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FUNDO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VITÓRIA 

LIVROS  

NÚMERO TÍTULO ANO 

1  

Lançamento de audiências do juízo de ausentes. 

 

1886-1891 

2  

Protocolo de audiências do juízo de órfãos. 

 

1887-1896 

3  

Livro para lançamento de sorteio de jurados. 

 

1870 

4  

Protocolo de fianças – termos de licença dos escrivães de órfãos. 

 

1864 

5  

Livro de lançamento da carga e descarga dos autos e papeis de órfãos. 

 

1892-1894 

6  

Juiz de direito – protocolo de audiências do juiz de direito pelo segundo 

ofício de órfãos. 

 

1887-1891 

7  

Lançamento de audiências do júri de órfãos e ausentes. 

 

1870 

8  

Protocolo de audiências dos juízes de órfãos. 

 

1866-1869 

9  

Protocolo de audiências do juiz de órfão. 
Contém no final termo de encerramento. 
 

1863-1864 

10  

Lançamento de audiências dos juízes de órfãos e ausentes. 

 

1866-1870 

11  

Livro de protocolo para entrega de autos ao júri de órfãos e de ausentes. 

 

1876-1883 

12  

Livro para lançamento de carga, recebimento e descarga de autos que foram 

submetidos a despacho e sentença de juízes de direito. 

 

1893-1896 

13  

Protocolo das audiências do juízo de feitos da Fazenda do Estado do 

Espírito Santo. 

 

1897-1902 

14  

Livro para lançamento das atas das sessões do júri da Comarca de Viana 

1891-1899 
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15  

Registros de inventários dos bens de defuntos e ausentes em conformidade 

com o art. 13 do Decreto nº 2.433 de 15 de junho de 1859 e leva no fim 

termo de encerramento. 

 

1865 

16  

Termos de leilão dos bens de defuntos e ausentes em conformidade com o 

art. 13 do Decreto nº 2.433 de 15 de junho de 1859 e lava no fim termo de 

encerramento. 

 

1865 

17  

Livro para lançamento de móveis e utensílios pertencentes à Secretaria de 

Interior e de outras sessões de repartições que lhe são subordinadas. 

 

1921 

18  

Atas das sessões do júri e termo de encerramento. 

 

1869 

19  

Livro de lançamento de atas das sessões do tribunal do júri da Comarca de 

Vitória. 

 

1874-1880 

 

 

20  

Livro de lançamento de atas das sessões do tribunal do júri da Comarca de 

Vitória. 

 

1880-1881 

21  

Livro de lançamento de atas de sorteio de jurados nas sessões do júri. 

 

1880-1888 

22  

Livro para lançamento de atas das sessões do júri. 

 

1881-1882 

 

23  

Livro de lançamento de atas das sessões do tribunal do júri. 

 

1882-1883 

24 

 

 

Livro de lançamento de atas das sessões do tribunal do júri. 

 

1884-1885 

25  

Livro de lançamento das atas das sessões do tribunal do júri. 

 

1885-1887 

26  

Livro de lançamento de atas das sessões do tribunal do júri. 

 

1887-1896 

27  

Livro de lançamentos de atas de sorteio de jurados, para servir nas 

sucessivas sessões do júri. 

 

1888-1917 

28 

 

 

Lançamento de atas do Júri de Vitória. 

1897-1906 
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29  

Protocolo das audiências do juízo de órfãos. 

 

1845-1847 

30  

Livro de lançamento dos termos de audiência do juízo de órfãos. 

 

1853 

31  

Livro para servir de protocolo das audiências do juízo de órfãos. 

 

1855 

32 

 

 

Protocolo de audiências do juízo de órfãos. 

 

1856-1857 

33 

 

 

Protocolo das audiências do juízo de órfãos. 

 

1858-1859 

34  

Livro de protocolo das audiências do juízo de órfãos. 

 

1861-1862 

35 

 

 

Protocolo de audiência do juízo de órfãos e ausentes. 

 

1862 

36  

Protocolo de audiência do juízo de órfãos. 

 

1880-1885 

 

37  

Livro de notas de custos do juiz de direito e promotor público. 

 

1914 

 

38 

 

 

Audiências do juízo de casamentos. 

 

1890-1893 

 

39 

 

 

Protocolo das audiências juiz de ausentes. 

 

1871-1882 

40 

 

 

Ofícios de audiências: livro de protocolo das audiências do júri de órfãos e 

termo de encerramento no fim. 

 

1885-1888 

41 

 

 

Protocolo das audiências de órfãos e ausentes. 

 

1892-1899 

 

42 

 

 

Protocolo das audiências dos juízes de órfãos e ausentes. 

 

1899-1901 

 

43  

Livro de protocolo de ofícios. 

 

1904-1907 

44  

Protocolo das audiências do juízo de direito. 

 

1872-1881 
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45  

Protocolo das audiências do juízo de direito e no final termo de 

encerramento. 

 

1880-1886 

46  

Protocolo das audiências do juízo dos feitos da Fazenda Provincial. 

 

1887-1889 

47 

 

 

Protocolo das audiências do júri de direito. 

 

1881-1890 

48  

Protocolo de audiências dos juízes de direito de ambas as varas da Capital. 

 

1900-1910 

 

49 

 

 

Protocolo de audiências dos juízes de ambas as varas da Capital. 

 

1913-1915 

50 

 

 

Protocolo das audiências dos juízes dos lotes da Fazenda Provincial. 

 

1890-1892 

51  

Protocolo das audiências do juízo dos feitos da Fazenda. 

 

1895-1897 

52  

Protocolo das audiências de capelas e resíduos. 

 

1890-1895 

 

53  

Protocolo das audiências: juiz-civil, comercial, criminal, feitos da Fazenda, 

órfãos e ausentes. 

 

1915-1917 

54  

Lista geral dos jurados do termo desta cidade de Vitória. 

 

1842-1848 

 

55 

 

 

Livro de lançamento da lista geral dos jurados de Vitória. 

 

1854-1863 

56  

Livro de lançamento de dinheiros e bens pertencentes aos órfãos e ausentes. 

 

1845-1853 
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FUNDO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VITÓRIA 

CAIXAS  

Nº Cx Itens  Ano  

1 

 

❖ Termo de tutela órfão; 

❖ Matrícula de escravo; 

❖ Autos de liberdade de escravos; 

❖ Certidões de pagamento de herança para órfão; 

❖ Termo de partilha de bens; 

❖ Carta de emancipação de órfão;  

❖ Audiência de conciliação; 

❖ Carta precatória; 

❖ e outros. 

          

1832-1871 

2 

 

❖ Exames de idade, sanidade e validez; 

❖ Quadros demonstrativos das sessões do júri;  

❖ Demonstrativo de crimes cometidos; 

❖ Quadro demonstrativo de registros civis; 

❖ Registro quantitativo de tutelas, curatelas e interdições;  

❖ Quadros demonstrativos das contravenções e crimes cometidos; 

❖ Quadros demonstrativo do movimento das prisões; 

❖ Quadros demonstrativos de registros de óbitos, nascimentos e casamentos;  

❖ Pedidos de dispensa de sorteados para sessão do júri; 

❖ Quadro demonstrativo das sessões e de julgamentos do júri; 

❖ Petições; 

❖ Quadro demonstrativo de exames de violência carnal, abortos e partos;  

❖ Quadro demonstrativo de inventários que são interessados aos órfãos ou 

pessoas a eles equiparadas;  

❖ Relatórios de promotores; 

❖ Relatórios de sentenças criminais;  

❖ Relação de pronunciados foragidos;  

 

1837-1921 
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❖ Habeas corpus; 

❖ Cartas de nomeações;  

❖ Autos de corpo de delito;  

❖ e outros. 

3 

 

❖ Declarações da junta classificadora;  

❖ Certidões de pagamento de herança para órfão; 

❖ Relação de escravos solteiros com filhos; 

❖ Cartas de emancipação por idade; 

❖ Concessões de licenças; 

❖ Requisições de escravos para entrada no fundo de emancipação; 

❖ Relação de jurados sorteados para sessão do júri; 

❖ Ofícios de nomeações de promotores para junta classificadora; 

❖ Quadro demonstrativo de escravos livres pelo fundo de emancipação; 

❖ Pecúlio para carta de liberdade; 

❖ Arbitramento para liberdade; 

❖ Provisão de tutela de órfãos; 

❖ Procurações; 

❖ e outros. 

 

1875-1877 

4 

❖ Arbitramento para liberdade; 

❖ Relação de matrícula dos filhos livres de escravas residentes; 

❖ Pecúlio para carta de liberdade; 

❖ Tutela e mandado de entrega de órfão; 

❖ Petição para liberdade de escravo; 

❖ Processos de locação de serviços; 

❖ Petição de requerimento de juros de pecúlio; 

❖ Relação de filhos livres de mulher escrava; 

❖ Processo – petição de posse; 

❖ Termo de partilha de bens;  

❖ Provisão de tutela de órfãos; 

❖ e outros. 

 

1878-1979 
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5 

 

❖ Requerimentos recebidos e despachados;  

❖ Decretos; 

❖ Relatórios de diversas autoridades; 

❖ Ofícios expedidos; 

❖ Documentos do juízo dos feitos da fazenda; 

❖ Cartas comunicando o início do exercício de diferentes cargos e 

repartições; 

❖ Portarias; 

❖ Processo de fiança; 

❖ Correspondências; 

❖ Página do jornal A Província do Espírito-Santo; 

❖ e outros. 

 

1880-1911 

6 

 

❖ Processos solicitando pecúlio para liberdade;  

❖ Arbitramento para liberdade; 

❖ Certidão da matrícula dos filhos livres de mulher escrava; 

❖ Petição de liberdade pelo fundo de emancipação; 

❖ Pedido de licenças para retirada de pecúlio; 

❖ Recolhimento de pecúlio para liberdade; 

❖ e outros. 

 

1880- 1881 

 

7 

 

❖ Liberdades expedidas pelo fundo de emancipação;  

❖ Levantamento de pecúlio; 

❖ Reclamação pelo direito à liberdade pelo fundo de emancipação; 

❖ Recolhimento de pecúlio; 

❖ Arbitramento de escravo;  

❖ Termos de quitação; 

❖ Pedidos de licença para recolhimento e levantamento de pecúlio; 

❖ e outros. 

 

1881-1883 

 

 

 

  

 



 
  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT 

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APEES 

 

 

 

 

 

8 

 

❖ Arbitramento para liberdade; 

❖ Ofícios; 

❖ Liberdades expedidas pelo fundo de emancipação; 

❖ Petição de escritura de escravos; 

❖ Levantamento de pecúlio; 

❖ e outros. 

 

 

 

 

 

1884-1885 

9 

 

❖ Nomeações; 

❖ Levantamento de pecúlio; 

❖ Tutela de órfãos; 

❖ Liberdade pelo fundo de emancipação; 

❖ Ofícios do juízo de órfãos; 

❖ Arbitramento para liberdade; 

❖ Cópia de termo de tutela; 

❖ Declarações sobre maioridade de escravos; 

❖ Termos de herança; 

❖ Requerimento de contestação de idade; 

❖ Termo de entrega de dinheiro para escravo; 

❖ e outros.  

 

1886-1887 

10 

 

❖ Inventários; 

❖ Relatórios; 

❖ Provisão de tutelas de órfãos; 

❖ Quadros demonstrativos de testamentos e inventários em que são 

interessados órfãos; 

❖ Audiências do juízo de órfãos; 

❖ Solicitações de entrega de pecúlio; 

❖ Portarias; 

❖ Relação de filhos livres de mulheres escravas; 

❖ e outros.  

 

1888-1915 
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11 

 

❖ Inventários – juízo dos feitos da Fazenda.  

 

1895 

12 

 

❖ Habilitações de casamento civil.  

 

1902 

13 

 

❖ Divisão judiciária; 

❖ Quadro demonstrativo de execução das sentenças criminais; 

❖ Tabela dos custos judiciais; 

❖ Termo de liberdade – juízo de órfãos; 

❖ Termos de tutela; 

❖ Cartas comunicando o início do exercício de diferentes cargos e 

repartições; 

❖ Classificação dos escravos libertados pelo fundo de emancipação; 

❖ Relação dos escravos casados e com filhos/famílias; 

❖ Pedido de alforria; 

❖ Relação de bens; 

❖ Termo de tutela; 

❖ Guia de recolhimento; 

❖ Ofícios expedidos; 

❖ Carta de emancipação; 

❖ e outros.  

1832-1880 

 


