordena o recebedor e escriuão das despesas 
da Relação , e lhes manda tomar a conta. §. 37· 

Regedor daa officios de -caminheiros da casa e pre-
goeiros. §. 3 8. 

Regedor daa licença aos Desembargadores, ou offi. 
· ciaes , pera não seruirem 1 ou irem fora até • xx. 

día.s per todo o anno. §. 39· 
Regedor 'manda espaçar a casa ao derradeiro dia 

de Agosto. §. 40. . 
Rcgedor ,deue fazer executar as penas sobre os 

Correg~:dores 1 que lhe não ·mandarem as inqui-
rições 1 que são obrigados· tirar sobre os Correge-
dores Plassados. §. ·4 r. · 

Regedor peue prouer sobre os Meirinhos da corte 
e das qldeas , como fazem se~;~s officios , e dos 
homens, que trazem. §. 42. 

Regedor ~eue prouer sobre 'os escriuães da corte , 
como fazem seu officio ~ ~~ como despachão as 
partes : e . suspendê los , se o merecerem. §. 43• 

Regedor '.:leue prouer ameude sobre o carcereiro da· 
corte ,, ;e saber como serue , e tirar sobre ello in-· 
quiriçõejs. §. 44• 

Regedor qe.ue inquirir e informar-se, se o! senhores 
9e ter~a,s vsão de mais jurdição, da que lhe he 
dada. §t 45· 
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Reged-or manda faier cada anno rol dos feitos despa .. 
chados, e dos que ficão por despachar; §. 46. 

Regedor manda. fazer cada anno rol dos presos, e 
dos casos , por que o são , per-a serem despacha-
dos. §. 47• 

Regedor tem carrege de mandar aposentar todolos 
officiaes da casa. §. 52. 

Regedor quando vai fora., quem ficar-aa em s~tt 
lugar.§. 53• 

Regedor pode dar licença a huma par.t-e ~ que cite 
0Lltra ern seu nome. liu. 2• tit. I. §. I. · 

Regedor pode trazer seus.· contendores á corte. liu.3. 
tit. 4• §. I. ' 

Regedor, com os da n1esa grande , pode inter-
pretar as ordenações , que estiuet'em duuidosas_. 
iju. 5· tir. s8. §. 2. 

O mesmofaraa o. Gouernador ela ca-sa do ciuel. Pela exlrauag. 
'do tiu. r ermel!zofal. 02, armo i53g. . 

Regedor que priuilegios tem. liu. 2. tir. 4'3• 
Regimento das audiencias. liu. 1. ti r. 7<1· 
Reguengos não são as herdades nouamente gança• 

das per Elrey. liu. 2. tir. 3.2 •. 
Reguengueiros não são os que não morão nas her-

dades, que tem nos reguengos. liu. 2 . tit. JJ·· 
Registrar não pode na chanccllaria, senão o escriuão, 

ou outro seu escriuão, que tenha pera ello licença. 
liu, 1. tit. 13. §. 6. · 

Relegas e como se deue vender o vinho d'Elrey~ .. 
liu. 2. ti r. 34• §. I. 

Relegueiros não podem vender outros vinhos·, se-
não os das jugadas. liu. 2. tir~ 34• §~ 2. 

Relegueiros não podem vender os vinhos , que so-
bejão do relego , no lugar, onde o 1elego for,, , 
nem c:m se.u teimo. liu, ;2. tit. 34• -§. 4~ 
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.Reliciiosos .não podem procurar, senão em 'certo$ . b 
casos. liu. 3· tit. 34· §. 2.·. 

:Remed io exrraordinario nã.o concorre .eom o ardi-! 
... na rio. liu. J• tit. 86. §. 3· · · 
Remertendo-se alguem ás ordens 1 deue -ser primeiro 
;· 'preso. li u. 5. t i t. r • . §. 6. . i 
Eemetter deuem os juizes da execu ção os e rnbar-
1; g os.1 pos tos ás s;enr_enças, aos j .uizes, que as der ão~ 

liu. 3 • rir. 7r. §. 25. 
,Remenidos ás ord ens sempre pagão custas pessoaes~ 

liu. J• tit. 5 I . §. IO. . ' 
Rendas de j uro que andem sempre no fi lho. maJor; 

, barão, lidimo. liu. 2. tit. 17· §. 6. 
Rendas de juro que -não se possão partir entre O$ 

herdeiros, nem alhear. liu. 2. tit. 17. § • . 6. 
Rendeiros d'Elrey que priuilegios tem. liv.2 . ti.t.~9~ 
Rendeiros d'Elrey como podem encampar as reodas 

.. a qile~1 os· injuria, Jiu . 2 .• tit. 29 . ·§ • . 12 , . . . 
Rendeiros d'Elrey que juizes tem em seus feitos, 

assi çiueis :1 como crimes. liu. 2. tiL29 . . §§ .4. até 7·· 
Rendeiro:. d'Elrey ; que forão condenados per sen-' 
.. rtença ,dos Vedares da fazenda, e depois da con ~ 

denação leixão de ser rendeiros; per que j uizes 
. : serão executados. li4. 2. tit. 29. § •. 6. ,, . 
Rendeiros d.' Elrey , presos por crime 1 em que casos 
, .serão 1hdGs sobre fi ança pelos contadores , oa 
. Almoxarifes, que fo-rem 'juizes de seus feitos. 

liu. 2. tit. 29. §. 9· · , · . · -
]{.endeirp;:; d'Elrey , :. qué .dormem ~om m0lheres : 

infleis ~ não gozão de priuilegio de ter o Conta-
. dor -, ou Alnwxarife por juiz. liu. 2. t it. 29 . §. 4. : 
Rendei!o~ d'Eir~y não gozão de p r-iuilegio de ter 
. por juiz o Almoxarife , ou Contador em os cri- : 

J1?es, que commetterão ., ante de serem rendeiros. 
Iiu. 2. fit. 29. §. 4• , . . Rendeiros 
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Rendeiros de rendas. d'Elrcy, que não chegão a 
.comia de vinte mil reaes, não gozão de priuile-
gio algum de rendeiros. liu. 2. tit. 29. §. 8. 

Rendeiros das chancellarias das comarcas, que fa-
zem auençai sobre as penas, ante de lhe ser 
julgadas. liu. 1 • .tit. ·43· §. ·13• 

Rendeiros das ch ~mcellarias das comarcas que não 
fação auenç;;ts com ·os concelhos sobre as penas. 
liu. r. tit. 43· §. <~J. 

Rendeiroi do verde, q~e fazem .avença sobre a ~ 
coimas. liu. 5· ·tit. '62. ~. 1. - ' ' 

Rendeiro!! , que o vierão ser depC>is de ·condenados 
per algumas sentenças, que sejão executados per 
mandado dos juizes, que .as·sentenças derão. liu. 1. 
tit . .. 2 9· ). 5. . 

Rendeiros .do vento ·que diligencias farão sobre o 
:gado., ou bestas,, -que achão. ·liu. 3· tit. 76. 

Rendeiros do vento, que alh~ão· , ou ma tão o gado, 
' ·que .achão dcntro ·dos quatro meses J que sejão pu-

nidos, ·como se o furtassem. liu. 3· ür. 76. §. 5· 
Rendeiros que pe:isoas .não .poderão ser. liu. +• títt. 

3 ~.e 39· 
Renunciar não pode ninguem o remedio de ·desfa.zer 
.. 'o~ontratto,em que foi enganado em mais da me-

tade do justo preço. liu. 4·· tit. JO. §. 7• 
·Renuncia·r ,não pode n~nguem ao dereiro, qtte diz • 

. qwe denrm de .lx. dias possão v•ir cC>nt:ra sna con-
,fissão. liu. 4· tit. 47· '§, J.. · 

Renunciar officio., nem vendei o, não pode o taba-
lião sern licença cl'Elrey. Jiu. r. tir. 6o. §. 4·8. 

Renunciar não pode nenhum official o officio 1 estan-
do doente de doença perigo~a. Eu. r. tit. 74• §. 2. 

Renunciar não pode o tabalião, ou qualquer outro 
o(fiicia:J, o officio,,em que 'tiuer commettid~s erros, 

. . Pp . 
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inda que pera o vender tenha licença d:'Elrey: liu.i~ 
lit. 74· §. 3· 

Rco, güc parece em juizo, tem tempo, pera delibe-
rar. liu. 3· tit. 15. §. 5· 

Reo, que depois de p01recer em juizo, se absenta, co· 
mo se procede comra elle. liu. 3· tit. 15. §. 22. · 

.Reo, que se absentou, e toma s.egui.r o fei[o antes da 
· senten~a. -liu. J· tic. 15. §. 23. 
Heo ,. que nega possuir a cousa demandada. liu. 3• 

tit. 2 I, §. J• e tit:. 90. §. I .• 
:Reo pt:incipal, inda que não lit·igue ,"por não scr .cha-: 

mado por autor, pod~ ser perguntado pelo juiz .. 
liu. 3. rir. 3Q• ~. 9· · · 

Reo que se torna autor. liu •. 3. tü. 90·. §. ~~-
13-.eo; que não faz pr.ocuração ba.stame, àeue ser con-

denado, como r.euel. liu. J.tir.J,5· §. ·H. · 
Reo em feito crime pode ·vi.r ~ todo t_erppo com de,: 

fi I ] ' • i: ' esa. · 1u. 5. ut. I. ·:t• 2. . 
Reo, qu~! não quer. jurar o que o autor leixa em seu 

juram<(nto, que seja condenqdo.liu. 3· tic. 45• §. 7~ 
Reo de f

1
eiro çr.ime ,_.de que a parte não ,quer.dpu em 

. caso, qt,Je era de querela, não se po(Je liurar per 
procurador. liu. 5· tit:. 42. §. 23 •. 

.Repartição da. carne e pescado 1 como-a farão os Al-
motacés. liu. I,. tit. +9• §§. 9· -ro. I 

.Repoer~ quando se deue ·em ~ua Iib,erdade o que ouue 
perdao de mor-te de home,m .<;om clau:~~Qla: se ou-
Iras p,art.es não ouuesu. 1 que accusa.sum' ·: e saem 
outra~ a accusalo. liu • . 5• dt; 73· §. 5· 

'Reposte jro moor pode .trazer. s~us con~endores á cor-
te. li1.1. 3• tit. 4· §~ r. ' · · 

'Requerimento, que se huma ·vez faz, pera .pagar, ou 
dar p~nhores , basta ' pera se arrematarem os bens • 
em q1-1e se faz execução. liu. J• tit. 71. §. I 3• 
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Requerimentos e repostas-. do que aggrau.a, que se 
não ponhão no feito principal , nem se úasla<:lem 
na appella.ção. liu. J.tit. 59·§. 4· 

Resgatar não pode ,ninguern nos mares c terras de 
Guiné sem licença d'Eln;y. liu. 5· tit.-112, §. _2·. 

Residencias, que os Corregedores das cornarcas e O'u-
uidores fazem, acabado seu tempo. Ji,~;~. I. tit. 42:.. 

Residencias elos j.uizes de fora. liu. 1. tit. 42. §. 5. -
Resistenóa he não dar penhores a f>Orteiro, ou offi-

cial da justiça. liu. 3· rir. 72. §. 2. 
Resistencia fe-i.J:a -ás justiças como se castiga. liu. 5· 

tit. J6. 
Resistencia feita contra Corregedor da corte, ou d~ 

Lixboa. liu. 5·· tit. 36. §.I. 
Resistencia contra Corregedor de comarca. liu. 5• 

tit. J6. §. 2. . 
Resistencia c-ontra jLJiz de fóra, ou Ouuidor. liu, 5· 

tit. J6. §. 3· 
Resistencia contra juizes ordinarios, Vereadores e 

Alrnotacés. ,Jiu. 5· tit. 36. §; 4· 
Resistencia, âe .que o offlcial, a que he feita, não 

accusa, que conheça della o Corregedor da c::orte. 
liu. I. rir. 5· §. 10. . 

Restituição do mçnor -quando, aproueita aos majo-
. res. Jiu. 3. ti r. 64. '§. 4· ' 
R~tituição até que tempo se outorga aos ·menores. 

liu. 3· rir. ·s6. §. 8. 
Restituição da rnolher menor de .xx. annos aproueita 

.ao marido major. liu. 3• rir. 87. §. 5• 
Restituição do marido ·menor aproueita á molher 

major. liu. 3• dt. 87. ~ §. 5· ·, · 
Reter não pode ninguern a cousa emprestada, a.rren-

qada, ou alugada a·certo -tempo, passado esse tem .. 
po, sem vontade de seu dono. liu,, 4• ~it. 59· §. I. 

Pp 2 
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Reter mão pode ninguem .a causa emprestada, arren-
.dada, ou alugada~ passadQ o tempo, por dizer, 
que lhe pertence per algum titülo: mas depois de 
entregue, a poderá demandar. Eu. 4· tit. 59·§. 4• 

1 Reter p.ode a cous.a crnpres:tada o que . nclla fez al-
gum<} despesa. nece~sari a . lil.-1·. 4· -rir. 59·§. 2. 

1\eueJl, que se·ndo citado não appa.rece, ou apparece 
depo·Ís de processado no feüo. liu. 3· rit. 14. 
§.§. 2 ..• e 3·, e tir. 15. §. 4.• 

Rcuel quando pode poer, eu'l ba.rgos á sentença ao 
tempo. da exect,~ção, 1iu • .3~ rir. 7r. §. 21 . 

Reuel não se cita, pera ve,r jung resremunhf)s. liu. 3· 
üt. r. §. 14 .• 

Reuel verdadeiro qual..he. liu. J· tit. 63. §. I. 
Reuelia não tolhe j-ulgar-se por a. parte reue~, inda 

que seja lançada dos artigos. liu, 3· tit. q. § ... 24. 
Reuender não pode ninguem pão, qué compra. liu·+· 

ti~.J2.~.2... ~ . 
Reu1sta d{,>S fettos s.e nao outorga sem espec1al man-

dado. liu. J· tit. 78. §§. 1. 2. · 
~euista dos feitos em qlle casos st: del.le conceder. · 

I iu. 3.• ti r. 7:8. §. J,. ' 
~euisla se não concede, sem a parte poer caução de 

lx. cr;u;z;.ados. liu. 3• :tit. 78. §. 3· \ 
R;euista se outorg~ .. a.os pobres sem q .uçãa. Iiu. 3· 

üt. 7·3, §. 3-- \ . 
Reuista s~: não pede, passados,dous meses, deP,ois da / 

sentença. liu. J· tit. 78; §. 4· 
Reuista dos feioos per quantos 'Desempargadores1 haa 

·de .se:r, :e quae.s. ILu. 3· tit .• 7'S. §. 5• 
R . d . ,, li ... · eUlsta çm que casos. .a mJtte proua, <>u a egaçao 

- de fora ·d0s a,utos. liu. 3· tit. 78. §. 8. · 
Reuogaç~o de doações, ou alforrias,, quando se pode 

·fazer. Jiu. +· titJ 55· 
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Reuogar quando pode o juiz a sentença interlocu-
toría. líu. 3· tit. 48. §. r. 

Reuogar não pode o julgador a sentença diffinitíua, 
que deu. liu. 3• tit. 48. §. h 

Reuogar quando pode hum juiz a inrcrlDcutoria dou-
tro. liu. 3· tít. 78. §. 7· 

Ren ogar não pode um De-sembargador a interlocu-
·toria doutro. , posto que estee fora do officio. 
liu . 3· tir. 48 . §. 7· · 

Reuog;u se nfío pode a sentença, que foi dada, por 
a parte jurar blso. liu. 3-. tit. 85. §. 4· 

Rcuogar qu ando pode o senhor do feito o Procura-
dor; q oc fez.Jiu. 3:· rit. I 7·-

Ricos homens e ricas donas podem ser eirados pera 
a ··corte c - pera os SobEcjuizes d(i) ciuel, liu. 3· 
tit. 5· §. 6. 

Roças, q\le se fazem em terras maninhas, que não 
-sf.ío .per.;t durar em !augura muito tempo, como se 
darão de sesmaria. liu. 4• rit. 67. §. r4. 

Rol , que. o Regedor manda fazer cada anno dos fei-
tos despachados. e. p.oc ,despas;:,har._ liu. I. tit. 1 •. 
§. 4'6'. . . 

Rol . dos pre.,sos, . que o Regedor rnand·a f.,1zer .cada 
rnes pera bom despacho delles, . e per quem será 
feito. 1iu. J. t-Ít; I. §. 47• · . 

Rol, que faz o Gouernador, dos fei.tos ,_qu«:! ent-rão e 
saém , .e: dos· presos , que-entrão na ·Cadea. liu. 1. 

. tir. 29. §. 36. 
Rol dos presos e seguros, que se falle nas audiencias 

nelle, prime.iro que -em tudo. liu. 1-. .tit. 77· §. 2. 
Rol, que os juizes dão aos ·Alcaides das sacas do.s 
. culpados em pa11sàr. gado. liu. 5· tit. ·89 . §§. ;z. e 3· 
Rosalgar não pode ninguem ter, nem outr.o seme-

lhante material, s.e.não .os .boxicairos. liu. 5· tit. 109. 
·§. J. 
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Roubo quando recebe compensação. lill. 4· tit. 56. 
§. 3· . 

Roupas, que ficão aos presos, que fogem da cadea, 
a quem se applicarão; liu. I. tit. s-R; §• 5·, e liu. 5· 
tit. -54· §. 6. 

Rufiães que pena hauerão. liu. 5.· tir. 30. 
Rusticos quando- poderão allegar embargos ás sen-

tenças ao tempo da execução. liu. J,• rir. 7'· §. 20. 

S. 
S Aboeiros que pesos são obrigados ter • .I'iu.-r. tit. r 5• 

§. 46. 
Sacadores d'Eirey que ordem terão em arrecadar e 

fazer as penhoras. liu. 2·. rir. J.I. . . 
Sacadores e porteiros que não ·Ieuem dinheiro das 

execuÇõe~ . , que finem ·por Elrey. liu. 2. tir. g:r. 
§. I • 

Sacadores , HUe Etrey daa aos senhores, per.a arreca. 
· dar suas ~:liuidas- . liu. 3· üt. 73• §. 2. 
Sal se não pode tirar deste reino pera terd de Mou-

ros , sem licença especial d'Elrey , pera remir ca-
tiuos. liu. 5· tir. Sr. §~. 3· 4· , 1 

Salario dó ~:scriuão da car'nara dalgum lugar. \ liu. r • 
. . tit: 52· §:~· I~· ·~ Il. I \ • o • • 

'Salano do escnuao .da almotqçana. hu. •I. tlt'. 53· 
§. 6. \ \ 

·Sala rio dos tab'aliães das· Mtas. ht. 1. ~ir. 5'g. §: r8. 
Sal.ario dos escriuães da camara e da faz~nJa d'Et-

rey. liu. I, tit. 6r. ' · . 
Salario dos Proeuradores como s'e conta. l'iu'.'l. dt.7r. 
Sa1ario dos escriuães da corte e das ll:Qmarcas dacar-

reto dos feitos. J..iu. 1. tit. 62. 
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Salario dos tabaliães e escriuã;::s. liu. I. tit. -63. . 
Salario, que os tabaliães não pedem dentro· de tres 

meses, que o pcrcão. _liu. r. tit. 6Q. _§. 43• 
Salario dos enquetedorcs. liu. I, rir. 65. §. 5· 
Sala rio .do porteiro da chanccllaria: liu. 1. tit. 2 2. 

§. 2. . 
Sala rio dos portç:iro.s e pregoeiros ·das penhoras. ci-

tações. e arrematações. liu. t. tit. 66. 
Salario dos . desrribuidor.es. Iíu. I. tir; 59· §. JI. e 

rir. 6o. §. 32 ~ 
Salario dos jLiÍzes dos orfãos de fazer partilh<!s e cori-

tas. liu. 1. tir. 6). §. 58. 
Salario dos partidores dos orfão~. liu. r. tit. 67. §. 58. 
Salario dos esc.riuães dos orf'ãos. liu. 1. tit. 68. §. 7· 
Sala rio do Coma~or .das custas. Jiu. r. ti r. 70. §§ 35· 

alé 49· 
Salario dos .camitiheiros . liu. r. tit. 72. 
Salarib. dos .escriuães dos vigairos. liu. 2• tir. 10. §. I. 
Salario dos Con.radores dos residas. liu. 2. rir. 35• 

§. 2tJ.. 
Salario dos escriuães des .r_esidos. liu. 2 .• tit. 35• 

§. 26. . 
Salario do Procurador e-sollicitador .dos re~idos.liu.2. 

tit. 35· §; 28. - ·- ' : ., ... 
Salarin .dos Alcaides .das sacas. ·Ii·u. 5· tit. 88. §. 9• 
Salario do escriuão das sacas. Iiu. "5· tir. 8~. §. 9· 
Sa-lario dos escriu_ães· de feitos de presos pobres> que 

não tem donde pagar. liu • . r. rir. 20. §§. 27. e 28. 
-Salario não leuão os· Contadores dos 'residos · das 

contas, em que se acha., , . que os resrahlenteiros 
- · ·.comprirão .bem, e corno cteuião. li(!. 2; tit. 3·5. 

~ 24· . 
Isto estao reuogqdo per 11m al11ará c~ml: porqu.6 ~empre leuiio . 

6al11rio. · · 
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Sala.rio dos escriuães, que as partes não pagffo, como 
se haueraa pelos vencedores. liu. 1. tit. 20. §. 26. 

Sõ~ltar per cima do muro, quando a cidade, ou vi !la 
está cercada, he caso .de querela. liu. 5· tit. 42. 
·§. r.. 

Salteadores de carniriho, que se thes não receba pe-
.tição .pera perdão • . I i u. •I. ·tit. 3 . . §. :16. 

Santarem villa notauel. liu. t.. tir. 2. §; 23. 
Seguro por q~:~alquer feito crime pode ser citado • 

como se seguro não fosse. liu. 3· tit. ·8. §. 1 5· 
Seguro por caso de mone deue citar os paré:ntes do 

morí:o. liu. 5· tit. 1. §. 4• 
Seguro, ,que .depois de ~e appresentar em juizo se 

absentou. liu. 5· tir. 1. §. 5·• , 
Seguro ., que não apparece em :fftdienc.ias. ·liu.· 5· 

tit. I. §§. S~,e 9· e tit. 42. §. 23. 
·seguro 'de que -:flâo se querelou., que seja obdgadG 

appare~r na& audiencias , posto que .o crime seja 
muito leup. liu. 5·· .rir. 4-2. §. 23. 

Seguro , qu<,~ quebra os termos de sua segurança , 
:nãe seAdO; ddle .querelado , nem .prouado contra 
elle. liu. ~· tit. I.§. 9· ' 

Seguro ,, qu~r he obrigada seguir em pessoa a appel-
lação. liu.1 5• tit. 1. §. IO. • 

Seguro accw
1
;ado por querela. liu. 5· ti.r. I .. §. ;JCD. 

Seguro accu~ado por deuassil• I \u· 5. ti r. I. §. I o .. 
. Seg~ro g uaqdo. se deu e .prender\ n0 caso da appdla-

çao. Jtu. 5~ !lt. I. §. 10. \ 
Segur-c:>s nãO: podem entrar ·Com armas 1lilas audien-

.cias. liu • .5· tit •. I. §. il. 
Segtfros ~ q~.e q11ehrã~ ~s :çar.tas _<ifo segurança , até 

. quantas ppdern pedir. hu. 5· tlt. 49· §. -1· . 

. Seguros'· 'q~e tornãq a ped.ir cart~s, .gue do<;:la rem 
quantas tem quebradas. hu. 5• tlt. +9· §. A-· 

· Se~uros 
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Segtiros 1 que quebrão as cartas , e tirão outras , 'que 
. paguem as custas do retardamento em dobro.liu.s. 

·. ti r. 49· §. 4· 
Seguros , que tem desembargos pera as cartas, tem 
. tres dias , pera as tirar, sem ser presos. liu. 5~ 

.tir. 49· §. 5· · 
Segurança em que manc:ira se toma. liu. 3· tit. 62 • . 
' . §. 7· . 
Segurança, que h uma pes~oa pede doutra 1 como se 
. daraa. liu. 5· tit. 50. §. r. . 
Segurança real, que 'O juiz daa, por huma das par •. 

tes não querer da la. liu. 5. tit. 50. §. r. 
Segurança real, que daa o Cor.regedor da corte. Hu. 

5· üt. so. §. 2. 
Segurança real rião daa ·o Corregedor da C'Orte a 

algum concelho. liu. ~- tir. 50.§. 4• 
Seg,urança real se algum quebra, que pena tem. 

liu. 5. tit. 50. §. 5. 
Segurança, que Elrey poem entre pessoas de estado 

sem requerimento das parte~. liu. 5. tit, 50. §§. 7· 
e 8. 

Segurança do senhor da terra, onde hum viue, com() 
se -lhe há d.e dar.liu. 5· tir. 50.§. 3· . 

Senhores de terras que não commertão feito algum , 
senão a -seus Ouuidores. liu. 2. tit. 26. §. IO. 

Senhores de terras que não conheção das appeUa .. 
. ções, estando fora dos lugares de sua jurdição~ 
, liu. 2. tir. 26. §. I 4· 

Senhores de terras que não vsem de correição 
.. nellas. liu. 2. rit. 26. §. 16. 

Senhores de r.erras, que podem fazer correição, que 
. não kuem dizima das sentenças, nem chancelJ'a .. 

ria. liu. 2. tit. 26. §. 19. . 
Senhores de terrtl.s que se não cli~mem senhores 

Qg 
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dellas, se suas doações lho não concedem. liu. 2~ 
tit. 26. §. 20. 

Senhores de terras não podem cri;1r tabaliados de 
nouo. liu. 2 : tit. 26. §, 2 r. 

Senhores de terras, que fazem tabaliães, sem os 
enuiar appresentar ao Chanceller moor. liu. 2. 
tit. 26. §. 23· 

Senhores de tenas, que estão em posse de criar ta-
bali ães sem confirmação do . Chanceller moor. 
liu. 2 : tic. 26. §. 24. 

Senhores de terras, que podem dar tabaliados sem 
confi rmação, e se chamão ·per elles. liu. 2.. rir. 26. 
§. 2 5· 

Senhores de terras , que podem poer tabaliães, po-
' dem poer escriuães de seus Ouuidores. liu. 2. tit .. 

26. §. 3l· 
Senhores de terras , que dão tabaliados, não nos po-

dem t lrar 1mais. Iiu. 2. tir. 26. §. 29. 
Senhores de terras, que podem dar taba! idos, os po. 

dem tirar por erro, per carta de se .assi be. liu. 2 . 
tit. 26. §. 2 8. . 

Senhores de terras que não despachem per modo de 
. Relação, nem ponhão desembargo per Acordão • 

. etc. liu. 2.,. tit. 26. §. 34· • 
Senhores dq terras que r~ ão Ieuem mais tributos 
. nem dcreitos, dos que lhes Nertencem.liu. 2. tit • 
. 26. §§ •. 43• 44·. e tit. 45· §. 5 ~, 
Senhores de; terras que não conheção de nenhum 

feito per noua aução. liu . 2. tit ~\ 26. §. I 5• 
Senhores d~: terras que não conheção das appella-

ç.ões e a;s&rauos., que saem dante, seus Ouuidore~. 
· hu. 2 ~ m. 26. §. 33· 

Senhores de terras não podem fazer Meirinhos. liu .. 
. 2. tit. 26. ~. 46• . 

'•· 
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Senhores de terras não podem conhecer de feito!~ 
sobre dereitos reaes. liu. 2. rir. 26. §. 49· 

Senhores de terras , que vsão'de mais jurdição, da 
que lhes he dada. Jiu. 2. tir. 26. §. 48. 

Senhores de terras que não conheção dos feitos doi 
aconriados, ou apurados. liu. 2. ti r. 26. §. 5 r. 

Senhores de terras não podem dar cartas de priui!e-
gios. liu. 2. tit. 26. §. 56. 

Senhores de terras que ·nãó dem cartas de~escudei
. , ros aos que não criarem por taes. liu. 2. rir. 26. 

§. ·57· 
' Senhores de terras que não tomem mantimentos ou 

bestas sem authoridade da justiça. liu. 2. tit. 36. 
Senhores de terras que não ponhão OuuidO'l'es, que 

não sejão da jurdição· d' Elrey. liu. 2. tir. 49· §. f • 
Senhores de terras de qualquer estado que não dem 

cartas de graça e mercê. liu. 2. tit. 26. §. 52. 
Senhores de terras que não comprem per força de 

seus donos, nem lhes lancem pão pelas casas. liu. 
5· tir. 59·§. 2. 

Senhores de terras que não kuem sententias de seus · 
vassali<?s· li u. 5. tit. 6 9· §. 3.· 

Senhores de terras que não recebão nada de seus 
vassallos. liu. 5· tit. 69. §. 5· 

Senhores de terras que não romem casas nem ca-
mas de aposentadoria. liu. 5· tit. 69. §, 6. 

Senhores de terras, que passão cartas de emancipa-
ção, que percão a jurdição ; que tiuerem. liu. ·r. 
ti r. 3. §. 26. 

Senhores de terras, que tornao abrir os pelouros , e 
rirão ou mettem outros officiaes , e vão contr<l a 

. eleição. liu. r. rir. 45· §. 12 • 
.Senhores de terras que não estem em camara nas 

1/ereações, nem seus Ouuidores. liu.r.tit.46.§.uD 
9q 2 
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' 
Senhores de terras, que tem jurdição, que nãu apprà::. 

priem pera si os casaes , ou terras, que ficão her-
' mas. liu. 4• tir. 67. §. I 5· . 
Senhores, que empedc:m em suas terras fazer-se exe-
: cuç5:o de mandados ou sentenças d'Elrey, ou de 

suas j:ustiças , ou de se comprirem as canas preca-
• torias. liu. 2. rir . 26 . §. 40. ' 
Senhores, que acolhem malfeitores em suas casas, 
. que os dem á prisão. liu. 5· tit. 90. §§. 4· _e 5· 
Se.nhor~s podem prender seus elicrauos por os castí. 

gar. liu. 5· tit. 68. §. 4• 
Senhor da casa n::io pode per si esbulhar o aluga-dor~ • 
. liu. 4· rir. 58. §. 6. 
Senhor da casa , que lançou o ahrgador della com 

malicia. liu. 4• tit. 58. §. 6. -
Senhor da casa em que casos poderaa lançar o alu-

gador. hu. 4·· rir. 58. 
Sentençd int

1
erlocutoria que cousa he. liu. 3· tit. 48.: 

' §. l. 
Sen~enç~ _ínfer!ocutorJa pode ser reuogada até ~ 
; . dtffinmua. hu. J· tlt. 4!L §§. 1. e 3· 
Sentença interlocutoria-, que daa fim ao juiZio, não se 
, -reuoga.lip. 3· tit. 4H. §. 2. · 
Sentença in ~eriocutoria até quanto tempo se pode 

reuogar. liu. 3· tit. 48. §. 3· \ . 
Scntenç.a int;erlocutoria pode ser reuogada pelo j-uiz 
. subrogado. l·iu. 3· tit. 48. §. 7•, 
Sentença interloctLtoria, que se logo executou, qu;m .. 

do se reuoga. hu. 3• tit. 48. §. 4· . -
Sentença- intedocütoria-, que se h'uma vez reuogou~: 
: liu. 3· tit. 4l'L_ §. 8. \ 
Sentença int~rlocutoria, dé que se appellou, pode 

ser reuog(\da, pendendo. a. appellação. liu •. J. tir~ 
4-_8; §. 5·- \. ! 
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Sentença interlocutoria de si et in quan/um que não 
· se ponha. liu. 3· rir. 48. §. 9· 
Sentença interlocutoria .de feito crime, dt> que a par-

te ou o juiz deue appcllar. liu. 5· ttt, r. §. 3· · 
Sentença diffiniriua não pode ser reuogada per quem 
' a deu. liu . 3· tit. 48. §. 1. · . 
Sente-nça diffinitiua com0 vai, não sendo publicada·. 

liu. 3· tit. 49· §. I. . 
Sentença diffiniriua que se dee com muito auiso. 
· liu. 3· tir. -50.§. r. 
Sentença d'iffi.nitiua se deue dar conforme ao libello.· 

•: liu. 3· tir. 50. §. 2. ' 
Sentença díffinitiua publicada não . se pode reuogar 

per o que a deu. liu. J· tit. 50. §. 6. 
Sentença diffinitiua obscura pode interpretar o que 

a deu. liu. 3• .tit. 50 .. §. 6. 
Sentença ~iffinitiua ~?Pe declarar o soccessor do que 

a deu. hu. 3· tit. s·o. §. 6. 
Sentença diffinitiua haa· de conteer a causa, em que 

se funda. liu . 3· tit, 50. §. 7· 
Sentença nulla nunca: passa em cousa julgada, nem 
. tem effec~o. liu. J· tit. 6o. ,, 1. 

Sentença nulla qual he. liu. 3· tit. 6o. §. I • 
.Sentença nu lia não vai, por se appdlar della. Jiu. 3:· 

tit. 6o. §·. 2. . 
.Sentença nulla pode ser confirmada per Elrey. Iiu. 

3 · tit. 6o. §. 2. 
Sentençâ condicional ou incerta quando vai. liu. j.. 
. tit. 50.§§. 3· e 4· 
Sentença condicional não he .nulla. liu. 3· tit. 68. 
Sentença quando se da a, haa· de ser certa. liu. 3• tit.· 

so. §. 3~ -
Sentença , que se tira, haá de conteer as forças . do) 

feito. liu • .3· tir. so. §. 10.. • 
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Sentença se não tira dos processos, nem passa peTa 
chancellaria, dos que são mal preso , posto que 
venhão per appellação: mas tira-se hum aluará. 
liu. 5· tir. 42. §. 26. 

Sentença , que se tira do processo, que seja assina .. 
da pelo juiz do feito, posto .que elle não assinasse 
no Jeito, e fosse em outra tenção. liu. I. tit. I. 
~. 24. e rir. 29. §. 21. 

A gora todos os D~sembargadores, que dcspacltiiofeito! em me• 
sa, assinâo nelles , posln qucfosscm em outra tençiio. P ela. 
cxtrauag. do liu, da Sph.fol. 91 • .Armo xS26. 

Sentença , que se tira do processo, que se há de 
assinar por dous Desembargadores , dos quaes 
hum he absente. que se assine per hum soo: e 
que o escriuão ponha ao pee o porque não vai 
por ambos. liu. I. tit. I. §. 24. e tit. 29. §. 2 I. 

' 
As s1ntenças tlos Ouuidores dt;mbas as casas , e do juiz doJ 

J eitos d'lplrey , e dafazenda' , h ão de ser assinadas perlmnr. 
soo. P elf" determinação, qHe s~ . tomo1< 110 armo de 1528 :Jol~ 
102 . do liuro da .Sphera. . 

.Sentença do que se liurou de caso de morte, e o tor .. 
não a aCC)JSar, quando lhe vaJeraa, COmO carta de 

· seguro. Ii r . · 5· rit. 73 · §.' 4· 
Senrença do feito, que 1 se despacha em R~lação ~ 

que seja escrim e postal pelo juiz do feito ; posto 
que el!e s~ja em desuairada ~enção. liu. I. tit. 29. 
§. 2 [. \ \ 

Sentença, gtle se tirou do processo, sendo o juiz, que 
a deu , apsente , que seja assinada per outro Des .. 
emba'rgador. líu. r. ti r. r. §. 24. e tit.' 2 9· §. 2 I. 

Sentença , pada per algum Ouuidor de senhor de 
terras , que vaa em nome do Ouuidor, e não do 
senhor. lil,.l. 2. tit. 26. §. 32. 

Sentença, da,da contra dereito expresso, he nulla.liu. 
_,.3• tit. 6o. §. I. 
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-Sentença , dada por juramento da parte em suppri-
mcnro de proua, como se reuoga, achando-se 
escrituras, per que se proua o contrario , que a -
parte jurou. liu - 3 tit. R5. §. 4• 

Sentença, dada por a parte jur.ar falso, não se reuoga. 
liu. 3· tit. gS· §§. 4• e 6. 

Sentença, dada contra dercito da parte, não he nulla. 
liu. 3· tit. 6o. §. 3• 

Sentença dada contra o menor, que litigou sem 
authoridade de tutor ou curador. liu. 3· tit. 86. 
§. 3· 

Sentença , dada em dia não feriado , que se possa 
.appellar della em dia feriado. liu. 3· ti r. 2 8. 
§. 13• 

Sentença se não tira do processo em contia de mil 
reaes de bens moueis. liu. 3· tit. 19. §. 2. 

Sentença , que condena a tormento, não se publica. 
Iiu. 5· tit. 44• §. 7· · 

Sentença, _que se tira contra o malfeitor absente con-
denado per editos, como 5e publicará. Iiu. 5• 

· tir. 44· §, 6. 
Sentença de juiz aluidro , de que se não appellou em 

tempo deuido. liu.3. tit. 8r.§.3. . 
~entença injusta, dada contra algum menor, quàndo 

se reuoga. liu . 3· tit. 86. 
Sentença , feita per escriuão , haa de fazer menção 

dos embargos, que a ella se poserão. liu.3. tit. 7 r. -
§. 2 5· . 

Sentença, per que se fez execução, reuogada em par-
te ou em todo, faz que se tornem á parte os bens ,_. 
que estauão arrematados. liu. 3· tit. 71. §. 3· 

Sentenças, que contem erro expresso contra ordena. 
ção ou dereito , que as não selle o Chancelle.r 
rnoor. liu , 1. tir. 2. §. 4• 

· .. 
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Sentenças, em que discordão os Deseinbargadoré~ 
·· em pane e não em todo, aqu.itcm dereito ao por 

quem se dão, liu. I. tit. 4· §. 5· ' 
Sequestro da cousa mouel. que se demanda ao reo 1 

·que não daa fiança. liu. 3· tit. 20. §. I. 
Sequestro, que se faz dos fructos do appellante, que 
· os djssipa. liu. 3· tit. 58. §. 2. · 

Sequestro de bens feudaes ou da coroa, que se f.1z , 
quando a molher quer ficar em posse e cabeça de 

. casal. liu·. 4· tit. 7· §. 4· ~ 
Sequestro da herança, de que se pede partilha. Hu • 
. 4 · tit. 77· §. 26. 
Sequestro, que se faz nos bens do culpado de crime 
. capital, ou matador de proposito. liu. 5· tir. 44• 
·' §§, q. e r 5. . 
Sequestro dos bens daquelle, ·Contra quem se proua 
... crimF , que traz pena de morte ou da fazenda.liu. ' 

5· tir. 44·· §. 17· . 
Sequéstro , 1que se faz, quando se vence algama cou..; 
·'- sa de rai ;z per sentença, a que a parte vem com 
embargo~ , e o vencedor não da a fianç.a ás noui-
dades. lif1. 3· tit. 71. §. 3 r. ' . · 

Sequestro, que se faz, quando algum terceiro vem 
· embarga r a execução enrre outros, por di,zer qu~ 

a cousa lhe pertence , àe ó vencedor nãe daa fian .. 
ça. 1iu. 3. tit. 71. §. 33• 

Seruentias de escadas, eirados , janellas , portas e 
frestas, de que os Almotacés conhecem. liu. r. 

· tit. 49· §~i. 25. até 45· ·' · . 
Seruiço, que se soe fazer por jornal, ou por solda-

da, que se possa demandar em juizo, inda que 
· não fosse promettida ao seruidor .cena quantida.-

. de • .liu. t· tit •. r9. §. 2. 
Senliço a vcd~ na palaura Cdado. 

Sesmaria 
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Sesmaria que cousa he e corno .s~ · daraa. liu • . 4• 
tit. 67. . 

Sesmarias em quanto tempo se aproueitarão per os 
que as tornão • .liu. 4· tit. 67. §. 4· 

Sesmaria·s, em que se .não assinou termo ao que as 
tornou, pera as aproueitar. liu. 4· tit. 67. §. 4· 

Sesmariás que se não clem a ninguern majores, de 
que razoadamente .parecer, que pode aproueitar. 
liu. 4· tit. 67. §. 4• 

Sesmarias de ter.ras, que são isentas, que se dem 
isentas, e as que estão ·em terras tributarias, que 
-não paguem mais que o tributo d<t terra. liu. 4· 
tit. 67. §. IJ. 

Sesmarias, em que .se poem mais tributo que o .da 
.terra, que tal imposição seja nenhuma, sem em-
bargo de qualquer posse, costume, ou prescri-
·pção immemorial. liu. 4· tit. 67. §. IJ. · 

Sesmei ros , que dão as terras de sesmaria, soo daa 
Elrey. liu. 4· tit. 67. §. I. . 

Sesmeiros são os Almoxarifes d'Elrey nas terr~s, 
onde os foros e tributos se arrecadão pera elle. 
Iiu. 4• tit. 67. §. 1. 

Séteiras, que _cada ·.hum po.de fazer, sobre o telhado 
' ou quintal doutro. Jiu • . 1. tit. -49· §. 27. · 

Seuo se não pode tirar deste reino pera terra de 
Mouros , senão pera remir catiuos, · e com li-
cença d'Eirey. Iiu. 5· tit. 81. §§. 3· 4• 

Sinàl, dado por compra e venda, como se perde. 
liu. 4· tit. 24. § • . 2. 

Sinal publico tem as pessoas, que fazem os testa-
. mentes nas aldeas, per eleição da carnara. liu. r. 
tit. 59·§. 37· 

Sino de correr quanto espaço, · e a que horas ha de 
tan,ger. liu. I. tit. 44· §. 55· 

• · Rr 



Sobornadores de ~estemunha! que· pe-nct r~rn. Iiu·. 5~ 
tit. 8. §. l. 

Sobrejuiz 1 que serue de Corregedor 1 estando a casa 
da ciuel fora de Lixboa , que tenha os mesmos 
poderes, que o Corregedor d ,t corte. liu. J·, tH. 3 2. 
§. ( 2. . 

Sobrejuiz, que serue de Corregedor, estando a casa 
do ciuel no term o de Lixboa, que tenha em todo 
o term o 03 po,icres do Corregeâor da cone : mas 
na cidade não. liu. 1. tit. 32. §. 12. 

Sob rejuize-s da casa do ciuel que sejão sejs, -e que 
conheçâo de to:.i as app:: llações chieis, tira.nd'ô' as· 
do lugar, onde a cone estaa, ou a ca~a da Soppri-
cação, e a cinquo legoas a derredor. liu. 1. tit. 32. 
§. r. 

Sobrejuizea doua conformes despachão as appcllaç0es 
ciucisl liu. I. tit. 32. §.I. 

Sabrejuizes 1conhecerri per aução noua dos feitos de 
pessoas, que tem jurdição, PreLados exemptos, e 
dos orfãgs, viuuas e pessoas miseraueis. liu. 1. 
ti r. 3 2. §~ 2. 

Sobrejuizes conhecem per auçao noua das escrituras 
desaforadfts, se p~ra,nre elles querem as partes de-
mandar. liu. I. rir. 3 2.\§. 3· \ ' 

E podem cpnf,eccr ns juizes das t'Wfôes nouas t:.'Jlllr6 al.pt!tÚJas • 
111e se desaforlllrâo, pera serem citados perante o jniz dr1 ciuel. 
ou Corrcpedor tle Lixbo11, Pela ez'trauag. do Jiu. da Sp!t . foi, 
52. AttnfJ 1524, 1 

I 

Sobrinho I que dorme com sua thia. Iiu. 5· tit. fJ. 
§. 3· \\ 

Socceder q\Jando pode o marido á molher 1 ou a 
molher a ~> marida, fallecendo ab intestado. liu. 4• 
tit. 69. 

Soccessor d:J qtJe poJia prouar sem escritura, I terno 
mesmo priuilegio. liu. 3. tit. 4 5. §. 12. 
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Soccessor d·e terras da coroa , ou morgado, como 
pagarti as diuidas de seu antecessor. liu. 4• tit. 35• 
§§. 2. e 3· 

Sodomiticos que pena tem. liu. 5. tit. 12. §. I. 
Sodomiticos , que descobrem os com que peccarão. 

liu. 5· tit. 12. §. 3· 
Sogros -não podem ser citados per seus genros, ou 

nóras sem licença do juiz. liu. 3· tit. 8. §. 3• 
Sogro, que dorme com sua nóra. Iiu. 5· tir. IJ. §. 4• 
Soldada se não pode demandar, passados tres annos. 

liu. 4• tit. 20. 
Soldada se não pode pagar em gado a pastor Caste-

lhano. liu. 5· tit. 89. §. 2.0. 
Soldados , que estando assentados em rol, e tendo re~ 

cebido soldo, leixão as náos t ou nauios. liu. 5· 
tit. 98. §. r. 

Solennidade, que falta no processo,. não no faz nul-
lo. liu. 3· tit. 49· §. r. 

Sollicirador rla justiça como porá em lembrança o 
tempo, em que o Promotor manda a~> cartas de 
diligencia. liu. I. tit. I2. §. 5· 

Sollicirador da justiça que ponha em rol todolos 
presos, que ouuer. liu. I. tit. 21. §. 2. · . 

, Sollié:.itador da justiça que tem cuidado de mandar 
fazer as cartas dos feitos da justiça e presos pobres. 
liu. I. tit, 2 r. §. 4· 

Sollicitador dos residas. liu. 2. tit. 35· §. 27. 
Solimão não pode ningucm ter em sua casa, nem 

a agoa delle, nem vendelo, se não for boticario. 
liu. 5· tit. 109. §. r. · 

Solrar não se deue o que h e preso por feito crime, 
. ante da parte ser citada. liu. 5· tit. I. §.I. 
Soltar sobre fiança não podem os julgadores os presos 

por feito crime, por que merecerião pena de de: 
' gredo pera algum lugar certo. liu. 5• tit. 91. §~ J . 

Rr .:~ 
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Solto n"ão pode ser nenhum preso sem alvará., assi• 
nado pelo julgador no liuro da. carcer-agem. liu. r. · 
tit. 2 8. §. 6. 

Sorres se alguem lança, que se-possa querelar delle~ 
liu. 5· tit. 42. §. 1. 

Summariamente se determinão as demandas sobre 
·força, roubo, guarda, condesilho e soldada. Jiu. 3• 
tit. 19· §. 4• 

Summario de· testemunhas, que se tirará .em as que• 
relas, pera prençler os malfeitores. liu. 5· tit. 42. 
§§. I 9· e 20. 

·Suspeição, que vem. de nouo, se poem.a todo tem .. 
po, antes da sentença. liu. 3· tit. 22. §. I. 

Suspeição poem ao julgador o que era absente ante 
· da sentença diffiniriua. liu. 3· tit. n. §. I. . 
Suspeição' se poem ao julgador depois da sentença dif. 

:finitiu~ psra o que depois accrescer. liu.J~tit.u.§.ry 
I . 

'Esta ord~naf?â.O está. reuogada •. Porque depois da senl!;uça, _não . 
8e pode P\"r suspeição perto o 1"~ mais accrescer , inda quo 
a parto iure, q1w lhe veo de·nouo , so sabiá que o tal jul~ado,. · 
11ra j uiz d~ seu feito, Pela axtrauas, das suspeições impressa : 
.Anno 155~. 

_Suspeição se poem , ante de declinar o foro. liu. J• 
tit. 22. §. 3· \ . . 

Su!pei.ção nãc/ se tolhe , inda q~e o reo peça a' vista 
do libello. liu. 3· tir. 12. '§. 2. 

Suspei_ções po,sras aos De~embarga1dores na Relação, 
ao despachar dos feitos, per quem ser.ão desem-
bargadas. liu. 1. tit. 1. §. 26. ' 

Suspeições, der que conhece o Cbanc~ller mór. liu.r. 
tlt. 2. §. 8. ' 

Suspeições em que maneira se hão de intentar. liu. 3• 
• t:. I tlt, 22. Y• 4• 

Suspeições, 9 ue se poem aos tabaliães e escriuães •. 
liu. 3. tit. 2 2. §. 6. 
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Suspeições, que se poem aos offkiaes .da .:corte:, . ou 
casa .. do ciuel. liu. 3• tit. 2 2. §. 7• . 

Suspeições, que se intenrão, com fraude .- de _de-
mandarem .os juizes. liu. 3 · tit:; 22. §. 8 •. 

Suspeições se deuem poer aos juizes, ante que sere-
spon.da ·á demanda. liu. 3• tir. 22. §, I. 

Suspt:ições se não rrasladão .nas appellações. liu. r. 
tit. 6o. §. 1 B. · 

,Suspeições, de -que conhece -o Chanceller da: casa . do 
ctuel. liu •. h · tit. 30 . . §§. 5• 6. 7· 

Suspeito hum juiz ordinario, _tambem o he .o outro 
seu ,. parceiro. liu._ 3, ti:t. 22.· §.· 5·--_,. 

l!.sla ordenação não lzaq lugar na execuçâ~ de 'tllgi<ma sentença. 
Porque irá ao iuiz parceiro, em quanto dura. a causa da suspe.i· 
f4o . . Pel(l ordem /loua do. iu izo. §. 40. Nem menos. lwa lugar 
nqs juizes ela crime e do ciuel de L ixúoa, Pelas cx trauagg. do 
liu. da ,Sp!~.fol~ 3g. Annq 1514· 1 efo.l. 157. -.Amzo I537• 

I 
,Suspeito a_hum -fica. o julgador , ., suspeito aos. ascen-

denres c descendentes . e parentes até . primos 
coji-mãos e cri'ldos do re.cusanre. liu.3. , tit.~2. §.9. 

Suspeito he.o jui.z em feito de seus parentes, ou de 
officiaes danre elle. liu. 3·- rir. 23 - § •. r. 

Suspeito de fuga pode ser preso por cousa ciud 
1 ante da sentença • . liu. +· ür. 52.§. I. · 

T.· 
T~l\baliães das notas que leão ás partes e teste-

ml!lnhas os estromentqs, que fizerem. liu. 1. tit;S9• 
§. I. 

Tabaliães das notas não escreuerão em canhenhos , 
nem per ementas as escrituras: mas log~ as no-
tarão ero seus liuros de notas. §. 2. 

Tabaliães das notas não farão escrituras entre par-
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tes, que não conhecem , sem lhe c~nstar per 
testemunhas, de quem são. §. 3· 

Tabaliães das notas porão nas escrituras o mes., dia • 
-e anno, e o lugar ,e casa, onde as fazem e seus 
nomes. §. 4· 

Tabaliães das notas darão as escrituras ás partes den-
tro de tres dias , ou dentro de oito, se forem 
grandes. §. 5·· 

Tabaliães das notas como gtJardarão os liuros dellas • 
e até quanto tempo. §. 6. 

Tabaliães das notas que estem pela manhãa e á rar-
de na casa deputada pera elles., pera serem acha-
dos mais prestes. §. 7• 

Tabaliães das notas como serão diligentes em ir fa-
zer as escrituras, ou testamentos, · sendo ·chama-
dos. §. 9· . 

Tabaliã.es da.s notas, que dão mais de hum estro-
mento á lparce, sem licença do Chanceller mór. 

' §. 10. 
Tabaliães das notas, que escrituras e estromentos po .. 

derão fa;z,er. §§. rr. 01té r6. , 
Tabaliães pas notas que inuentarios poderão fazer. 

§. n. , 
Tabaliães das notas que fação estromentos d~ posst?, 

tomada per virtude de escrituras, e os - do judi-
cial as oqtras. §. 12. 

Tabaliiies qas notas quando poderão escreuer as re-
ceptas e pespesas dos bens dqs defuntos. §. 13\ 

Tabaliãcs das notas quando poderão fazer cartas de 
cóntractqs dos menores. §. 14.\ 

Tabaliães das notas que salario Ieuarão de suas escri• 
turas. §§Y 18. 19. 20. 1 

Tabaliães qas· notas que busca leuarão. ·§.21., e_tit.6J. 
§§. 25. e 27. 
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Tabaliães das notas e judiéiaes cjue, não sejão jui-
zes, nem . Procuradores. §. 22•. , e tit. 6o. §. 24. 

Tabahães das notas, que tem officios em desuaira_dos 
lugares • . §. 23., e tit. 6o. §. 2 7• 

Tabaliães das noras como darão estromentos daggra. 
uo de <.juadquer julgadores ás partes, que lhos pe-· 
direm . §§ .. 24. até 28. 

Tabal iães das notas que. não fação contractos, em 
que as panes se obrigâo com juramento, ou boa 
fee. §. 29., e liu. 4· rir. 3· . / 

Tabaliães das noras que ponhão nas escrituras aspa-
gas. §. 30 • . 

Tabaliães das not-as, a que são destribuidas escritu-
ras , c as não fazem , por as partes se anepcnde-
rem.~3~ . 

Tabaliães das notas e judiciaes· que · não tragão co-
roa aberta. §. 34·, e tir. 6o. §. 33· 

Tabaliães das notas e judiciaes que não ponhãó ou-
tros per si sem licença d'Elrey. §. 35·, e tit .. 6o. 
§. 34· 

E quando ormerem licença, pera ter~m outros, que os ajudem , 
.rerâo ,.najores de. .xib."j. annos, apt.os e pertr·uceutes, c scruiriio 
com iuramenlo , que lhes seraa dado pelo juiz. t ; estes tne.< Tlâo 
podem escreuer os lorm'os elas audie11cias, inquhüJ. r' , que-· 
relar e outras cousas, que são de segredo da juscica. Pela 
exlraua:. do liu. da Sph. foi. 172. Anuo. 1!13~. • 

Tabaliãrs das notas que fiança darão, a'nte de ser-
ui r seus officios. §. 36. 

Tabaliães das notas, que fazem estromentos dapp~o
uação em testamento, que não são assinad os per 
os testadores e testemunhas. 1tu. 1. tit. 6o. §. 62. 

Taba!Jães do judicial, que não dão dentro de hu rn 
mes as querelas e culpas aos juizes, que entrão, 
que pena hauerão. liu. 1. tit. 6o. §. 1. 

' ( 
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Tabaliiíes do judicial que fação logo ··assinar áos 
juizes -a~ sentenças verbaes, que derem. §. 2. 

Tabaliâes dojudicial que não ponhão nos termos 
mais que os nomes dos juizes e os officios, · c 
não outros nomes , nem ·dignicla'des. §~ 3· ' 

Tabali.ães do jlldicial., se são todos suspectos, que 
escreua hum das notas nos feitos, ou o da camara 
em seu lugar) ou oútro de fora , sendo tambern 
o da camara suspecto. §. 4· 

Tabaliães do ju_dicial cqmo farão os liuros, em que 
escreuerão as querelas. §. 5· · 

Tabaliães do judicial que escreuão as querelas per as 
mesmas palauras , per que os querelosos as dão, e 
lhas leão, e fação assinar. §.6., e liu.5. tit.4<1. §.13. 

Tabaliães do judicial quedem concertados todos os 
autos, que derem em publica forma, e as cartas 
de i.'~~uiriçõ~s •. §: 10. . . 

Tabahaes d~ JUdiCial, que COI'ltlllUem os feitOS no 
dia, que forem _ offerecidos, e fação logo as car .. 
tas. §. 12. 

Tabaliães dp judicial que · não vão fora do lugar 
mais de o(to dias sem licença do julga8or. §. 13. 

Tabaliães dq judiciaJ não podem andar fora mais de 
rres meses ., inda qwe -tenhão licença do julgador~ 
§, IJ • . \ \ 

Tabaliães dq judicial que não dem as appellações, 
sem irem concertadas pelas panes, ou per outro 
tabalião. ~· 15. \ 

Tabaliães dq judic.ial que não dem as a.ppellações, 
sem o trasladó da conta do Contador. §. 16. 

Tabaliães do judicial, que dão as appellações sobre 
. feitos de qens de raiz sem procurações e citações 

das molheres. §. I 7· ' 
Tabaliães dq judicial que não trasladem n~s "ppel-

. ' 
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.lações as ·suspeições , co.m que ·as panes vierão t ou' 

.car.tas .de .inquirição : .saluo .a requerimento . da 
parte. §§. ·I 8. I 9· 

Tabaliães do judicial .fazem as cartas de v.endas e 
.a.rrematações, que s.e fazem ,per virtude das sen-
·~nças. §. 2J. 

Tabàliães do judícial, que tem pai , irmão, ou cu-
nhado taba·liâo, .ou. Procurador no merrno lugar .; 
que não possão seruir. §. 25. 

Tabaliães do judicial que não arrendem rendas al-· 
gumas. §. 26. . 

Tabaliães do judicial , que tem officios .em desuai-
rados lugares. §. 27. 

TabaJiães do jud~c.ial, que morão fora do lugar., 
donde tem os officios. §§. 2 8. 29. 

Taba.liães do judicial, que rec.ebem rença, ou a-costa-
mento de fidalgos. §. 30. 

Tabaliães do judicial que ·não fação dous feitos~· 
onde sedous Jiurão j u mam.ente .de um crime.; não 
lho requerendo a parte. §.- 31. 

TabaJjães do judicial, que tirão testemunhas~ e nãG 
as ,pergunta() pelo costume. §. 35· 

Tabaliães do judicial não podem ser _os Criados dos 
,Aicáides móres do mesmo lugar. §. 36. · · 

Tabali.ães do judicial, que fiança darão a . s.eruir bem 
seus of.lkios. §. J,7 ~ 

Tabaliães do judicial, que não 1-çuão nas cartas dos 
officios fee do escriuão da chancellar.ia ., corno to':" 
.márão juramento. §. 38. . · 

Tabaliães do judicial que mandem contar os fei~os 
findos, passado hum mes. §. 39· 

Tabaliães. do judicial, que não dao aos Corregedores 
das: comarcas as cu.lpas, que rem dos malfeitores, 
dentro de nes dias de sua chegada. §. 40. ss· 
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Tahaliães dojudicia1 ', qúe ·não dão ·em rol' ao Cfútn· .. 
. celler da cornar12a as· Renas dá• cham:eU'ar-ia. §. 4l• 
; e tit-. 43.§. h · . 

'Tabaliães do judkial, .. que não poem em esradê:t·, .. 
qyarido·.o· Alcaide. faz· auem;a . com al'gn·ma pes•-
S0a·~ pera,. trazer·. armas de.te-sas , . ou o con:sentt •. 
§. 42• 

J:abal iães dojudioial ; .. qu~ nãú-.demandã-& ~u -salarie · 
dentro de-rres me~es, .q(!ie a pe-r do. §~ 43•· 

'Fabaliães do j~;idiciah . q.~;te não -tem o. regimonto ·da· 
chancellaria • . §: 44· 

Taba·liães · do jYdicial, q.!le. seru€m sem cartai .que• 
pena hauerão. §; 4 5. · 

Tabaliães do judicial, que não contem dks mesma& · 
seu. sala rio. §. 4 7 ~ · 

Tabahães dojudiciwü~. qu-e traspassão ,.,ou renuneião:·· 
seu51officios -sem ticença d'Elrey. §• 48~ · 

T:abaliães ,.1 q 9e se chamão por os senhores das terras~~' . 
que pef,a ell0 ·não tem doaç~es • .. §~ · 49•· , e liu. 2 .; 
tit. 26~ ',~. 20~ 

1àbaliães ~ nouamente criadós· per os ·senhores,. das:· 
terras, que sejão hauidos ppr-falsarios, par acceptar . 
os -offrcios. §. -50· 

Thbaliães ,,. que·acceptão. ·os officios ·dos senhores · OOS' 
..... I . .l I terras; !}l:lC,. nao Eem mats····pol!ler, que. pera app.re~ 

sentar, ~: · os ~eruem, sem tirar cartas ·e regimento: 
da chanfellari.a~ §~ 51.· . ' \ 

Tabali'ães ,.,q).le acceptão os -of.fi'cios dos senhores das 
terras., <}ue tem poder de os dar-, e·delles tomâo o 

' . I 
:~~egime'lto ,,. que. não confgrm~ com ó da. chance! .... 

. laria. § •. 5:2. . ' . 
Tabaliães 1 que perdem os·offieios, qye· oulierão doa 

senhore~ das terras , .e os tornão haue'r de sua mão-
sem lic~:nrt,a d'Elrey .. ~· -53,... \ 
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!'abali:ães~ que sonegão.os:testamentos aos -Contado .. 
res dos residas. -§. 54·, ,e liu. 2. tir·.35· §. 19. 

T~baliães , que ,passão est-romentos .. ás pai:tes, não 
. decl~tando . toda a verdade dos autos •. §. 55. 

Tabaliães_., que não assentão nos autos das penhoras .1 
,como as partes .farão requeridas. ,§. s6. 

Tabaliães, que ,não ,poem . na ~puhlicação das senten-
.ças , -s.c as partes erão presentes. ,§. 57. 

l'~baliães, que nã.a poem nas.a.ppella.,ções a aualiação 
dos ·bens de raiz. §. s&. 

TabaHãcs, que faz~m -escrituras_, que ,não nas fação 
pediuras. §. 59~ . .. e liu. 4· .t-it. t. § .• >~+· . 

Tabaliães n~io re-ceberão ~em .s.eu ,poder .de,posito al-
gum. ,§. 6o. 

Tabaliães não ,poer;ão renunciação da >lei, .que falla 
.dos ~·llÇ. dias,, que .rem,.o que conf.essou.recebe.r em ... 
prestado. §. -61. · . 

TabaJiães de feito~ de·.presos .• qué n~o 1poem ndlc& 
o a-u·to da prisão. §. 63 • . , . 

TaiD.aliã.es , que nãg noti'fkão .~ws juizes os feitos .doe 
,seguros . ., que .. ~~t~o .xv .• dias :sem se Jallar -.a cCllcs. 
§. 64. ' . ' ' . . . . . . 

Tabaliães. )que dão ·~aill testemunhas ·nos fe-itos ·da 
~justi~a , que as da ·querela, ~u .deuas-sa. "§. '6 5• 

Taba~iães, que sonegão ,eulpas na folha. §. ·6§. 
Taba.liães, qu.~ faz.en:~ autos falsos'1 ou escritut:a falsa. 
. §Ai7· -
T .abaliães , ,<:JUe tem querela~, .passando de um anno ~ 

que são d~das ., qlie. Q-otifiquem .ao ju'i~, que faÇa 
-cita<r per e<iliros o~ ·J.11alfeitores. §. 68. , e Eu. 5• 
t-it •. .f~·§. 22.. . 

Tabitliães ., que não ·OSCreu~·m de gta-ça ·OS empraza .. 
mentos e escri:turas 1 que os Alcaides das sacas 
lhes requerc.m. §. 69. , -e liu. 5· tir. ·.89. §~ ~J·. 

· Ss z .. 
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Tabaliães, que Jeuão mai~· d)o C?onteudo ern seu re ... 
gimento. §. 70. 

Tabaliães porão em est·ado •. quanGlo os julgadores 
não procedem . cont·r·a- os que- al euant.ão volta em 
jui'LO• §. 71·, 1 e J-íu. s· .. tit. 7 5· §, ·f ·. 

Tabaliães q,ue armas são obrigados a ter·. §'. 72·. , e 
)'i u. 5"• ti t. 105. §. r·. 

Tabaliães , <-rne são · present-es á' prisão de qualque-r: 
·homem 1 hão de esneucr o auto do habiw ·e ton-· 
sun. §. 73·-• e liu. 5 ~ ti r •. ro.S . §. ·r-o 

Tabali"ã.es geraes ' como·· usarão seus .officios , e .da• 
pensão,, que pagarão. ·liu; I. tit. 64. §• I. 

Tábaliães geraes· do -reino não podem escr-euer mais : 
em qualg1.1er- · lug~r ,_ que dous- mese s clo anno •· 

1quaes ·elles quiserem. liu. 1. t·it, 64. §';I, · 
Tabaliães geraes da.casa·da·Soppticáção e da·cas.a ·do 

ciuel, e os-que andão em cada correição, que nã·o 
· paguem ·.~ensã~, e · éscreuãa·; udo o· que lhes req.~e-
rerem. h LI· I. tn. 64.· § . . IJ•- .. · 

Tabaliães g f raes gu:rdão_em tu~b a·,t'ax-a·e regimento·· 
·dos outros tabaliaes. }IU; I ·. tlt. 64. §. 14. · . 

Tabaliães Rode soo Elrey criar;. liu. 2 • ."rit. 26 •. §~ 2Tõ 
T abaliães appresentad-bs per os· senh'ores das terras, 

per.quem serão confirl1'ado.s • . liu. 2 ; tit. 26. §. 22· • . 
Tabaliães 1 fei·tos ' per os ''senhores, nãó ·podem poer' 

· ourros pc,r si · sem lieença· d ~Elrey. liu. 2. tit •. 26 .. . 
§. JO. . 

Tabaliães 11ao ·podem ser· Proêuradores· no lugar·, 
'.onde terrl os offic·ios, nem em outro \algum, per 
procuraç-~o, .per elles feita. liu . 1-. tit. 38. §.· 19• 

Tabaiiães, que não fazem auto do habito· e· tonsura 
'dos preso$ ,_podem··serconcle-nados ·per os juizes-dos: 
feitos do~ mesmos prese.s na mór alç'ada , sem os 
remetterem a outro julgador. li4• ' 5• tir. 10S. §• S• 



T~bal'iães , . que escreuern nos· feitos crimes, seruem 
,de Pr.omorores da j ustiç·a :, sem disso leu ar salario. 
liu. 1. tit, 12. §~ 8 .. 

Tãbaliães, que não accu são os seguros, que não -
. apparecem em juizo. liu. 5· tir. 1. §. 8. 

Tabaliães, que correm folha dos presos, que-culpas ·· 
hão de dar • . liu. 5• tit. 5.· §. 2. · 

Tabaliães· quando ·darão as querel as por libellos por· 
parte da justiça. liu. 5· rir. IIO. §. H • 

· Tabal·iães não razoão ·em ·final por pane ·da justiça· • . 
liu. 5·tir. 11 o. §. "• -

1 1abaliães e escriuães ::_ que · sejãb examinados · pelo • . 
Chancelfer moor. liu. r. tit; 2. §.· 31. 

T.abalião, ·vtde na-pa!aura Escriuão. 
Tabaliados, que se perdem por erros, pod~ Elrey.· 

:,dar .. , inda -que sejão da apprese.nração de algum 1 

senho...--tiú. . 2. tit. 26~ §. -2 8; · 
T àbaliadós , .que dão os senhores , não podem .ser ti-· 

· rados por clles, ,sçnão p_erdendo-se. liu. 2, tit. 26~ · 
§. 29·· . . -

T-áuerneira?, que · dh ·vinho · fi'adó 1 até ·qu·e cotttÍa-' 
pode demandar 'sem testemunhas. Ji.u. 4• tit. 48~ 

Tauolagem, qu.e· a não tenha ninguem em· sua-casa • . 
·· liu. 5· tit. 48. §. 6. . · 
Tecedc.'liras .. de veos qu·e pesos ' são obrigadàs a ter, . 

e quando OS affinarão.· Jiu, I. IÍt. 15. -§§, S3• 54• 
Tecelãés· de panno ·_de linho edãa que- pesos terão ~ . 

e quando os affinarão. liu. 1. tit. 15. §§.5o. 51. 54• 
Teedor-deestrad<ts, que nellas mata, ou fere, não lhe-· 

vai a igreja. li:u.· 2, tit. 4· §~ 4• · 
T crnpo, . pera, deliberar, . quando se dará .. ao-autor; -

Iiu. 3. ti r. 15. §• 3.; · · 
Tempo , p~ra delib-erar ; se-nãõ daa ·ao·rco, q~.:~e · hi: ~ 

citado p,er carta.- liu. 3.• tit. I 5 • §. S ~; · 
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Tempo, perà deliberar, gu.e !l,e da.a ao gue depoet!' .em 
feira antigo, ou np,~.Jito -intri.cado.'liu.J. tir. 40· §.2.. 

~empo, pe.ra a.ppellar. liu. 3· tir. 54·§ • . ~. 
Tem-po, per;a , tirar estromemo daggrauo. ·liu. a• tir~ 

59· §. 5· .. 
·;Tempo, per.a~Rpresen.ta.r .. cstroulento q:mgrauo.liu. 
. 3· tit. Ji9· §. -5· 
·Tempo, qu.e .se da.a ~os hcrd~iros, pera prosegui-r 

a appellação do defunc:to. lil:l. 3· ._tit. c-6s. §. 3· 
U'J:m po, C!ll que andarão em pregão os bens, .gue .se 

vetHkm. li:l). g. ti~. - 7) .• §. 1_3. 
J'empo, em qí:1e hum pode querelar., OJJ . .proseguir,~ 

(]We(.ela. lit,J. $• rir. 4~· §§_. J• e ·V.. · ' 
)'.em po~ pera ,poel" ·emb<~rgos ..á ex,ecuçãQ~ "1 i.u. 3 . .tit~ 

71. §. I~. . 
, Tempo , pera cita-r a parte, c~jos .offi.ciOJ> .alguem 

1mperrou per se assl_ he. 'liu, .. I. ür. 7 5· · 
Tempo, ql\~ ;s.e .. assiJ.la aos senhores ,das .. casas, curte·r ... 

.,ras ,desap-ropeitad~s , pera .as !a·urar.ct:n,, guando se 
~pe.dem de i>CSVl~rta. ::ltu. 4·Ltlt. 67. §. ~ •. 

·-Tempo, que s,e asstna :aos que .pedem sesmanas ~ ~períl 
as laur-arel'il e apr.oueitar,em. _liu. 4· .tir. 67. § • . 4• 

Tempo,, ,p~ra ,reclamar as partdhali , de,po1s .de . ~IC,a-
badas. ·iilf. 4· tir. 77· §, ~ ·· I 

T empo, pera ·as molheres ;pedircm -~;nisfaç-ão de suas 
virgindade~.liu. 5· ür. 23. §. 3· 

Ternp"'·' pera os gu<~r.~lo~os acc.usarem. liu. 5· .tir •. 42 .. 
§. ~. ·. \ . 

· Xempo, e-m ~ue se po.de ped~r a pena dos, ~ue jogão 
.C<l.rt il$, ou dados . . l!u, 5· t1t. 48. ~. 7· . . 

'l'empo, ·pera se poder redamar do .aluidramento dos 
aluidrador.e·s. ,Jiu. 3• tiJ. 82. §.-6~ . 

'fér;npo, .pe.ra .prouar o d;mo, que o ma-ncebo .de .sol .. 
· ,çlada fa_z ~>~o. liu. ~· -tit • . 2J· .§. ~. \ 

I· 
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Tempo , ,pera desfazer contracto ,. em que algum foi' 
enganado em mais da rnerilde· clo justo· preço~. 
l~u. 4· ti~. JQ• §:; 4·•,· 

Tempo, em que o.credoí podérá··demandar o possui .. 
dor da cousa 1 . que lhe estaua·' obrigada, em quem 

· seu': deuedór a·<traspassou. liu. 4· rir~ 33• §. 2. 
Tempo-, qt~e· Se' espera ·o 'senhorio dü ecw, pera ver 

se quer comprai' a cousa- ' foreiira<tanto por tantó , .. 
quando ·se vende. -l·iu.; 4!· ti r. 64; § •. l'o · 

Tempo, V'etl( na per/aura Támo. · 
Tença, que o pay tinha,. c · Elrey confirma no filho, .. 

nã·à se traz á :collação. ·l.iu. 4• tit~ 77~ §. H ; 
Tcn~ão·' de Desembargador . morto I ' . OU' absente ne '· 

nulla.- li:u·. I.' rir~ 4· §. 9• . , 
Terças do pay e da :mãy estão sempre obrigadas aos ' 

dotes dos· .fithos-, .. indá ·que se não decla-re. ·liu. 4 "' . 
. tit. 77~ §· .. 5~ . . . 
Terceiro; que· embinga· a ex!(!cuçãó 1 que· se faz ·entre · 

outros. liu. 3· rir. 71. §. 3J• 
T-Crceiro; que podeappellar da· sentença, dada en .. ' 
. tre outro.liu. 3·· tit. 67. · 
Termos" das ·confissoes , que nãu são a·ssinados por a·' 
· parte', que., sejão de rienhum vigor~ liu. 1~ tit. :w~ = 

§. 19· ' . 
Termo, pera razoar ~ não· se daa major á pane , por · 

ter muitos Procuradores. liu ~ 3• tit. I S· §• 1-5. 
Termo prejudicial, .que se em'jui.zo faz, qqe não · 
·· valha. 1 se · a ., parte· o·· não assina. liu. 1.- tit• 20 •. · 

·§.· 20 .. . 
~ermo assinado- · em~ juiM á-s partes.··se •há· por pe- -
· remptorío. ,}iu. 3· tit. •5• §. I6~:-
Termo·1 que· se assina · is··parre·s tres·' vézd ;. ,pera ' 

virem com l.ibeHa, ou ·contraric:dade.liu ~3'•; tic •. J.5,.,-
§§. 1 R.· .:n. 22 . ,c 26 • . 



l'enno, · assi·nado ·ás partes~ de certo tempo, ·,comO.: 
.se haa de contar. liu. 3· rir. 1 i. §. 2. 

Termo, ql'1e se daa ao libello, .se da.a · á opposiçáo. 
l.iu. 3· tit. 15. §. l .Ç)o 

Térmo, qqe se daa, pera correger Hbello, contra-
riedade .• · ,replica , ou trepl.ica 1 não se daa pera 
éorrege;r .outros art~gos! liu .. 3• tit. 15. §. 2 s.-

T~rmo, ~;:iepois do .feito concluso .1 .se .não daa .ás 
partes, sem causa. iiu. 3· tit. 33· 

Termo, lilera appellar da interlocutoria. liu.3. tit.53; 
§. s. 

Termo , pera -seguiJ' as appella,ções • .liu. J• ti r. 53• 
:§§. 6 • . e 7· 

Termo, pera appdlar_, como se .conta_. liu.J • . tit. 63. 
§. ~. . . 

Termo, pe~a ~e fazer execuç5o. ·Eu. 3· tit. 71. §. :31~ 
Termo, pera pagar o dinheiro do aggrauo .e appre-

sentai' o fei.~o. liu. 3· rir .• 77· §§. 12. e 13. 
Termo, pera hum demandar .a cousa, qu.e sendo-lhe 

obdga.da 1 fo.i -v:endid.a :a outr,em.. )j u .• ~· ti r. 3.3,.; 
§. 2. . . 

"fermo 1 que ,se assina tr.es vezes . ao reue ·; pera 
. vi r. çor;n conrrari~dade, como se fosse presente. 
tíu. 3• tit. !5· §. 22. 1 

Termo , que se daa no oaso da appellação ;, o~ 
aggra4o, p~: ra se reçeb.er lib~U9, ou artigos.. lit.~.J. 
tit. '5· . §. i6. ·, . . . i 

Te.rmo · dç .x1 .. dias .• que -s~ daa\ ~os ç.iernandados 
per escrituqts publicas, pera pagarem , ou ~irem 

. com cmbarpos. liu. 3• tit. -16. § • .1 .. , , , 
Termo de .x. dias, q,uc se~ da.a nas d.emandas, fun-

dadas em ~:scrituras publicas, não se entcn~e,ii 
~r-não 11\IS p

1
essoas mesmas ~ que fizçrão, as escri-

turas~ ~ não l~.m .outras. liu.~ .3• ti.r •. 16. § .• ~. 
Termo 
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Termo. 'l.H!d( mz pa!lfttra Tempo. 
Terra.s da coroa não podem ser alheadas, nem par-

tidas entre os herdeiros. liu. 2. tir. 17· §§. 3· 
e 1 5· 

~erras da coroa não são hauidas por feudaes, nem 
tem natureza de feudos. liu. 2. tit. q. §. 3• 

Terras da coroa que não venhão á filha, ém caso • · 
· que não haa filho, nem neto barão. litJ. 2. tit. I 7· 

§. 4· 
Terras da coroa não vem . ao descendente per linha. 

feminina. liu. 2. tit. q. §. I 2. 
Terras da coroa quando se podem doar , ou do~ar 

em prejuízo do prirnogeniro. liu. 2. tit. I 7· §. I6. 
Terras da coroa como se podem escaimbar por .ou-

tras. liu. 2. tit. 17. §. 17. · 
Terras da coroa não podem ser alheadas per o que 

não tem filho socccssor. liu. 2. tit. I 7· §. I 7· 
Terras da coroa não vem ao irmão do possuidor. 

liu. 2. ti r. 1 7· §. 13. 
Terras da coroa não se podem dar, nem doar, sem 

embargo de quaesquer clausu·las. liu. 2. tit. I 7· 
§. 17· . . 

Terras da coroa como se podem apenhar por causa 
. de dote e arras. li!J· 2. tit. 1 7· §. 18. 
Terras da coroa podem ser vendidas a Elrcy , ou 

escaimbadas em prejuízo do primogenito. liu. 2. 
tit. 17. §. •9· 

Terras .da coroa , que farão vendidas 2 ou partidas; 
antes da lei mental. liu. 2. tit. 17· §. 26. 

Terras ,da coroa não se podem apenhar , nem . obri-
gar. liu. 4· tit. 35· §. r • 

.. Terras de pão, que se fazem mato, . que se dem de 
,sesmaria • não as querendo os senhores 1aurar e 
semear. liu .. 4• tit. 67. §. 8. 

Te 
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Terras brauas e maninhas, que nunca forão laura. 
das , nem .aproueitadas , que não são cõutadas, 
como s.e darão de sesmaría. Jiu. 4· tit. 6;. §. 9· 

Terras maninhas, qu~ se não darão de sesmaria~ 
· liu. 4- tit. 67. §§. 1 o. II. r 2 •. 

Testadores podem e)eaer pessoas , que escreuão a . o . . 
recepta e despesa .dos testamenteiros, llll. 2. tlt.JS• 
§. 4· 

Testamentos q.uando .podem ser feitos na aldea pe~t 
pessoa priu:tda. liu. I. tit. 59· §. 37· · 

T~sramento, em que o pay, ou mãy só mente dispoem· 
da terça, vai , e he visto instituir os filhos •. liu. 4· 

·. ti.t:. 70. §. I. 
Testamento,, em que o pay, ou mãy instituio algum 

estranh~, . (\ren?o que seu filho era. morto , he 
n.ullo. hu. 4~ Çit. 70.· §. 4• 

Testamepto ,, feito ai)tes da nascença do fil,ho, he 
nullo, qu~nda- vem a nascer. liu. 4· tit. 70. §. 6. 

Testamento a ... berto per tabelião como se farota. liu.4 .• 
tit. 76. §. I .• 

Testamento cerrado como se faz. liu. 4· ti r. 76. §. 2· .. 
Testamento 1 feito pelo testador, sem approuação 11-. 

como val~raa. liu. 4· tit. 76. §. 4• I 
Testamento. per pai aura é o mo se faraa. liu. 4• tit. 76.,. 

§. 5· , 
Testamento feito em lugar hermo, ou dé pe~ena 

pouoação. liu. 4· tit. 76. §. 8. · I 

Testamento do condenado i mohe em que caso vai .. 
!ju. 5.· tit. 94· . ' 

Testamento per que pessoas n~o pode ser feito •. 
. Iiu. I. tÍt, 67. §. 2I.. · 

Testamento, em que o pay, ou mãy não fizerão 
menç,ão do filho lidimo , sabendo que o tinhão ' · 
ou_ dcserdando-o, he nullo. li.u. 4· tit. 7.0. §. 2 .• 
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Testamenteiros são obrigados dar conta, inda qu,e Oi 
testadores mandem o contrari<?. liu. 2. tit. 35· §.r. 

Testamenteiros, a que se daa tempo pelo defunto~ 
pera comprirem. liu •. 2. tit. 35· §. 2. 

Testamenteiros, a que se não daa tempo, em quan-
to comprirão. liu. 2. rir. 35· §. 3· 

Testamenteiros per que juizes serão cornpellidos 
· executar a vontade . dos deftmtos. Iiu.2. tit.35·§·5· 

Testamenteiros, que querem dar conta antes do 
· anno e mez. liu. 2. tit. 35· §. 5· · 

Testamenteiros, que não comprirao seu officio, que 
tornem o que os testadores lhes leixarão. liu. 2. 
tit. 35· §. I 3• 

Test-amenteiros não receberão nenhuns bens dos de-
funtos sem inuentario. liu. 2. tit. 35• §. 20. 

Testamenteiros, que fação as despesas perante hum 
· tabalião das notas. liu. 2. tit. 35· §. 2r. 
Testamenteiros até quanto serão cridos per seLi jura-

mento. liu. 2. tit. 35· §. 22. · 
Testamenteiros , que sejão obrigados dar conta até 

.xxv. annos. liu. 2. rir. 35· §. 23. 
Testamenteiros, que se escondem, que sejão eirados 

· em pessoa de suas molhe.res. Jiu. 2. tit. 3 5· §. 6. 
Testamenteiros não podem comprar pera si, nem 

pera outrem, bens, que ficão doso dâuntos. Iiu. 2. 
. tit. 3 5. §. 7· 
Testemunhas dentro de que termo se nomearão. 

liu. 3· rir. 42. §. r. · · 
Testemunhas a cada hum artigo quantas se deuem 

dar. liu. 3· ·tit. 42. §. 2. 
Testemunhas, que se deuem dar a artigos de inju-

rias verbaes. liu. 3· tit. 42. §. 3· 
Testemunhas, de que sabe a parte de nouo. li~. J• 

tit. 42· §. 4· " ' 
Tt2 
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Testemunhas, que farão pe-rguntadas mais. ·do. nu~ 
mero, não valem. liu. 3· tit. 42. §, 5· 

Testemunhas , que vem de fora a testemunhar á 
corre, qu~ ·as pague ~ parte, ·que i.sso requerer. 
liu. 3· tit. 42. §. 6.. · · · 

Jl1ns estas custas se corztarão. ao que fàr vencedor. Pela dcter4 
mirzaçã.o, qtte Elrey tompu 110 anno d11 t533.fol, t35. da 
'~ttrinho . da Relafâo. E uto inda qu11 o vencido seja soomente 
condanado. nas custas do processo : como se jaa julgou antes. 
Pelo . acordo do mesmo liu.rinlto '· na mesmó/.Jollla.· 

Testemun-has, que se tirâo, antes da demanda. co-
meçada. líu. 3• tit. 42. §. 7· 

Testemunhas, que se podem perguntar'· sem a parte 
ser citada. Eu. 3. tit. 42. §. 9• , 

Testemunhas, que vem de fora por bem da justi.ça, 
a cuja custa se pagão. liu. I. tit. I. §. 21. e tit. 9--
" . I 
Y• 7·· 

Testemunhas , que dizem mais do qué lhe pergun-
tão. liu. 1. tit. 6 5. §. '2·. 

Tes_temunha~ como se podem impugnar-. liu. J.• 
u.r. 44· 

Testemunhas: , que se ti=rã·o , depois de abertas e 
1 . . I I ' publicadas .. liu. J· tir .• 47· §. 1 •. 

Testemunha~, que se tirão, sem a parte ser citada. 
liu. 3· tit. 47· §. 2. 

Testemunhais quando se podem da.r de nouo. Hu. J· 
tit. 49.· §. 4· . . 

'Testemunha~ t. que se requerem em hum testamen .. 
to. ltu. 4· ti r. 76. §. · 1. 1 ' 

Testemunhais do testamento feito per palaura. liu.4a 
. tit •. 76. §. 5· 
Testemunha~, que se requerem em os codicillos., 

liu. 4• tit ~ 7~· §. 6!. 
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Testemunhas pod'e o jui'z pergt.mtar em feito crime·, 

G.epo.is de abertas e publicadas. liu. 5· tit .. 1. 
§. 2. 

Testemunhas da querda se pergtmtiio peta justiça • 
desistindo o quereloso. liu. 5· tit. 1. §. 13. 

Testemunhas, que se perguntão, sendo a pane lan .. 
çada da accusação, ow indo o feito com a justiça, 
que não sejão mais que a.s da querela, ou dcuassa. 
liu, 5· rir. r. §§. 14. e 1 5· 

Testemunhas, que podem ser .em caso de lesam~
jestade. liu. 5. tit. J· §. JI. 

Testemunhas , referidas na deuassa , que 'e pergun .. 
tem ,. inda q1:1e o feito vaa com a justiça. liu. I. 
tit~ 6o. §. 65., e liu. 5· tit. 1. §. ~"5· 

Testemunhas , que interuem em escritura falsa ,.sa-
bendo-o. liu. 5· tit •. 7· §. 6. · 

Tesnemunhas falsas que pena tem , e os que as. 
subornão. Iiu. 5-· tir •. !t §. 1_, 

Testemunhas falsas, se alguem as d~aa, ou vsa del-
las-. liu. 5· tit. 9· 

Testemunhas conrra os barregueiros da corte, que· 
. se aomeem na qu.erela •. liu; 5· tit. 24. §·. 3· 

.Testemunhas .. de ca-samento, feito sem vontade do· 
· pay, ou mãy da molher. liu. 5· tit. 32. §. r. 
Testemunhas, que s.e dão por a parte em hum feito, 

não nas pode reprouar em ou.tro. liu. J.' ti r. 4 2. 
§, I J·, 

Testemunhas, com qj1e algum:a das panes falia, an-
. tes de testemunha·r. liu. 3• tit. 43· 
Testemunhas de fora do reino , ou que são mortas l)oo 

que se lhes dê credito, posto que a parte não 
fosse citada, pera as ver jurar. liu. 3• rir. 4 7· §. 2. 

Testemunhas se podem perguntar no caso, da· re .... 
_vista •. liu. 3· ti r. 7 8. §._ S. 
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Testemunhas perguntadas ante os juizes aluidros t 

quando serão perguntadas ante os j ~;~izes da. appel. 
lação. liu. 3· tit. Sr.§. 2. 

Testemunhas perguntadas anté os aluidros, que são 
mortas, que lhe ~eja dado credito, como se forão 
perguntadas pelos juizes da appellação. liu. 3· 
tit. 8 r. §. 2. 

Testemunhas nomea logo o que vem erribargand.o a 
escritura publica, per qlle h~ demandado. liu ~ 3· 

. ' tit, I 6. §. I. . . 
Testemunhar quâes pessoás podem , e quaes não. 

liu. 3• tit. 42. §. 13. até 20. 
"festeri?unhar pode obrig~r o juiz, com pena ,o os 

que forem da jurdição d'Elrey. lill. · 3· tit. 42. 
§. 2 I. . 

Mas os Commendadores e el!ll.allei~os da ordem de Clzrisio ,. 
não tendo ordens sacras , luío de testemunhar nas feitos úi-
mcs per m '4rzdado soomente das justiças sec,.larcs, sob pen.a de 
perderam a ten ca , ot• o que na ordem tinerern. E não Lenda 
nada , so~~ per:a de cem crnw.dos ·: pera o hospital de todult~s 
&antqs, Pela extraua;:. do liu. da ~'ph.fol. 94· Aunp 1536, 

Thesoureiro C,lo poncelho , e o que a seu officio per_. 
rence. liu. r. tir. 5 r. . 

Thesoureíro ~lo conée'Jho ~ão despende sem o .escd-· 
vão da ca~era assentar ,ç:,m liuro as despfsas. 
liu. I, tÍt. 5 I . §. 2, . . 

Thesourei.ros; que dão dinheiro d'Elrey a ganho~ Oll 
o emprestãp. liu. 2. tit. 30. §. ,I. 

Thesoureiros d' Elrey, que dão espaço aos deuedo-
res sem li~:ença do dito senhor. , líu. 2. tit. 30. 

' ' I § ry . . -. 
Tintas , nem metaes não pode ningue'm tirar dos 

vieiros, oq minas, sem licença d'El,rey. lill. 5• 
tit. 96. \ 
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Tintmeiros que pesos são obrigados a ter; e quando. 
·.os affi·narão. liu. I. tit. I 5· ·§§. 52· 54· . 

Tirando alguem com bees~a em rixa , posto q1:1e não. 
fira, nem mate , que vaa degradado ·.x. annos pera 
hum dos lugares dalem em Africa. liu. 5· tit. '10. 

§. 4·· 
Condenando OS· jldgadores alguem em degredo P"ra /lfrica, 

nâe hão de declarar nas untencas lugar certo. Porque por se· 
tleclarar , se retarda ás r•ezes ,;_ levada dos degradados , por: 
se não achar pera laa embarcação. Pela ~xtrauag. do /iuro 
FermeliJo .fol. ~9· .Armo t51!J.•. . 

'Tirar presos d'e tJoder: da justiça, que pena h~. liu.5. 
tit. 35· §. I. -

Tirar á justiça os condenados,. he crime de lesa 
majestade •. liu. 5. ti r. 3· §. 22. . 

Tirar filha de casa de seu pay, que pena he. liu. 5• 
tit. I 4· §. 4• . . . 

Tirar freira do rnoestelro. I'iu. 5· üt. 22. §'. z. 
Tirar pera fora do reino não pode ninguem ouro • 

prata, cauallos, nem armas.liu.s.tit.88.§§.s. e 7· 
Tirar gado ,. ou bestas do cur.ral, onde estão pe.r: 

éoimas. liu. 5· tit. 62. §. 2 • 
. Tirar como pode Elrey os officios, tenças e rner• 
·· cês , a.os que se liurão pelas ordens,, que não, 

forem punidos pelo ecclesiastko dereitamcrúe •. 
liu. 2. tit. 2 .• 

'Tolher penhor ao porteiro, ou a outro official da; 
justiça, q,ue pena he. liu . 3· tit. 72. §§. r. e· 2. 

Tomando alguem per força· cousa, q·ue · valha de· 
mil reaes pera cimà, que moura. morte ·natural. 
liu. 5. tit. 3 8• · · 

'Mas o qzw tomar em camz'nlzo, ou .fora da pouoação pe,...força· 
consa , fJite passe de cem rcaes , morreraa nzorle natural, 
E sendo da/ti pera. Úaxo , scra.a açoutado , e degradado pera. 
sempre pera a ilha de Sam Thom d, Pela q:;r;lfaua:. du /iu r.o . 
M oT;ado • .[ul. 1.0 • .Anno IÓ:l.I.. • 
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Tomar per força mantimentos ~ ou viandas. liu. 5; 
rir. 3 8. 

Tormento se daa a homem, ou molher, que casa 
duas vezes, quando se não prouão as palauras do 

. segundo casamento. liu. 5· tit. 19. §§. 3· e 4· 
Tormento quando se deue dar, e quando repetir. 

liu. 5. tit. 64. §. r. 
Tormento em que casos se daa a fida'lgos, ou dou-

tores. l:iu. 5· tit. 64. §. 2. 
T0rmento··Se daa em cas.o de lesa majestade por 

pequenos indícios~ liu. 5· ti r. 3• §. 3 r. 
Traição commettida contra a pessoa do Rey. liu. 5· 

rir • .J· §. r. 
Transaução · feita pelo deuedor, não prejudica ao 

fiador. liu. 3· tit. 67. §. 2. 
:rrasladar não deuem os escriuães as suspeições nas 

appellações. liu. r. tit. 6o. §. I 8. . . 
Traspassação 1 de aução em pessoa poderosa se não 

.permitte • .liu. ~· tit. 84. . 
Tratar em mercado.rias não podem os officiaes da 

justiça temporaes. 1iu. 4• rir. 3 8. §. 2. .· 
Tratar não .ppd.e ningu.ern em Guiné, nem nas In-

.dias, sem licença d'Elrey. líu. 5· tit. Ú2. §. 2 • . 
Tratar morte do Rey , ou (\i e Sl:la mo.lher J -ou d~ seus' 

filhos legitimas' ou dat a dlo ajuda , cons·elbo' 
ou fauor, he crime de lesa majestade. líu, 5• 
tit. ;lA §. 2. \ 1' 

Trauar de mplher , que passa pela rua , que pena 
he. liu. 5· tit. 14· §. 3· 

. Tredor, gue ~in~a mor_gado, ou foro, não no perde 
pera o fisc9. hu. 5. m. 3· §. r 5. . 

Tredor , que foge da terra , perde os bens do mor-
gado em sua · vida pera o .fisco. liú. 5; tit. 3· 
:§. J s. 

I I q'redor, 
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Tredor, que pode ser condenado d_epois de morto. 
liu. 5· tit. 3· §. 32. · 

Treplica em feito crime he em tudo como a con-
trariedade. Iiu. 5· tit .. 1. §. I. 

Trigo, nem outro pão ., não pode ninguem comprar, 
pera reuender. liu. 4· tit. 32. §. 2. 

Troca entre o pay e filho, ou auô, não val sern 
consentimento dos outros filhos, ou netos. liu. 4• 
tit. 82. 

Trouas, ou cartas de mal dizer, se as alguem faz • 
'Iee, ou publica , que pena haueraa. liu. 5· tit. 79· 

Tutores dentro de que tempo daraa o juiz aos orfãos. 
liu. r. tit. 67. §. 18. 

Tutores como arrendarão e tratarão os bens dos 
. orfãos. liu. I. tit. 67. §. 20. • 
.Tutores, dados em testamento, que não dem fiança 
· alguma. liu. 1. tÍ't. 67. §. 21. 
Tutores constrangidos não terão as tutorias mais 

que dous anúos. liu. 1. tit. 67. §. 30 • 
. 'Tutores quando não se escusão por priuilegio, s,~ 

são parentes deis orfãos. liu. I. tit. 67. §. 32: 
.Tutores per que causas se podem escusar. liu. r. 
. tit. 67. §. 32. até 36. 
't.futores, ou curadores 1 que não comprem bens de 

seus orfãos. liu. I. tit. f17. §~ 56. 
Tutores 'hão .a vintena da renda dos orfãos. liu. I. 

tit. 67. §. 57· 
Tutores Jeixados em testamento aos filhos naturaes 

e não legitimas. liu. 1. tir. 67. §. 22. 
Tutores j.urão de calumnia. Iiu. 3· tit. 29. §. 5· 
Tutores , ou curadores que pessoas ·podçm ser, .·c 

quaes não. liu. r. tit. 67. §. 21 • . 
.'rutor , que induze o_ orfão casar sem au~horldade 

''de SeU juiz. ·iiu. I. ti r. 6']~ §. 62. 
· Vv .. 
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TÚtor, que dorme com a··arfãa, que tem em casa. 
liu. r. tit. 67. §. 63. 

Tutor estranho, que se daa ao orfão, quando não 
tem parethe_, que o seja. liu. 1. tir. 67. §. 2~ 

Tutor, per CUJa culpa se daa sentença contra o me .. 
nor. liu. 3· rit. 86. §. 5· 

Tutor, vede na pa!aura Curador~ 
Tutorias se darão ·aos mais chegados parentes dos 

orfãos, e mais abonados. liu. 1. tit. 67. §§. 25. 26. 
Tutorias a que pessoas se não podem dar. liu. r._ 

tit. 67. §. ]6. 

v. 
VAdios que sejão açoutados. liu. 5· tit-. 72·. 

I 
Os patifes • -moço.r ~adios de. Lixúoa .. qr1e jaa.forâo preso! pol' · 

isso, send~J segunda vez presos , serão degrad-ados pera .o . 
Brasil, e presos irão cómprir o degredo, P ela extrattaG• do . 
liu. da SpJ.. foi. I 5o. Anno 1536. 

Valia das moe~as antigas. liu. 4· tit. r. . .: 
Valles· ç:le rib~:iras, que n~o são d'Elrey, não se' 

podem dar de sesmaria. liu. 4· tit. 67. §. d •. 
Varas dos juizes ordinarids que sejão ver"me!Has, 

e as ,dos de fora} brancas, liu. Je tit. 44• §, 56. I 

Vasilhas, ou aFcas de dous fundos, 1que se não leuem 
em nauios de Guiné. liú. 5· tit. r I 2. § ~ · 20. 

Vassallo d'Elrey, que 9briga cavallo e armas, ou 
comia. liu. ,4. tir. 35· §. 1. · 

Vas~allos não podem ser penhorados nas ·armas • 
mostrando ~>utros bens desemba-rgados. liu. 3• 
tit. 7I• §. q. \ 
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Vassallos priuilegiados que armas são obrigados ter." 

_liu. · 5• tit. 105. §. 3· 
Vedores da fazenda que priuilegios tem. liu. 2. 

tit. 43· §. I. 
Vedores da fazenda não podem arrendar a rendeiro 
. d'Elrey. Iiu. 4• tit. 38. §. 4• 

Vedores da fazenda quando conhecem dos feitos de 
sisas e tnbutos. liu. I. tit. 7· §. 2. 

Vedares da fazenda ·não podem conhecer de feitos 
crimes de rendimentos , nem per aução noua. 
nem per appdlação, aggrauo , ou cstromento&." 
liu. 2. tÍt. 29. §, IO. 

Vedares da fazenda, que não tomem conhecimento 
de nenhuns feitos ciueis, que entre partes sejão, 
que não dependerem das rendas d'Elrey. liu. 2. 
tit. 29. §. lO. 

Vedores da fazenda podem trazer seus contendores 
á corte. liu. 3· tit. 4• §. r. 

Vedor da casa d'Elrey pode o mesmo. liu.J.tit.4.§.r. 
Venda de mantimentos, que se não possa fazer , 

senão a dinheiro. liu. 2. tit. 50. 
Venda , · que o casado faz' a sua barregãa, pode ser 

. (b reuogada pela molher. liu. 4• tit. 8. 
Venda de raiz, sob condição, que tornando o preço, 

fique desfeita. liu. 4• tit. 27. 
Venda a retro~quando se não permitte. Iiu. 4· tit, 27. 

§. 2. e tit. r4. §. 3· 
Venda a retro d e cousa de raiz por menos a quar~a 

parte do justo preço, faz o contracto vsurario. 
liu. 4· ti r. 2 7. §. 2. . · 

Venda e compra a retro, feita per homens costuma-
dos à onzenar, inda que seja per o justo preço, 
sempre se há por vsuraria, e tornar-se-hão os 
fructos com a cousa. liu. 4• tit. 27. §. 3· -

Vv 2 



Ll .E P E R T O R t O 

·Venda de h lima cousa a pessoas desuairadas. liu. -4. 
tit. 2 8. 

Venda de raiz, que estaua alugada, ou arrendada 
a outrern. Iíu. 4· rir. 29. 

· Venda por menos da metade do jtlsto preço. quando 
se pode desfazer. liu. 4· tit. 30. 

Venda de cousà, que estaua obrigada a outrem, 
que passe com seu encarrego. liu. 4• rir. 33· 

Venda de causa litigiosa. liu. 4• rir. 45· 
. Venda, fe-i-ta ao filho , ou neto, não vai , sem con .. 

sentimento dos filhos, ou licença d? Elrey. liu. 4• · 
tit. 82. 

Venda, feita em pregão, per mandado da justiça 
quando se não desfaraa ·, posto que a causa se 
venda por menos da metade do justo preço. liu. 4• 
tit. JO. ~· 8. 

fenda de causa foreira , feita sem aut horidade do 
senhorio, hle nulla. liu. 4· tit. 64. §. 2. 

Vender pode cada hum li.uremente o seu a quem 
quízer. liu. 4· tit. 25. §. I. 

Vender não pode os officios o que tem poder de 
os dar. _liu • . ,q.. tit. 4r. 

Vender tÍão pode bens de ràiz o casado menor d~ . · 
.xxv. annos~ ~em licença ao juiz dos orfãos. Úu. I. 
tit. 67· §. 6p. . 

Vender, ou arvendar causa alhea por propria. Iiu. Se. 
rir. 65. §. 3 . \ 

Vender mantimentos aos Mouros não pode niQ~ 
guem , senão com licença d 'Elrey , pera remir 
catiuos. liu. 5· tit. RI. §. 4• 

Vender armas r os Mouros, ou munições não pode 
ninguem. liu. 5· tit. Sr. §: r. 

Vender não pode bens de raiz sem authoridade da 
justiça. o mqnor de xxv. annos , que impetrai:! 
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graça pera ser hauido por major. liu. 3· tit. 87. 
§. 3· 

Vender-se não pode a herança, . ou legado contra a 
prohibição do testador. liu. 4· tit. 25. §. 2 .• . 

Vender não pode o emphyteuta a cousa aforada a 
outrem, se o senhorio a quiser por-o tanto. liu. 4• 
tit. 2·5· §. 3· 

Vender he ohrigado···o senhor o seu Mouro, send,o 
pedido por r.esgate dalgum Christão catiuo em 
terra de Mouros. li.u. 4· tit. 2 5· §. 4· 

Vender não pode bens de raiz o malfeitor absente , 
prouando.se contra elle o roaleficio. liu. 5. tit. 44• 
§ •. q . . 

Vender não pode ninguem náos nem carauellas 
pel'a fora do reino. liu. 5; tit. 88. §. 12. 

Vender não pode o officio, nem renuncialo, o ta. 
balião sem licença d'Elrey. liu. I. tit. 6o. §. 48. 

Vel)der não pode o officio -o tabal-ião ~ que nelle ti-
uer commettido erros, pq_sto que pera o vender 
tenha licençJl d'Elrey. liu. I. tit. 74· §. 3· 

Vendendo-se a cousa foreira per mandado da justi-
ça , que se notifique ao senhorio, pera ver se a 

· .!~ quer ranto -por tanto. liu. 4· tit. 64. §. r. 
Vendedor de cousa a\hea a que estaa obrigado • 
. ' liu. 3• tit. 30. §. 5· 
Vendedor, que não entrega a cousa. liu. 4• tit. 24. 

§. r. 
Vereações farão os officiaes da camara ás quartas 

feiras e aos sabbados. liu. I. tit. 46. §. 24 • 
. Ver_eadores como se elegerão. liu. I. ti t. 4 5· 
Vereadores das cidades e villas, e o que a elles per-

tence. liu. r. ti c. 46. 
Vereadores de vi! las, ou concelhos, não podem ser 

açoutados, nem seus filhos. liu. 5• tit. 40. §. r. 



Vezinho da1gum Iugar..-em que modo e em quanto 
tempo se faz, pera gozar de pr"iuilegio. liu. 2. 
tit. 2 I. 

Vezinho he âo :lugar o que nelle tem officio, ou 
dignidade. liu. 2. tit. -21. §. r. 

Vezinho he do lugar o que nelle foi feito liure da 
seruidão. liu. 2. tit. 2·1. §. I. 

Vezinho he do lugar o que he perfilhado dalgum 
morador delle. I iu. 2. ti r. 2 r. §. I. 

Vezinho he do lugar o cjue nelle casa e mora ., inda 
que seja estrangeiro. liu. 2. tit. 2.1. §. I. 

Vezinha he do lugar o que nelle tem a moor parte 
de seus bens , com tenção e v0ntade de hi morar. 
liu. 2. rit. 2 r. §. r. 

Vezinho do lugar não he o que pera elle se mudou 
com sua casa, até passarem quatro annos. liu •. 2. 
tit. 2I. §. 2. , 

Vigairos, qu ~i os senhores tem em suas honras, de 
que casos c9nhecem. liu. 2. tit. 40. §. 5· 

Vig;ilias á honra dos sanctos ·que se não fação. liu. 5· 
tlt. 33· ~· 6. ' ' 

Vinhas, que 1;e vão fazendo mortorio, que 'se dem 
de ses.maria,. não nas q~erendo os senhores \ adu~~-
bar. lw. 4• ttt. 67. §. 8.1 \ 

Vinho se não pode leuar deste reino pera terr~ de 
Mouros, s~:não pera resgatar catiuos, e com li .. 
cença d' Elrey. liu. 5• tit. 8r . §§. 3· e 4• 

Vintena , que hão os tutores das rendas QOS ortãos. 
liu. r. tit. 67. §. 57· '' 

Vintena das sentenças da chancellaria em que ma-
neira se arr1ecadaraa. liu. I . tit. 13. §. I 3· 

Vinrena , que se daa ao tu tor , que não seja da 
soldada do qrfão. liu . I . ti t , 67. §. 57· 

Virg indade , que algum haa ,fomo a satisfa~ . liu.s. 
m. 23. §. r. · 

' I. 
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Virgindade, que' algum haa, até quando se lhe pode 

pedir a satisfação della. liu. 5· tir. 23. §. 3· . 
Vista se não . daa., no caso da appellação, ao Pro .. 

curador do accusador, q.ue não app,arece. liu. 5· 
tit. I. §. I 2, 

Vista se não daa. da feito · crime ao reo seguro-
pera razoar em" final, senão com as inquirições · 
cerradas. hu. 5. rir. I, §. I. 

Vista dos_ estromentos daggrauo quandó se daraa ás 
pàrtes. liu. I. ü~ . 4• §. 1 8. 

Viuer pode todo homem liure com quem q.uizer. 
liu. 4· rir. 17· 

Viuuas ,_, que morão .em terras da Rainha, perante 
qu_em serão -demandadas. liu. 2. rir. 26. §. 6. 

V.iuu;ts, que morãó em . terras dos lnf~mtés , que 
jui.zes podem escolher. liu. 2. tir. 26. §. 8. 

Viuuas honestas podem escolher hum de tres juizes. 
liu. 3. tit. 4• §-•.. 4· 

Viuuas em ql!e ·casos responderão perante-o Cor-
regedor da . corte contra suas vontades. liu. J.• 
ti r. r I. §. 2 . ... 

Yiuuas, que desbaratão seus bens. liu~ 4•' tit. _ 10 • 
. _,Yiuuas , que se casão antes do armo e dia. liu. 4· 

tÍt, II, 
Viuua menor de .xxv. annos, se estaa em casa de 

seu pay, que· pena tem o que dorme com ella. 
liu. 5· rir. 23 §. 4· 

Viuua , que foi molher de cáualleiro ~ ou fidalgo, e 
desbarata seus bens , que lhos rirem as justiças do 
lugar, até o fazerem saber a Elrey. liU. 4· tit. 10. 
§. 2. . 

_ Vodas de fogaça que se não fação. liu. 5• tit. 45· §. r. 
Vodos a honra dalguns sanctos que se não fação. 

tirandp o do Espírito sancto. liu. 5•"'tit. 33· §. 7• 
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Vsufruáo ~ que os pays tem nos bens dos .filhas. 
liu. r. tit. 67. §. 5· 

Vsufructo, quando o não teraa o pay nos bens aduen. 
ti cios do filho. liu. 4• tit. 7 8, §. 5. 

Vsuras em que casos são permittidas e licitas, e em 
, que casos não. lju. 4• tit. I 4• 

Vsuras se hão de julgar conforme a dereito catto .. 
nico. liu. 4· tit. 14. §. 8. 

FTN 1-S. 
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