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COLLECÇÃO Di\S LEIS 

DECRETO de 8 de Janeiro de 1836. 

- 'Concedendo á Companhia do Rio Doce o privilegio exclusivo da navegação 
no mesmo rio, por Barcos de Vapor, por quarenta annos. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
ha pm· bem conceder á Companhia de Nacionaes e Estran
geiros, formada em Londres no mez de Agosto de mil oito
centos trinta e tres, por João J)iogo Sturz, e denominada
Companhia do Rio Doce - o privilegio exclusivo para navegar 
por meio de barcos de vapor, ou de outros superiores que sedes
cobl'irem, não só o dito rio e seus confluentes, mas tambem di .. 
.reçtamente entre o mesmo rio, e as Capitaes do Imperio, e da 
Província da Bahia; ficando a referida Companhia no gozo de todas 
as vantagens e isenções, assim como sujeita a todos os encargos, 
na fórma da Resolução da Assembléa Geral Legislativa de dezasete 
de Setembro do anno passado, com 3S seguintes declarações: 

t.a Que os quarenta annos que deve durar o privilegio, na 
fórma do artigo primeiro da citada Resolução, deverão começar 
desde o dia em que tiver principio a navegação ror vapor, den
tro dos dezoito Jllezes marcados na duodecima declaração. 

2.a Que a Companhia não poderá perceber as taxas de que 
trata o artigo segundo da citada Resolução, senão depois de haver 
estabelecido meios sufficientes para o transporte dos generos e 
pessoas que se apresentarem. 

3. a Que as canoas destinadas á pescaria, uma vez que não le
vem passageiros, nem generos para commercio: c aquellas em 
{{Ue os moradores daquelles lugares passarem de um para outro 
lado dos rios, não pagarão as taxas de que trata a declaração an
tecedente, salvo quando transitarem por obras da Companhia, 
que estejão vedadas, ou reclamarem a cooperação desta. 

4.a Que as taxas sobre as canoas de menos de cem arrobas; não 
poderão, findos dez annos, ser augmentadas para mais do que 
a Companhia tiver estabelecido no decimo anno. 

P_\RTE 11. 1 

} 'i 
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5.a Que as t1nas, fret~s, pedagios, e direitos d11 pass~tgem, que 
a Companhia estabelecer, serão publicados annualmenlc nas Pro
víncias interessadas, e não se poderão alterar nos doze mezcs que 
se seguirem. 

6. 8 Que, se por qualquer mntivo .ficar interrompido por mais 
de um mez o transporte da Companhia em algum dos lugares do 
seu exclusivo privilegio, ella deixará livre nesse lugar a nave
gação ordinaria por tanto tempo, qn:-~nto durar a intermpção: e 
percebcJ'á neste periodo sómente metade das taxas que tiver esta
belecido. Se a interrupção se estender a mais de tres mczos, se
Tá inteiramente livre a passagem, alé que a Companhia restabe
leça o meio de transporte. 

7 .a Que a medição e demarcação das sesmarias concedidas á 
Companhia, pelo artigo quarto da citada H.esolução, far-se-hão, 
logo que ella o rrquerer, pelas Autoridades a quem o competir, 
na fórma que o Governo designar; correndo as despezas com es
tes objectos, bem como com a confirmação das ditas sesmarias, 
por conta da mesma Companhia. 

8. a Que, alêm das sesrnaJ'ias, de que trata 11 declaração antece
dente, ficão concedidos 1Í Companhia os terrenos que forem ne
cessarios para a construeção de estradas, pontes, caes, comportas, 
-canaes, diques, ou represas, no ciiso de que sejão devolutos, ou 
pm·tenção ás Divisões do lHo Doce, pagando a Companhia todas 
as bem feitorias, que nestes ultimos existirem. 

9. a Que, para se dnr execução ao artigo nono da precitada Re
solução, na parte que estabelece a maneim de remir as obras, o 
Governo Geral nomeará tl'es arbitros, c a Companhia outros tan
tos; deVf~ndo pelo menos dons de cada parte ser Engenheiros 
inteiHgentes daqueHas materias. .Estes arbitras terão um Pr·esi
dente, que será escolhido por meio da sorte, havendo, tanto o 
Governo, como a Companhia, depositado para isso os nomes de 
dons Negociantes em nma urna, da qual se extrahirá o de um 
delles para aquelle cargo ; competindo-lhe dirigir os trabalhos, 
e votar no caso de empate. 

1 O. a Que os cinco anuos pelos quaes h e concedida á Companhia 
a isenção dos direitos de importação para as machinas, barcos de 
vapor, ou outros ~ll'tefactos de ferro, ou de qualquer metal, im
portados para o serviço da mesma Companhia, sómente se come
çarão a contar um anno depois da data do presente Decreto. 

1 t. a Que a isenção do imposto do Dizimo, por espaço de sete 
annos, a favor dos generos produzidos nas terras da Companhia, 
comt'çar-se-lla a contar par·a cada um dos Estabelecimentos agrí
colas, desde o dia em que nelle tiver principio a producção. Pela 
falta, ou alteração na deelaração que a Companhia deve fazer, a 
respeito, ao Governo neral, e aos Presidentes das respectivas Pro
víncias, ella perderá o privilegio da isenção do imposto. 

12. a Que, no caso da Companhia não dar principio á navegação 
por Yllpot·, no prazo de dezoito mezes da data do presente Dcoce-
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to, a mesma Companhia, alem da pena declarada no at·tigo deci
mo da citada Resolução, incon·m·á na multa de dez contos de réis. 
para a Fazenda Publica, cujo pagamento se vm·ificará sem depen
dencia de processo judicial. 

13.• Que igual multa, e da mesma fórma, pagará a Companhia, 
~ dentro de dezoito mezes, a contar da data do presente Decreto, 
não tiver dado principio ás obras do Rio Doce: entendendo-so 
por este principio os exames praticos dos Engenheiros hydrauJ:í
cos, que devem pl'Ocedcr ás ditas obras. 

14.• Que a Companhia pagará do mesmo modo a multa de 
vinte contPs de réis, se dentro de dez annos, contados da data 
mencionada na declaração precedente, não levar a navegação a tal 
ponto de pet·feição, que preste uma communicação dentro de 
quinze dias, das Cidades do Rio de Janeiro e Bahia com a de Ma
rianna, capaz de transportar todos e quaesquer volumes, seja qual 
fór o seu tamanho, ou peso usado no Commcrcio. 

15.3 Que a Companhia pa~ani do mesmo mndo uma multa 
igual á da deelaração anteceJente, se dentm de ia annos, conta
dos da data nella mencionada, não estabelccm· semelhante com
municação com algum ponto do Scrm do Fl'io. 

16. • Que da mesma data de dezoito mezes, depois da do pre
sente Decreto, começarão a decorret· os sete anno3 com~.edidos á 
Companhia pJt'a fazer habitar pot· colonos Europcos as sesmarias 
que lhe são outorgadas; c os cinco annos da isenção do recruta
mento de mar e ten-a, para os Brasileiros empregados no serviçO' 
da mesma Companhia. 

17.a Que, no caso inesperado da Companhia não entregar em 
bom estado as suas obras, no fim do prazo em que ellas devem 
ficar pertencendo gratuitamente á Nação, será a mesma Compa
nhia obrigada a repara-las á sua custa, e a pagar alêm disso a 
multa de dez contos de réis, sem dependencia tambem de proces
so judicial. OlTerecendo-se duvida sobt'e o estado das obras, se
rá esta decidida por arbitros, e pela mesma fórma estabelecida 
em a nona declaração. 

18.a Que os Engenheims Brasileiros que forem mandados pelo 
Governo, afim de assistirem, e se instnlirem na pratica dos tra
balhos que a Companhia tem de fazct· executar, ficarão sujeitos 
aos Regulamentos Policiaes que ella estabelecer, da mesma sorte 
que os seus propl'ios Empl'egados. 

19.a Que o Governo Geral prestará á Companhia a força arma
da de que ella necessitai·, e que o mesmo Governo julgar conve
niente; sendo porêm esta municiada, alimentada, fardada e paga 
á custa da mesma Companhia, desde o momento em que sahir 
doi Corpos a que pertcncm·, até aquelle em que nelles entrat·~ 
No caso de que o mesmo Governo não julgue conveniente o dis
pensar do seu serviço aqucllt\ força, perrnittirá á Companhia <; 



alistar, fardar e armar ce1to numero de cidadãos Brasileiros, for
necendo-lhes os precisos Oillciacs para commanda-los. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e Secrel;Hio de 
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos 
do lmperio, o tenha assim entendido c faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em oito de Janeiro 
de mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da Independencia 
e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO de 4 de Fevereiro de 1836. 

Mandando addir ao Corpo de Municipacs Permanentes duzentos homens 
com a denominação de- Urbanos-, para fazerem o serviço de Policia da 
Cidade. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro IJ, 
querendo dar principio e impulso a organisação de uma Policia, 
que offereça maiores garantias á propriedade, c á segurança indi
vidual, e tornar mais proficuo, e menos oneroso o serviço que 
presta o Cor·po de Municipaes Permanentes, até que o Poder Le
gislativo providencie como julgar mais conveniente: ha por bem,. 
na fórma do artigo 102, § 12 da Constituição, decretar o seguinte: 

Art. 1. o Serão addidos ao Corpo de Municipaes l'ermaoentes, 
e repartidos proporcionalmente pelas quatro Companhias de In
fantaria, 200 homens entre a idade de 18 e 60 annos, com a dfmo
mínação de-Urbanos. 

Art. 2. o Os Urbanos poderão ser escolhidos (\'entre os 
Municipaes Permanentes, e Soldados da 1. a Linha, (ft~e tenhão 
reconhecida probidade, e queirão empregar-se no serviço para 
que são convidados, tendo preferencia aquelles, que não puderem 
facilmente desempenhnr um trabalho mais activo e pesado nos 
Corpos a que pertencerem. 

Art. 3. 0 Os UrbanJs receberão 640 réis diarios, pagos de 10 
em 10 dias, e um capote annualmente: em netos de serviço anda
ráõ fardados como os Municipaes Permanentes, podendo usar de 
sapatos: servirão por 2 annos, podendo, se quizerem, renovar 
o ajuste: .serão despedidos por ordem do Ministro da Justiça, 
sobre informação do Commandante do Corpo, e es.tarão sujeitos 
ao mesmo Regulamento dos Municipaes Permanentes. 

Art. !J.. o Os Urbanos poderão morar nos quarteis, mas não 
serão a isto obrigados, senão em casos extraordinarios, e por or
dem expressa do Ministro da Justiça, c não terão outras obrigações, 
.além das que vão declaradas no presente Decreto. 
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Arl. 5.0 03 Urbanos servirão pot' noite allernadamentc, ou 
repartirão entre si as horas da mesma noite, como se ajustarem, 
dando primeit·amcntc parte ao Com mandante do Corpo, do 3juste 
que tiverem feito. 

Art. 6. o Os Urbanos de cada dislricto comparccrrão ús Trin
dades no lugar designado para servir de parada, afim de recebe
rem do Offidal de Dia as ordens que tiverem de distribuir-se, c 
dalli irão immediatamcntc eollocar-sc nos seus pontos até l\latinas. 

Art. 7. 0 Os Urbanos comparecerão ús Malinas no lugar da 
parada, e ahi darão conta por cscripto ao Oficial de Din, de todos 
os successos occorridos durante a noite. O Urbano, que no com
parecimento exceder meia hora além do tempo marcado neste 
artigo, e no antecedente, será castigado como omisso. 

Art. 8.° Cada Urbano terú um distrido marcado, que ron
dará constanternentP de um extremo a outro, podendo demo
rar-se parado até cinco minutos nas encruzilhadas dos becos c 
ruas que houverem em seu distrielo, mas andará sempre em 
ma1'cha opposta a do outro Urbano, de maneira que um não se 
encontre com o outro. 

Art. 9. 0 Os fins desta ronda sfío obscrvarqualquerdelicto que se 
commctta, ou pretenda commeltct·-se na rua, ou dentro das casas, 
c impedi-lo por lodos os modos, para o que poderá o Urb<wo: 
~ t.o Advertil·, e impôr silencio, quando observe altercações, 

ou rixas, e or·denar a sepnração, quando hDja reuniões perigosas, 
c suspeitas. 

§ 2. o Não consentir a approximação de pessoas desconhecidas, 
ou suspeitas, mandando-as fazer alto, e revistando-as civilmente, 
para observar se trazem armas, ou instrumento de delicto, em 
cujo caso deverá prend(~-las. 
~ 3. o Servir-se das armas no desempenho das suas obrigações 

quanto seja bastante para preenchê-las, c para salvar a sua pessoa 
de qualquer offensa. physiea. 

§ 4. 0 Apitar, para ser auxiliado na prisão dos delinquentcs, 
quando pelo seu numero, ou por qualquer outra circumstancia, 
.não fôr prudente fazê-lo por si só, ou quando não possa conse
gui-lo, porque elles fujão ou rcsistão. 

Art. 10. Nos casos em que o Urbano fizer alguma prisão, 
o preso será, com declaração do crime, conduzido de Urbano em 
Urbano até a Casa de prisão, ou custodia mais proxima, c ahi 
conservado até que o Juiz competente dê as providencias legaes. 

Art. 11. No caso de que algum morador do districto tenha 
repentinamente necessidade de Medico, Medicina, ou Sacramen
tos, os Urbanos transmittirão de uns para outros o aviso, até fazer 
chega-lo á sua direcção, ou acompanharão, na mesma fôrma, 
a pessoa que o levar, uma voz que para isso sejão rogados. 

At·t. 12. No caso de inccndio, os Urbanos baterão immedia
tamente ás portas dos vizinhos para acudirem, c transmitlirão 
aviso de uns para outros até a Igreja mais proxima, para tocar-se 
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o sino, na iórma do estylo, e até a prhneim Guarda militar para 
prestar auxilio. 

Art. 13. No caso de encontrarem alguma casa aberta, ou 
alguma pessoa cabida na rua por emb•·iaguez, ou enfermidadt>, 
avisarão ao dono da casa para fecha-la e fazer recolher o bebado 
a algum corredor, e o enfermo á sua casa, se fôt• conh,~cido. ou 
onde se lhe possa ministrar prompto soccorro, no caso de igno
rar-se onde mor-a. 

Art. 14. Quando os Urbanos prPcisarem de auxilio imme
diato por qualquer motivo, darão um tim, para que as patrulhas 
de reserva, e os Cidadãos a eu dão prornptamentc. 

Art. 15. Os Urb;_wos trarão cornsigo, estando de serviço~ 
duas pistolas, uma espnda curta, c um apito, podendo usar da es
pada ainda fóra do serviço, estando fardados. 

Art. 16. A Cidad~ du Hio d,l Jandm será divióida em tem
tas paradas, qunntas fon~m iudispensaveis para os IIns menciona
dos nos arts. 6. 0 e 7. 0 Havendo no lugdl' da parada algum edi
ficio publico de que o Gllvcrno possa dispor, nelle se reunirão 
os Ut·banos que pertencerem a essa pal'ada, ns horas marcadas nos 
referidosarligos, pondo-se alli uma mesa, cadeiras, papel, pennas 
e tinta para o Oficial de Oi a poder tomar as declarac;õc·s dos Urba
nos, e fazer uma parte geral, que remdlerá ao Ministro da Justiça, 
para por intermedio deste se dan·m as provideneias neccssarias. 

Art. 17. O Com mandante do Corpo consrrvará estacionadas 
em ditferentcs pontos da Cidade, desde as Trindades até as Matí
nas, patrulhas de cavailaria de reserva. destinadas a auxiliar os 
Urbanos no desempenho de suas obrigações, principalmente 
quando estes, pelo signal do tiro, reclamarem soccorro. 

Art. 18. O mesmo Com mandante designará todas as noites os 
Officiaes que a horas incertas vão observar a conducta dos Urbanos. 

Art. 19. O Urbano que ou vil· a outro apitar, ou dar um ti
ro, repetirá o signal do apito, e isto deverão fazer os outros Urba
nos que estiverem na mesma rua, e acudir todos elles ao chama
mento, retirando-se logo que a sua presença não se fizer mais ne
cessaria. 

Art. 20. Os Urbanos quando se reunirem no quartel, na 
fórma e nos casos do art. 4 o, prestarão o servif;o que lhes fôt· 
determinado, em quanto subsistir a ordem que os tiver alli man
dado reunir. 

Art. 21. Todo o Guarda Nacional, e os moradores de Lojas, 
Botequins, Tabernas, ou Casas de negocio de qualquer Nação que 
sejão, são obrigados a sahir armados para a rua, quando qualquer· 
Urbano der o tiro para pedir auxilio, ou quando para este fim 
lhe bater á porta, na fórma, e com as penas que determina a 
Postura da Camara Municipal desta Cidade de 22 do mez proxi
mo passado. Os Juizes de Paz e Inspectores de Quarteirão, deve~ 
rão igualmente apresentar-se para dirigir neste caso a diligencia 1 

e proyidcneiar na fórma da Lei. 



Arl. 22. O Chefe de Policin rcquisitarú as lanças ncccssarías 
para armar duas pessoas em cada uma das Casas de Negocio, Lo
jas, Botequins e 1\tbernas, de que trata o artigo antecedente, 
entregando-tis com recibo, c ficando por cllas responsavcl a pes
soa que o assignar. 

Art. 23. O Chefe de Policia podeni advertir c aclivar os 
Urbanos no desempenho de suas obrigações, e os Juizes de Paz 
devem dar-lhe parte das faltas que obsenarem por si, ou pelos 
I nspectores de Quarteirão. 

Art. 2t. As diarias, c maio; dcspezas com os Urbanos, serão 
feitas á custa de uma subscripção voluntaria que para e~te fim se 
abrirá, sendo agenciada pelo Chefe de Policia, segundo as Ins
trucções que receberá do Governo. 

At·t. 25. A escriptun1ção e arrecadação da subsc•·ipção, de 
qne trata o artigo antecedente, ficará a cargo do Thesouro Pu
blico Nacional na fôrma que fôr determinada. 

Art. 26. O presente I>ccrnto começará a executar-se logo 
que houver quantia que baste pata pagar-se aos Urbanos de um 
districto, executando~sc pela mesma fôrma successivamente nos 
outros distl'ictos. 

Antonio Paulino I.impo de Abrco, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos neeessarios. Palacio do Hio de Janei
ro em quatro de Fevereiro de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
quinto da Independrncia e do lmpel'io. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

J)ECRETO de 12 de Fevereiro de 1836. 

Declarando, que no impedimento do Juiz dos Ot·pllãos SPja este substituid9 
pelos Juizes de Direito, e no dc~tcs pelo Juiz l\lunic.ipal. 

Não tendo a Resolução de trinta de Outubro do nnno proxi
mo passado designado exp•·essamente a Autoridade que deve 
substituit· o Juiz de Orphãos da Côrte e Município nos seus im
pedimentos, achando-se por este motivo muitos Feitos sem anda
mento, e sendo nccessario occorrer a uma falta de que podem 
resultar graves c irreparaveis pr<'juizos ao direito das partes e á 
administração dos bens e pessoas dos Orphãos: o Uegente, em 
Nome do lrnpenJdor o Senhor Dom Pedro 11, tendo em vista 
o artitiO cento e dous, paragrapho doze da Constituição, deca·eta : 

Art. t.o O Juiz dos Orphãos da Côrte c :Município será su
bstituído nos seus impedimentos, quaesqn<'r que elles sejão, pelos 
Juizes dr Dirrito do Civf'l. 
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AI' L 2. o A substituição começará pelo 1 uiz rle Dit·cito ·do 
Cível da primeira vara, sPguindo-se, quando este fôr tambem im
pedido, o da segunda vara, e nssim pm· diante. 

Art.· 3. 0 No caso ~m que todos os Juizes de Direito do Cível 
S<'jão impedidos, recahiní. a substituição no Juiz Municipal. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, 1\Iinistro e Secretario de 
:Estado dos Nego"Cios da Justiça, :o tenha assim entendido e faça 
·executar com os despachos necessarios. Palacio do Ui o de Janeiro 
t'm doze de Fevereiro de mil oitocentos trinta e seis, decimo quin
to da Indcpendencia c do lmperio, 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Ant1onio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO de 17 de Fevereiro de 1836. 

Com a Relação das pessoas nomeadas para exercerem o cargo de Vice
Presidente da Província do Maranhão. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
ba por bem determinar a ordem numerica das pessoas no
meadas pela Assembléa Legislativa da Província do Maranhão 
para exercerem o Cargo de Vice-P cesidente, na fórma da Uelação 
que com este baixa, assignada por José lgnacio Borges, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio e encarregado 
interinamente dos dos Estrangeiros, que assim o tenha entendido 
c faca executar com os despachos necessario~. Palacio do l\io de 
Janéiro em dezasete de Fevereiro de mil oitocentos trinta e seis, 
decimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

José lgnacio B<wges. 

Relação das pessoas nomeadas pala Assembléa Legislativa da 
Província do Maranhão para exercerem o cargo de Vice
Presidente, e a que se refere o Decreto desta data. 

O Doutor Joaquim Franco de Sá. 
Haymundo Teixeira Mendes. 
O Doutor José .Miguelllereira Cardozo . 
. Manoel Pereira· da Cunha. 
José Lopes de Lemos. 
O Doutor Haymundo Felippe Lohato. 

Palacio do Rio de Janeil'o em 17 de Fevereiro de 183G. 

José lgnacio Borges. 
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DECRETO de 22 Fevereiro de 1836. 

Ilcrogando o priYilegio concedido para a importação de gcllo no Impcrio. 

Havendo-se concedido a Giacomo Ales~i e Manoel Pernau, 
em treze de Agosto de mil oitocentos trinta e trcs, Carta Pa
tente de privilegio exclusivo para importarem gcllo nos portos 
do Imperio por tempo de quinze annos, o qual privilegio vendê
l'ãO ou ccdêrão a José Maxwell ou José Maxwcll Junior; c, 
reconhecendo-se hoje que tal concessão não podia ter lugar, por 
não estar de accordo com a Lei de vinte oito de Agosto de mil 
oitocentos e trinta, que, fazendo effcctiva a promessa do para
grapho vinte seis do artigo cento setenta c nove da Constitui
ção, definio e fixou expressamente pelos artigos primeiro c se-· 
guudo os casos e condições com que semelhantes patentes 
devião ser concedidas, dentro dos quaes se não pódc cornprc
hender o que se ha dado aos agraciados, a quem nem mesmo 
póde aproveitar a ampliação do artigo terceiro da citada Lei, 
que manda premiar os introductorcs de industria estrangeira, 
pois que tal se não póde considerar a importação do gcllo nos 
portos do imperio, tanto que, ainda antes de que os agraciados 
ou seus compradores tivessem importado este gcnero, já os ne
gociantes Gardner e Birckead o h avião aqui trazido por effeito de 
mero e3pirito commercial, animando-se com a prompta cxtrac· 
ção outros importadores a continuar este commcreio, o que de 
certo tem contribuído paru a baratczu do mercado ; e não po
dendo por todas estas razões subsistir a disposição da indicada 
Carta Patente concedida a Jaco me Alessi e .Manoel Pernau: o 
Regente em nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 ha 
por bem manda-la derogar e annullar pelo presente Decreto, 
como se não tivesse existido, para não produzir o effeito de per
turbar os importadores de gello neste Imperio, que aliás fique 
livre a qualquer nacional ou estrangeiro o importar como um 
qualquer genero commercial. 

José lgnacio Borges, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios do lmperio, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em 
vinte dous de Fevereiro de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
quinto da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO A~TO~IO FEIJÓ. 
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DECUETO de 23 de 11'evcteiro de 1836. 

Concedendo privilegio exclusiro por cinco annos para a navegacão por vapor 
nas bahias c rios do Pará c Amazonas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Ped.ro 11, 
tendo em consideração as vantagens que ao commercio, agri
cultura c industria do Brasil devem resultar· do estabelecimento 
de uma companhia que nesta Côrte ou fóra dnlla pretende for
mar Joaquim José de Siqueira , com o fim de pôr em pratica, 
além de outras importantes c uteis emprezas, a navegaç.ão por 
barcos de vapor nas bahins e rios das Províncias do Pará e Ma
ranhão: ha por bem conceder á dita companhia o privilegio 
exclusivo da referida navegação por espaço de cinco annos, a 
contar do dia em que esta se realizar, visto ter caducado o pri
vilegio concedido por Decreto do primeiro de Fevereiro de mil 
oitocentos trinta e quatro, sob as condições que com o presente 
baixão, assignadas por José !Gnacio Borges, Ministro e Secre
tario de Estado dns Negocios do Irnperio, que assim o tenha 
entendido e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte tres de Fevereiro de mil oítocentos 
trinta c seis, decimo quinto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

José Jgnacio Borges. 

Condições com que he concedido o privileg·io exclusivo da na
vegação por vapor nas bahias c rios do Pará e .Maranhrto, a 
que se refere o Decreto desta dflta. 

1. a Os preços das passagens e fretes de carregamentos nos 
barcos de vapor serão fixados em cinco por cento menos do 
que os do cstylo. Esta fixação se fará pelo Presidente de cada uma 
das Províncias do Pará c Maranhão, ouvida a Administração da 
Companhia. 

2.a A Companhia fará transportar gratuitamente as pessoas 
que em serviço publico se destinarem a qualquer ponto da na
vegação dos referidos barcos, bem como os gcneros e ctfeitos da 
Nação, não excedendo o seu peso a vinte cinco arrobas em cada 
viagem. 

3. a A Companhia será organisada até um anno, contado 
"lesta data e dentro do seguinte realizará a navegação por barcos 
de vapor, sob pena de perdimento do privilegio. Igualmente in
correrá na multa de quatro contos de réis, que fará logo re
colher a qualquer das Thesourarias, caso não verifique a dita 
navegação no prazo indir;ado, sem que para isso se possa allegar 



-- 11-

a menor duvida em juizo ou fóra delle. Os Dil'ectorcs da mesma 
Companhia, logo que organisada seja, afiançarão o exposto no 
Thesouro Publico ou em qualquer das ditas Thesoumrias . 

.t.a A Companhia ficará sujeita tís Leis e Regulamentos admi
nistmtivos e policiaes, c ao pagamento dos direitos que 5e 
achão estabelecidos, ou houverem de estabelecer-se sobre os 
objectos da sua em preza. 

Palacio do Rio de Janeiro em yintc tres de Fevereiro de mil 
oitocentos trinta c seis 

José I gnacio Borges. 

DECRETO de 3 de Março de 1836. 

Mandando transferir a Thesouraria da Provincia do Rio Grande do Sul para 
o lugar que o legitimo Presidente determinar. 

O Regente em nome do lmperadoi' o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem que a Thesouraria da Província do Rio Grande do 
Sul se tl'ansfira immcdiatamente para o lugar que o legimo Pre
sidente da dita Proyincia julgar mais conveniente; e que ahi se 
conserve emquanto na Cidade de Porto Alegre não estiver resta
belecida a ordem legal. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, :Ministro e Sec1·etario de Estado dos 
Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, assim o tenha entendido e faça executa1· com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em tres 
Março de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da Inde
pendencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO ~"EIJÓ. 

~Manoel do Nascimento Castro e Silva~ 

DECRETO A de 3 de Março de 1836. 

Mandando cessar o expediente da Alfandega de Porto Alegre, em quanto 
naquella Cidade não estiver restabclecida a ordem legal. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
ha por bem que cesse todo o expediente da Alfandega de Porto 
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Alegre> em quanto naquella Cidade não estiver restabelccida a 
ordem legal, devendo os respectivos Empregados apresentar-se 
ao Presidente da Província do Rio Grande do Sul para serem 
entretanto addidos ás Alfandegas da Cidade do Rio Grande 
e Villa de S. José do Norte, conforme fôt· mais conveniente ao 
servico . 

.M:ânoel do Nascimento Castro c Si~va, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios das Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, assim o tenha entendido c faca executar com 
os despachos nccessarios. Palacio do Rio de Jan.eiro em tres de 
Março de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da lndc
pendcncia c do lmperío. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Sil1:a. 

DECRETO B de 3 de Março de 1836. 

Revogando o pri,ilegio concedido para o estabelecimento de viveiros de 
sanguesugas. 

Havendo-se concedido a Fidelis Carboni, em data de \'in te tres 
de Março de mil oitocentos trinta e cinco, uma Carta de privi
legio exclusivo por tempo de dez annos para estabelecer na Pro
víncia do Rio de Janeiro viveiros de sanguesugas, privilegio que 
não póde fundar-se na disposição da Lei de vinte oito de Agosto 
de mil oitocentos e trinta, por isso que he estranho ao espírito 
e letra da referida Lei: o Uegente em nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11 ha por bem annullar e derogar o indica
do privilegio, ficando livre ao mesmo agraciado, assim como a 
qualquer outro nacional ou estrangeiro fazer estabelecimento de 
creação de sanguesugas, sem dependencia de privilegio nem 
licença do Governo, se assim convier a seus particulares inte
resses. 

José Jgnacio Borges, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em tres de 
Março de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da lndepen
dencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

José lgnacio Borges, 
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DECRETO de 10 de Março de 1836. 

Mandando pôt· á disposição do Consul Geral dos Paizes l!aixos a quantia 
de L. 7,437, 5 s., Jl d.; com o fim de terminar uma reclamação sobre o 
carregamento posto a bordo da escuna inglcza Diclâns, julgada má 
presa. 

O Regente em Nome do Imperador o ~enhor Dom Pedro 11, 
tendo em vista a representação que fez C. J. 'Vylcp, Consul Geral 
de Sua Magcstadc o Rei dos Paizes Baixos, expondo os motivos 
por que se recusava a aceitar o pagamento que se mandou fazer 
por Decreto de cinco de Junho do anno passado aos Negociantes 
Knyper Stahl & Commpanhia, subditos de sua Nação, pelo carre~ 
gamento posto a bordo da escuna ingleza Dickins, julgada má 
presa, c querendo de sua parte terminar esta reclamação de uma 
maneira, não só decorosa a ambos os Governos, mas tambem justa 
ás partes interessadas, ordena que, ficando sem efTeito a disposi
ção do mencionado Decreto, se mande pôr em dinheiro á dispo
sição do referido Consuf Geral a importancia de sete mil quatro
centos trinta e sete libras esterlinas, cinco schillins c onze pen
ces, que, ao cambio de trinta e nove c meio dinheiros esterlinos 
por mil réis, equivale a quarenta e cinco contos cento oitenta 
c oito mil seiscentos trinta e dous réis. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, do Conselho de Sua 
Magestadc Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Faz~nda e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, o tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de Março 
de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da lndependen
cia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ.' 

Manoel do Nascimento Castro e Silt·a. 

DE,CHETO de H~ de Março de 1836. 

Mandando observar er,mo l~e;:ulamento das Escolas de primeiras letras Y 
_, da Côrtc c Munieipio, as proüd~Bcias e determinações annexas a este 

Decreto. 

Tendo nwstn~Jkl a expr.rieneia que, não obstante o haver-se 
confiado ás Camaras Munidpaes, pelo artigo setent~, titulo ter
ceiro, paragrnpho dGze da Carta de Lei do primeiro de Outubro 
de mil oitocuuto~ vinte e oito, a fiscalisação das Escolas prima
rias, não se tem conseguido o desejado progresso em favor da 
educação d<~ juventude; antes pelo contrario se ha observado, 
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no que respeita as Escolas de primeiras letras desta Col'te c 
município, um total deleixo c abandono sobre um tão interes~ 
sante objecto, que aliás deve necessariamente produzir uma 
pessima influencia sobre a cultura moral e intellectual da mo
cidade em seus destinos futuros, c sendo por isso da maior ur
gcncia occorrer quanto antes com o remedio a taes males, esta
belecrndo uma elficaz e permanente fi:;;calisação sobre a conducta, 
assiduidade c mais obrigações dos Mestres das ditas Escolas, 
dando-se-lhes uma norma fixa para regimen do seu magisterio, 
~m harmonia com os princípios liberaes c Legislação em vigor, 
afim de se preen('hercm os saudaveis fins da Carta de Lei de 
quinze de Outubro de mil oitocentos vinte c sete : o Regente em 
nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H, autorisado pelo 
artigo cento e dous 1 paragraphn doze da Constituiç.ão do Impe
rio, ha por bem ordenar que se obscrycm e guardem inte-rina 
mente, como Regulamento das sobreditas Escolas~ as providencias 
c determinações que com este baixão, assignadas pelo Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, ficando comtudo 
salva a fiscalisação que a Lei ha recornmendado á Camara Muni
cipal. O mesmo Ministro c Secretario de Estado o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em 15 de Março de mil oitocentos trinta e 
seis, decimo quinto da Indcpendencia c do lrnpcrio. 

D.lOGO A~TONIO FEIJÓ. 

José lgnacio Borges. 

Providencias e determinações sobre as Escolas de primeiras 
letras desta Côrte e Municip?·o, mandadas observar pelo 
Decreto desta data. 

1. a Haverá um Director, nomeado pelo Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias do lmperio, e conservado emquanto 
bem servir, com a gratificação annual de seiscentos mil réis. 

2. a Competem a este Director a fiscalisação e inspecção das 
Escolas de primeiras letras de~ta Côrte e Município que lhes ficão 
subordinadas e a respeito das quaes fará observar, não só as pre
sentes providencias c determinações, mas tambem todas e 
quaesquer Instrucções ou Ordens, que de futuro lhe forem pelo 
Governo transmittidas. 

3. 11 Para este etfeito lhe incumbe entrar no perfeito conheci
mento c exame do prestimo, aptidão e moralidade dos mestres, 
e do modo por que cumprem os seus deveres, afim de poder 
habilitar-se a dar em cada tl'imestre (e seu1pre que o julgue 
urgente) pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio, 
uma relação exacta e fiel do eiltado das ditas Escolas e dos abu-
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sos que nella se houverem introduzido; propondo os meios que 
lhe parecerem mais convenientes para se elles reformarem. 

4. a Poderá advertir os mestres, quando deixarem de satis
fazer ás ~uas obrigações, o que, não produzindo efii~ito, assim 
o represent::~rá pela sobredita Secretaria de Est3do; pmticando 
o mesmo em todo e qualquer caso que merec.:a mais ampla pro
\'idencia de Governo. 

5.3 Visitará as Escolas quando o julgar conveniente, c a ho
ras incertas ; e nestas occasiões poderá assistir ás liç·õcs que 
ncllas se derem, iudicando c insinuando os meios praticos que 
lhe parecerem proficuos para o melhor regimen, em cohcren
cia com HS presentes providencias. 

6. a Obrigará a cada um dos mestres a ter um l.ivro de Ma
tricula, rubri('.ado c encerrado por clle Director, em que se 
inscreverão os nomes dos respccti\'os discípulos, com declara
ção do dia, mcz c anno de suas entradas e sabidas, c de seus 
pais, patrias e idades, c com as observações sobre o compor
tamento, applicação e pmgressos dos mesmos discípulos, cuja 
matricula deverá conferir com os discípulos presentes todas as 
vezes que assim o julgar conveniente. 

7. a Assistirá aos exames c concursos que prccederr,m ao 
provimento das Cadeiras que vagarem ; informando ao Governo 
com o resultado dos mesmos exames, para a legal nomeação do 
approvado. 

8. a Na falta ou impedimento grave de molestia de qualquer 
dos mestres, nomearú pessoa hal)il c idonca para servir de subs
tituto, durante o mesmo impedimento, nfim de não parar de 
modo algum o ensino publico: c, se logo se não puder encontrar 
sujeito com as circumstancias precisas, dará disso parte ao Go
verno, assim como se o impedimento do mestre se tornar mais 
prolongado. 

9. a Cuidará de uniformar, como lhe fôr possível, a disci
plina das Escolas, assim como os exemplares de escripta c com
pendios. 

10. a Não se podendo, sem cab~.l conhecimento do estado das 
Escolas desta Côrtc c M unicipio, formar um plano de Regula
mento corn a cxacção c madureza que tão serio objecto exige, e 
que dê um impulso uniforme assim ao rcgimen e peculiar eco
Homia dus mesmas Escolas, como ao genero de ensino de que 
são susceptíveis os seus alumnos~ para se pôrcm em pratica as 
disposiçücs da Carta de Lei de 15 de Outubr,) de 1827 : cumpre 
que cada um dos mestres dus ditas Escolas rcmctta ao Director, 
no fim de cada trimestre, uma cxacta relação d0s seus discípulos 
com todas as circumstancius, declarações c observações que ticão 
indicadas no art. 6. o 

11. a Na me-sma relação declarará tam bem cada um dos mes
tres a execução que se tem dado ás disposições da sobredita Carta 
de Lei de 15 de Outubro de 1827, na parte que lhes he res-
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pcctiva, qual o mcthodo de que cada um delles se tem servido, 
assim pelo que toca ao ensino das materias de que trata a mesma 
Lei, corno pelo que diz respeito á instrucção moral e religiosa 
de seus discípulos, que tambem lhes ordena ; e quaes finalmente 
os inconvenientes que a taes disposições se possão ter opposto. 

12.a Em todo o caso, porém, deverá cada um dos mestres, de
baixo da mais estricta responsabilidade, empn~gar, desde já, o 
maiol' cuidado e vigilanci3 em evitar tudo quanto possa condu
zir para damnificar e perverter a innoceneia e pureza de costumes 
de seus discípulos, procurando por outro lado todos os meios 
accommodados á sua capacidade, de inspirar-lhes a submissão, 
ás verdades da Fé, a pratica da l\Ioral Evangelica e a obediencia 
tis Leis do Estados e a seus superiores, segundo a letra c espírito 
do artigo 6. 0 da mesma Lei. 

13. a A estes mesmos fins muito convém, e lhes he aqui orde
nado que dentro da Escola tenllão todos os discípulos debaixo 
de suas vistas, sem a dividir em secções ou q!lartos separados, 
fora da sua presença : que lhes não permittão de modo algum 
palavras, expressões ou acções, por mais indifferentes que possão 
a alguns parecer, em que se ofl'enda o decoro c a honestidade, e 
se alterem ainda levemente os solidos princípios da educação 
moral que ticão indicados : c que indel'ectivclmente tenhão a 
Escola aberta, e nclla compareção ás horas prefixas de se come· 
çar o ensino, afim de se evitar que os discípulos, por falta desse 
dever dos mestres, se ajuntem á porta da rua, ou se dispersem, 
occupando-se em jogos e travessuras, c commettendo muitas 
vezes acções indecentes, com publicos incommodo e escandalo da 
vizinhança, e dos que transitão por sunelhantes lugares. 

14.a Para se não dar o menor azo á insubordinação dos discí
pulos, que, a tolerar-se, acarretaria o mais pernicioso exemplo, e 
seria por si só capaz de transtornar o melhor plano de educação 
e instrucção; torna-se neccssario que os mestres não sejão já
mais omissos em puni-la , devendo participar ao Dircctor qual
quer acto que se faça digno de maior severidade ou castigo, para 
se darem as providencias que forem opportunas. 

15.a Nenhum dos mestres admittirá na sua Escola discipulo 
que tenha sahido de outra, sem que apresente attestação do 
mestre desta, pela qual mostre a sua conducta, e possa por 
virtude della ser aceito ; c constando o contrario, o Director tará 
responsavel o mestre pela infracção deste artigo. 

16. a De qualquer falta ou impedimento de molestia, por que 
haja de parar o ensino publico, dará o mestre impedido parte 
l?O Director, para terem lugar as providencias indicadas no 
art. 8. o ; o que igualmente praticará cada um dos mestres por 
qualquer incidente ou occcurrencia, de que deva ser sciente o 
Director para o exereicio c desempenho de suas attribuições. 

17. a As presentes providencias e determinações respeitá o igual
mente nesta Côrte c Municipio ús Escolas c mestras de meninas, 
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(~readas pela dita Lei de 15 de Outubro de 1827: as mesmas 
mestras as observarão e cumprirão cxactamcnte, guardada a 
propor~ão no que toca ás suas obrigações marcadas na referida 
l.ei. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Março de 1836. 

José lgnacio Borges. 

DECl\ETO A. de 15 de Março de 1836. 

D('darando e ampliando o Decreto de 12 de FcYereiro deste anuo, sobre 
a substituição do Juiz dos Orphãos no seu impedimento. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem, declarando c ampliando o Decreto de doze de I!,eve
rciro proximo passado, ordenar, em virtude do artigo cento c 
dous, paragrapho doze da Constituição, que, quando forem im
pedidos todos os Juizes, que pela disposição daquelle Decreto 
devem substituir o Juiz de Orphãos da Côl'tc c Município nos 
seus impedimentos, a Camara Municipal, todas as vezes qua 
fôt· necessario, uom~ic interinamente, na fórma do artigo trinta 
c tres do Codigo do Processo Criminal, um Juiz Municipal em 
lugar daqucllc que fôr impedido, para o fim de poder servir 
neste caso de Juiz de Orphãos, como detP-rmina o artigo terceiro 
do referido Decreto de dozQ de l!'everciro proximo passado. 

Antonio PauJino Limpo de Abreo, Ministro e Secretario de 
Esiado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos nccessarios. Palacío do lHo de Ja
neim em quinze de l\farço de mil oitoccntes trinta c seis, decimo 
quinto da lndependencia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Lhnpo de Abreo. 

DECHETO de 28 de Março de 18~6. 

Declarando o art. 50 do Regulamento das Hrlaçõrs do Tmpcrio, de 8 de 
Janeiro de 1S33, na parte relatha aos trasladús de autes. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
reconhecendo que o traslado de autos, 1'10 qual não teJU de 

PARTF. H. 3 
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rorrer a execução da sentença,. sómente serve para retardar o 
ieu andamento, c para augmentar custas desneccssarias: lia 
por bem declarar que o artigo cíncocnta do Hegulamento dP
tres de Janeiro de mil oitocentos trinta e tres, na parte em que 
determina que se tire o referido traslado, quando a appeUaçr1o 
fôr recebida no cffeito devolutivo sómcnte, c<,mprchende unica
mente as causas, cuja execução deve, conforme Direito, correr 
no mesmo traslado, e não aquellas em que a parle tem, na 
fórma da Lei, de cxüahir sentença do processo para ir execu
ta-la. 

Antonio Paulíno Limpo do Abrco, Ministro c Secretario 
tle Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido e 
faça executar com os despachos necessarios.. P-alacio do Rio de 
Janeiro em vinte oito de Março de mil oitocentos trinta e 
seis, decimo quinto da lndependeucia e do ltnperio. 

DIOGO ANTÜ'~IO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo- de Abreo. 

DECRETO A de 28 de l\larço de f836. 

Dando aos Presidentes das Prolincias do Rlo Gr:mde do Sul, de &luta 
Catharina e de S. Paulo, autorisaçües relativas ir Guarda ~acionai 
destacada, na fórma da Lei de 18 de Agosto de 183J, arLs:. 130, 
131 e 132. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
attendendo ao estado em que se acha a Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, c a urgente necessidade de evitar os 
males que da sua continuação podem resultar ao Imperio: ha 
por bem autorisar o Presidente da mesma Província, e os das 
Províncias de Santa Catharina e S. Paulo, para darem á Guarda 
Nacional que estiver ou tiver de ir em serviço de destacamento 
para a referida Província de S. Pedro, a organisação que jul
garem conveniente, assim como para nomearem os Officiaes, 
tudo na f6rma dos artigos cento e tt·inta, cento lrinta c um 
c cento trinta -c dous da Lei de dezoito de Agosto de mil oito
centos trinta e um, podendo pôr em pratica aquella organisação 
antes da approvação do Governo, a quem deverão sujeita-la. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministm e Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido 
e fa.ça executar com os despachos nccessarios. Palacio do Rio 
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de Janeiro em vinte oito de 1\farço de mil oitocentos trint! 
c seis, deoimJ quinto da htdcpendcnc.ia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulina Limpa de A~rca. 

DECllETO de 30 de 1\larço de 1836. 

Autorisando os Pt'esident.es das Relacões a mudarem para as 10 horas 
da manhã até as 2 da tarde o despacho nos mezcs de Mai~ a Outubro, 
alterando-se nesta parte somente o art. &.0 do Regulamento de 3 de 
Janeiro de 1833. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
ha por bem autorisat· os Presidentes das Relações do lmperio a 
mudarem, se lhes parecer conveniente, para as dez horas 
da manhã até as duas da tarde, o despacho das mesmas Rela
ções nos mczes de Maio a Outubro de cada um anno, ficando, 
nesta parte somente, alterada a disposição do artigo quinto do 
Regulamento de tres de Janeim de mil oitocentos trinta e tres. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do H.io de Janeiro em trinta de l\farço de mil 
oitocentos trinta c seis, decimo quinto da lndep.cndencia e do 
lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abre&. 

DECRETO de 6 de Abril de 1836. 

Sobre jurisdicçlo de Juiz:'s de Paz e a illrgal ingcrencia em distr+cto nlhcio, 
c suspendendo o do 2. 0 districto da Frcguczia de Santa Rita. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
tomando em consideração a representação feita em data de 
dezaseis do mcz ant.eecdentc, pl'lo Juiz de Paz do primeiro dis
tricto da Frcguezia de Santa Rita, José Hodrigucs Monteiro, 
expondo que o Juiz de Paz do segundo districto da mesma Fre
guczia, Gabt·iel Pinto de Almeida, nlém de receber urna denun
cia de crime quo não fôra commcttido no seu districto, nem por 
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pessoa q:w nclle rmidissc, como tudo et'a patente ao mcsrno 
Juiz, fizera immcdiatamente expedir nnndado d:~ prisão para 
ser exccutad:J contra o dclinqucntc em districto alheio, contra a 
expressa disposição do artigo cento setenta c oito do Codigo do 
Proc~~s3o Criminal: c, reconhecendo não só a existencia dos 
factos que ficão rclatado3, á vista dos documentos que lhe forão 
presentes, e da resposta do mesmo Juiz de Paz, mas tambem a 
sua manifesta illegalidadc, por isso que a jurisdicção dos Juizes de 
Paz não pódc, nos casos de queixa e denuncia, exceder os limites 
dos seus districtos, ou porque nellcs rcsidão os delinquentes, ou 
porque ahi se tenha perpetrado o delicto, na fórma do Codigo 
do Processo Criminal, que não deu aos Juizes de Pdz jurisdicção 
cumulativa, bastando isto para que elles não possão exercita-la, 
c para que dcvão considerar-se derogadas nt!sta parte todas as 
l .. eis anteriores que a conferirão: ha por bem suspender do 
exercício de suas funcçõcs o referido .Juiz de J>az do segundo 
districto da Frcguezia de Santa Rita, Gabriel Jlinto de Almeida. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro e Secretario de 
J~stado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Abril de mil 
oitocentos trinta c seis, decimo quinto da lndepcndencia e do 
lmperio. 

UIOGO Al\"TO~IO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO de 18 de Abril de 1836. 

lJrdarantlo o att. 18 da Lei de 31 de Outubro de 1835, que isenla as em
harcações que conduzirem colonos p:1ra o Brasil do imposto de anco
ragem. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li, 
para regular o uniform~J cumprimento do artigo dezoito da Lei 
de trinta e um de Outubro de mil oitocentos trinta c cinco, 
decreta o seguinte : 

Art. t.o São isentas de pagar o imposto de ancoragem, du
rante os dias de demora no porto, todas as embarcações na
cionacs c estrangeiras que conduzem para os diversos portos 
do llrasil mais de cem colonos brancos em uma viagem, de um 
e outro sexo, de qualquer Paiz e Religião que sejão. 

Art. 2. o Gozarão deste beneficio as ditas embarcações, tanto 
quando os colonos vierem transportados á sua propria custa, como 
quando vierem transportados á custa de qualquer Emprezario 
nacional ou cstrangeiro 7 ou já engajados para algum Estabêlcci· 
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nmnlo pt~t'mittido, ou para pl'ocurat'em engajamento nos portos 
em que desembarcarem. 

Art. 3. 0 Para as embarcações aproveitarem o favor da Lei1 

drvcrão os Mestres, na entrada do porto, apresentar ao Guarda· 
Mó1· da Alfandega uma relação nominal dos colonos, com decla
ração do sexo, idade, estado e profissão, a qual o mesmo Guarda
:Mór conferirá com os eolonos transpor·tadüs, ftlzendo nella por cs· 
eripto as obsct'vações que lhe parecerem convenientes, e de
clarando especialmente se são ou não brancos. 

Art. 4. 0 Tambem gozarão do beneficio aquellas embarcações 
que, não importando mais de cem colonos, mostl'arem com evi.,. 
flencia, perante o Presidente do Tribunal do Thesonro Publico 
Nacional na Côrte, e nas Províncias perante os Presidentes, que 
emJi>arcárão e conduzirão o numero snlficicnte para a isen
ção, nas círcumstancias dos arts. 2. 0 c 3. 0

, e que alguns delles 
perecêrão na viagem. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador·, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Pttblico Nacional, o tenha assim entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do llio de Janeiro em dezoito 
de Abril de mil oitocentos trinta e seis, dccimo quinto da ln
depcndencia c do lmperio. 

DtutiiJ ANTOXIO FEIJÓ. 

ltlanoel do Nascimento Castro c Silva. 

DECHKl'O de 22 de Abril de 1836. 

Approvando o contracto celebrado na mesma data com João Tarrand Thomaz 
para o estabelecimento de Paquetes de vapor, entre esta Côrte c os prin~ 
cipaes portos do lmpcrio ao Norte. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
desejando dar prompto e regular andamento ás relaçõQs existentes 
entre esta Côrte c os prineipaes pontos marítimos do lmpcrio 
ao Norte della, como as necessidades da administração publica 
c os interessPs commerciaes muito reclamão, c considerando 
que o indicado fim só póde conseguir-se por meio de Paquetes 
de vapor : ha por bem approvar o contracto que pal'a o estabele
cimento de taes Paquetes foi celebrado na data de hoje, pelo 
Senadm· José Jgnacio Borges, Ministm e Secretario de Estado 
dos Negocios do lmperio, com o negociante estabelecido nesta 
pra~a João Tarrand Thomaz, e cujos artigos acompanhão o 
presente. O mesmo Senador, Ministro c Secretario de Estado 
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dos Ncgocios do lmperio, o tenha assim entendido, c faça cxecu .. 
tar os referidos artigos com os despachos necessaríos. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte dous de Abril de mil oitocantos 
trinta c seis, dccimo quinto da lndepcndcncia c do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

José Ignacio Borges. 

Artigns do contracto opprot·ado por Decreto de 22 de Abril 
de 1836 para o estabelecimento de Paquetes de vapor. 

Art. t.o O Emprezario João Tarrand Thomaz apresentará o 
numero de paq,uetes de vapor que se julguem neccssarios para 
conduzir com regularidade, em dias e horas determinadas, as 
malas e officios do Governo, desde a cidade do Rio de Janeiro 
até a capital do Para e vice-versa. 

Art. 2.11 Logo que estes paquetes se acharem promptos para 
navegar, sahirão impreterivelmente do porto do llio de Janeiro 
nos dias 1. o e 15 de cada mez com de3tino á capital do Pürá, fazen
do escala, tanto na ida como na volla, pelos portos da Bahia, 
Pernambuco, Ceará e Maranhão. Em cada um destes portos 
demorar-se-hão os paquetes, quando muito, 48 horas. 

Art. 3.0 Se pot· interesse ou negligencia do Emprczario dos 
paquetes deixarem estes de sahit· dos portos nos dias e horas 
estipuladas, o dito Emprezario pagará ao Governo, como multa, 
a quantia de 270~000 reis po1· cada prazo de 24. horas que exce
der á hora da partida ordinaria até a da parlida effccliva. 

Art. 4. o Por outra parte, se os paquete~ fol'Cm retidos e deixa
rem de sahir nos dias c horas estabelecidas, por cffeito de ordens 
do Governo no Rio de Janeiro ou dos Presidentes nas Províncias, 
o Governo pagará ao Emprezario dos ditos paquetes uma igual 
quantia de 270~000 réis, t.ambam por cada prazo de 2i horas 
que exceder á hora da partida ordinaria até a da partida eiTcc
tiva. 

Jlara que os paquetes devão demorar-se por effeito de ordens 
do Govemo no lHo de Janeim e dos Presidentes nas Províncias, 
h e indispensavel: t.o, que essas ordens sejão dirigidas po1· cscripto, 
ou ao Agente do Emprezario no porto, ou, na ausencia e impe
dimento deste, ao Commandante do paquete a bordo ; 2. 0

, que 
nunca a demora causada por motivo dessas ordens possa exten
der-se a mais de 48 horas. 

Art. 5. o Duas horas antes da sabida dos paquetes, ou na noite 
antecedente, quando a partida houver de ser de madrugada, os 
Cornmandantes irão á terra buscar as malas, de cuja entrega 
passarão recibo: quando, porém, m paquetes chegarem a qual
quer porto, as malas que para cllc levarem serão entregues á 



prssoa de confiança, que as id receber a bordo, levando recibo 
da autoridade competente para desencargo da responsabilidade 
do Commandante. 

Art. 6. o O Governo se obriga a pagar pela conducção das 
malas e officios que os paquetes receberem nos portos de onde 
sahirem, e naquelles que tocarem por escala, a quantia de oito 
contos de réis cada mez, pagos nesta Côrte, a coutar do dia em 
quo o primeiro desses paquetes sahir barra fóra, e os mais se 
acharem promptos para continuar a regularidade das viagens, 
conforme o art. 2. 0 

Art. 7. o Os paquetes poderão conduzit· por conta do Em pre
za rio os passageiros e carga que acharem, e o Governo os pre
ferirá para a conducção de seus passageiros, e carregamento de 
munições de guerra c artigos bellicos, pagando por tudo um 
frete razoavel. Os réos enviados para julgamento, degradados 
e vagabundos nunca serão admittidos a bordo dos paquetes. 

Art. 8. o Os paquetes ficarão sujeitos á fiscalisação das Alfan
degas e aos Hegulamentos do porto, em qualquet· daquelles 
em que tocarem ; a sua descarga será feita, porém, logo que 
chegarem, com preferencia a de qualquer outra embarcação, 
ainda mesmo que esta se ache já descarregando, quando neste 
caso niio seja possível fazer a de ambas simultaneamente. 

Art. 9. 0 03 paquetes serão Nacionalisados Brasileiros, e go
zarão dos privilegias das embarcações de guerra, com excepção 
sómente do disposto na primeira parte do ar-tigo antecedente. 

Art. 10. O Governo permittitá que os officiaes da Marinha 
de Guerra Brasileira commandem os paquetes,. se forem para 
esse fim solicitados ao mesmo Governo pelo Emprazario, ficando 
a cargo deste o pagamento das gratificações com que se eon-· 
vencionar com o official, o qual perceberá da Fazenda Publica 
sómGnte o meio soldo da sua p:1tente, como licenciado,. a cuja 
classe passa a pertencer durante aquolle servi~o. 

Art. 1l. O Emprezario se obriga a dar principio a navegação 
dos paquetes, conforme o ajuste, dentro do prazo de 18 mezes, 
contados da data do presente , e em garantia desta condição e 
das mais aqui exaradas, depositará, em nove mezes, da data 
tambem do presente, no Thesouro Publico a quantia de dez 
contos de réis em apolices da divida publica, as quaes serão alli 
conservadas por todo o tempo que durar este contracto, perce
bendo comtudo o dito Emprezario os juros que fôr vencendo o 
deposito, o qual deposito elle perderá, sem dependencia de 
processo judicial, no caso de faltar a esta condição ; e, no caso 
de não se fazer este deposito dentro dos nove mexes, contados 
da data do p1·esente, perderá o direito a todos os privilegias con
cedidos neste contracto, o qual se julgará nullo e desde logo 
cxtincto para não progredir por diante. 

Art. 12. Se dous ou mais paquetes se inutllisarem ao mesmo 
tempo para nav~gar, C'm consequeneia de naufragio ou de outro 



acontecimento imprevisto, he permittido ao Emp1•ezario satisfa
zer ao seu con tracto com em barca<;ão de vela pelo espaço de dez 
mezes, para dentm deste prazo reparar os paquetes ou mandar 
\'ir outros que os substituão, sob pena de perder o deposito e 
extinguir-se o eontracto. 

Art. 13. Fóra dos casos dos dous artigos antecedentes, o pre
sente contracto durará pelo tempo de 15 annos, ·contados da 
data em que praticamente tiver principio a navegação dos pa
quetes; e, se o Governo para o futuro se resolver· a adoptar o 
mesmo meio de correspondencia para os portos do sul, será n 
Emprezario prefl'rido a qualquer outro concurrenle a essa em
preza , uma vez que as suas condições sejão mais favoraveis a 
Fazenda Publica, ou ao menos iguaes as que este offerecer. 

Ar·t. 14. Se o Ernprezario organisar a Companhia como lhe 
hc permittido, elle participará irnmediatamente ao Governo, 
com os nomes dos Administradores que se tornarem solidarios 
pel~ responsabilidade do contracUJ. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1836. 

José Jgnacio Borges. 

DECRETO de 23 de Abril de 1836. 

Fazendo algumas alterações no Regulamento da Inspecção de Saude do 
porto desta Cidade. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
attendendo ao que representou o Provedor de Saude, para se 
conseguir a necessaria facilidade .c exactidão no serviço da res
pectiva lnspccção no porto desta Capital, combinada com a maior 
economia da Fazenda Publica; h a por bem : f. o, que fique re
duzido a um só facultativo o numero dos que forão estabele
cidos para aquelle serviço; 2. o, que os Empregados que devem 
visitar as embarcações, partão todos os dias ao nascer do sol do 
largo do Paço para o mar, cessando em consequencia o desta
camento semanal que esses Empregados fazião por turno ua 
Ilha de Villegaignon ; 3. o, que pelo rendi mcnto da -sobredita 
Provedoria se fação todas as despezas que até agora se fazião 
pela Repartição dos Negocias da Marinha, com o escaler da 
mesma lnspccção ; ficando desta fórma revogadas as disposições 
em contrario, que se achão no H.egulam~nto de 9 de Julho de 
1833, approvado por Decrelo desta mesma data. 

José Jgnacio Borges, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios do lmperio, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do lHo de Jaru•iro em 
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vinte trrs de Abril de mil oitocentos trinta e seis, decimo 
<tninto da Independencia e do Imperio. 

DroGo ANTONIO FEuú. 

José lqnacio Borge.r;. 

DECRETO de 24 de Abril de 1836. 

Destacando por um anuo para a Provincia do R!o Grande do Sul 500 praça. 
tle infantaria da Guarda Nacional do Município da Córte. 

Po1· quanto o estado em que se acha a Provineia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, exige que se continue a mandar-lhe 
auxílios de força, que restabele~ão alli a ordem e a tranquillidade 
publica, profundamente alteradas depois da sedição de vinte 
de Setembro do anno proximo passado: o Uegcntc em nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, autorisado pela Lei de 
dezoito de Agosto de mil oitocentos trinta e um, decreta : 

Artigo Unico. A Guarda Nacional do Município do lHo de 
Janeiro fomecerá quinhentas pt·aças de infantaria para desta~ 
carem na Província de S. Pcdt·o do Uio Grande do Sul por 
espaço de um anno , se, antes de findo este prazo, não puderem 
ser dispensadas do serviço a que são chamadas. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Pala cio do Ui o de J ancit·o em vinte quatro de Abril 
de mil oitocentos h·inta c seis, dccimo quinto da lndependencia 
e do lmperio. 

DIOGO .ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO de 2 de Maio de 1836. 

Re guiando a disposição do Alrará de ~ de Dezembro de 18.20, na expedição 
d~ passaportes para viajar dentro c fóra do Imperio. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedl'O 11, 
autorisado peJo paragrapho doze do artigo cento e dous da 
Constituição do Imperio, querendo regular explicitamente a 

PARTE ll. 4 
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disposição do AI vará de dous de Dezembro de mil oitocentos 
e vinte, na parte respectiva á solicitação dos passaportes alli 
requeridos para viajar dentro e fóra do Imperio, em harmonia 
com o artigo duzentos e seis do Codigo do Processo Criminal; 
ordena que todo o Estrangeiro que viajar de uma para outra 
Província, ou sahie para fóra elo lmpcrio, solicite o seu pas
saporte na Secretaria de Estado dos Negocias Estrangeiros, e 
que os Nacíonaes, que viajarem para fóra do Imperio, o soli
citem tambem conforme a seguinte regra : os Militares do 
Exercito na Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra; c 
os da At·mada, na Secretaria de Estado dos Negocios da Mari
nha ; os Juizes e mais Officiaes adhcrcntcs á Repartição da 
1 ustiça, assim como os ecclesiasticos, a esta respectiva Secret8lria; 
os officiaes d0 Fazenda á Secretaria do Tribunal do Thesouro ; 
e todos os mais que não pertencerem por seus empregos a 
qualquer das Hcpartiçõcs apontadas, á Secretaria de Estado 
dos Negocias do Imperio, levando todas por taes passaportes 
o emolumento que lhes estiver marcado em Lei em seu respec
tivo Regimento, precedendo sempre a habilitação da Policia, 
ou o conhecimento individual do proprio Ministro de Estado 
que houver de assignar o passaporte. 

José lgnacio Borges, Ministro e Sect·etario de Estado dos Ne
gocias do Imperio e encarregado interinamente dos dos Estran
geiros, o tenha assim entendido e faça executar expedindo os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dous do 
Maio de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da Indepen
dencia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

José lgnacio Borges. 

DECHETO A de 2 de l\1aio de 1836. 

Prorogando por um anno o prazo concedido ft Companhia Nicthcrohy para 
o estabelecimento regular e pcriodico da navegação por vapor nas costas 
e bahia da Corte c da Província do llio de Janeiro, c marca o numero de 
viagens que os yaporcs deverão dar em cada uma das tres secções da 
navegação. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
deferindo a representação que lhe dirigio a Sociedade a que se 
concedeu o privilegio exclusivo de estabelecer a navegação nas 
oostas e bahia desta Província com barcos de vapor, em a qual 
_allegávão que, posto não tivessem ainda completado em fórma 
_regular a dita navegação pelos embaraços que commummentc 
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se offereccm a qualqum· estabelecimento novo, tem comtudo 
satisfeito a letra das condições a que se obrigthão, pois que tal 
navegução de facto se acha realizada em as tres secções do Norte 
c Sul da Província e barra dentro, como se estipulou no Decreto 
de trcs de Abril de mil oitocentos trinta c quatro, promdtendo 
além disto que, não só para satisfazer o cspirito do prh ilcgio, 
como por beneficio do seu proprio interesse, mandarião vir 
maior numero de barcos para serem empregados em a dita na
vegação : ha por bem conceder-lhe o prazo de mais um anno, 
contado da data deste, para que dentro dcllc se verifique a na
vegação regular c periodica em as referidas trcs secções do Norte 
G Sul da Província, c a dos rios c bahias de barra dentro, sendo 
as duas primeiras de quinze em quinze dias, c a terceira, pelo 
menos todas as semanas, devendo, a respeito desta ultima, encurtar 
o período sempre que constar que ha affiuencia de passageiros, c 
continuando diariamente a da outra banda da bahía em !mlas 
as horas do dia, como se está praticando, tudo sob pena de que, 
faltando a regularidade aqui prescripta, perderá o privilegio de 
toda a navegação, c a quantia depositada em consequencia do 
primeiro Dect·eto de seis de Março de mil oitocentos trinta e 
quatro. 

José lgnacio Borges, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios do Imperio, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos neccssarios. JlaJacio do Rio de Janeiro em 
dous de Maio de mil oitocentos trinta c seis, dccimo quinto da 
lndcpendencia c do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

José lgnacio Borges. 

DECRETO de 21 de 1\laio de 183G. 

1\landando dissolver alguns corpos que tomárão parte na sedição do 
Hio Grande. 

Havendo grande parte da officialid::1de do segundo, tor-
cciro e quarto Corpos de Cuvallaria, do primeiro de Artilha
ria a Cavallo c do oilavo l3atalhão de Caçadores, todos de 
Primeira Linha, tomado parte actíva na sedição occorrida na 
Província do Rio Grande de S. Pedro do Sul: o lh·gente em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li ha por bem 
mandat' dissolvm· os ditos segundo, terceiro c quarto Corpos 
Cavallaria, primeiro de Artilharia a Cavallo c oitavo Batalhão 
de Caçadores, todos de Primeira Linha. 
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O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido c ex
peça em consequcncia os despachos necessarios. Paço em 21 de 
Maio de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da lndc
pendencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO l"EIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Sil-va. 

DECHETO de 28 de Maio de 1836. 

Mandando que nas Alfandega~t do Imperio se observe a tabella anncxa 
para organisação das mesmas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
ha por bem que nas Alfandegas do lmperio se observe a Ta
bella junta, assignada por Manoel do Nascimento Castro e Silva, 
do Conselho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional. O mesmo Ministro assim o 
tenha entendido c faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro vinte oito de Maio de mil oitocentos 
trinta e seis, dccimo quinto da lndependencia e do Impcrio. 

DwGo ANTONIO };'EIJÓ. 

Manoel do Nas cimenta Çastro e Silva. 
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'f.'BELLA PARA A OUHANISAÇÃ( 

. ., .,.,,... I .... ,. li ,. .. , .. m.. li . ., .... ,:-r::-
1 por "/o da Hnda 1 1,/10 "/o da renda ·1 9/10 "/o da rcndal'2 "/o da renda diú-~é, "/ .. da renda (\iVÍ 

divididos em 361 dilididos em 218 dirididos em 197 didos em 13~ par-r didos em ~8 par 
partes. ·rartes. partes. tcs. tcs. 
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~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~~~o~~ 
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~~------..,..-~~~ I ~ ~--, 1l-
1:--------11--1----'·-- ---------1--

.~ ~~~~~~ .:: .• ~ ~~~~~~ .~~ .• ~ ~~~~:~ 10 1.~ Inspector ...... . 
Ajudante •..••. 
Escrivão •.•.... 
1. os Escriptura-

1 2:000$ 2() ............ 
1 1:600~ 16 

rios Ajudantes. 4 
2, 0 s ditos....... 5 
Amanuenses ..•. 12 
T hesourei r o 

700$ 
600$ 
400$ 

6 
5 
3 

e Fiel ••.••.... 
Guarda-Mór ••.• 
Ajudante ..•.••• 
Escrivão da des-

carga .•••••...• 
Ajudantes .•.... 
Feitores Confe
rentes internos 
e externos .•.. 

Ajudantes dos 
Conferentes ex-

1 1:500$ 15 
1 1:GOO$ 16 
1 SOO$ 8 

J 1:500~ 15 
2 700$ 7 

12 1:000$ 11 

ternos........ 6 400$ 3 
Stereometras c 
Areometras .•.. 

Ajudante .•..... 
Porteiro .••.•••. 

Administrador 
das Capatazias, 
quando não fo
rem arremata-
das •• , •.•••..• 

1 1:000$ !1 
1 600$ 5 
1 700S 6 

50 

1 1/1000 da 
renda. 

I 1:100$ 11 

3 
5 
7 

600$ 
&no~ 
300~ 

6 
5 
3 

1 1:100~ 11 
1 I: I 00$ 11 
1 700$ 6 

8 

37 

800$ 
600~ 

700$ 

300$ 

7008 
500$ 
600$ 

1 1/1000 

8 
6 

7 

3 

7 
5 
(j 

800~ 

······ 
1 1:100$ 11 1 800$ 7 1 GOOfi 

3 
4 
6 

GOOS 
500$ 
300$ 

6 
5 
3 

6 1:100.) 11 
J 1:100$ 11 
1 7CO~ 6 

8 

&o os 
IJOO$ 
3008 

700$ 
700fi 

GOOS soos 
üUO$ 6 •• 

7 700$ 

300$ 

1 7008 
1 500$ 
1 . 6008 
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1 2/1000 

7 

3 

7 
5 
6 

(i 

3 

1 

GOOH 

2008 

600$ .. ..... . 
bOO$ 

29 

1 3/1000 

5 
4 
3 

7 
7 

G 

5 

3 

5 

2 
;) 

[I 

4.00$ 
300g 
300$ 

5008 
l!OO$ 

.. ······ 
500$ 

5 soog 

300$ 

5008 ........ 
400S 

1 7/1000 

8 

(j 

5 
5 

5 

4 

4 

5 

Guardas ....... 80 400$ 400$ ...... 400~ .... ao 4008 3008 

Gratificações, 
quando embar
cados 320 réis 
diarios. 

Contínuos ...•.• 
Correios ••....•• 

3 
~ 

300$ 
300$ 

• • • • 2 
1 

aoog 
300$ 

3008 
300$ 

:~o os 
3üüH • . • • 1 200H .... 
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lAS ALFANDEGlS DO UIPERIO. 

1 SOOfl 
1 I GOO$ 

1 GOO~ 

3 4008 
4 300$ 
5 300# 

1 500$ 
1 600$ 
1 400$ 

8 
7 
(j 

4 
3 
2 

5 
6 
4 

1 800$ 

1 GOO$ 

':.1 400~ 
~> 300$ 
3 aoos 
1 500$ 
1 bOO$ 

8 1 

6 1 

4 t 
3 2 
2 :? 

~ 1 
5 1 

800~ 4 I 

GOO~ 3 1 

400~ 2 1 
300~ 2 1 
;;oos 1 1 

600$ 2 1 
GOOS 2 t 

700,) 2 

500/i 2 

300~ 2 
300$ 1 
200$ 1 

400$ 2 
400$ 2 

1 5008 5 1 500,\j 4 1 400$ 3 1 400$ l 
t 1100$ 4 

b 5IOOS 4 3 500ff 4 2 HWS 3 1 400# 1 l 

2 300$ 2 1 300$ 2 1 3008 1 1 200~ 1 

1 500~ 4 1 500$ 4 
1 300~ 3 

500$ 2 

400$ 2 

300$ 2 
306$ l 
200$ 1 

400$ 1 

400~ l 

500$ 

~00~ 

300~ 

1 

1 

1 

1 400$ 4 1 300U 3 I 1 300$ 1 1 300~ 1 1 200$ 1 

30 19 11 8 4 

1 1/2 .,. 1 
1 

1/2 ·;. 

300~ ...... 300~ ':'50$ •••••• 250~ ...... 250$ ...... 200~ 

200i) •••• 200$ .... 150$ .... 150H .... 150$ 150~ 
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DEf:RETO de 30 de Maio de 18-36. 

nw(lando comprPIICIHler nas di~posiçõcs do Additamcnto de ~3 !le Ago.~t() 
de 1832, ao Reg-ulamento de 2:, de Abril do mesmo anno, os Ewpre• 
gndos das Alíimdegas, e Mesas de Diversas Hl.'ndas, rJUC tenhão Títulos 
de propriedade. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom PPdro H, 
!'.tendendo a que nns disposiçCíes do Additamento ao Hegulamen
l•l das Alfandegas de 25 de Abril de 1832, não ha a clareza ne
, .. ~ssaria para que pela letra dellas se possâo resolver todas as 
, 1 ueslões oecorrenles a respeito dos Ernpregadt>s das mesmas 
.'~ ~fandcgas ; e a que com jnslit;.a se devem estender as provi
(leneias aos Empregados das Mesas de Diversas Hendas; ordena 
L seguinte: 

Art. 1. o São comprehendidos nas disposições do Additamcnto 
tüm data de vinte tres de Agosto de mil oitocentos trinta e 
;wus, ao Regulamento de vinte cinco de Abril do mesmo annoJ 
c:i Empl'egados das Alfandegas e Mesas de Divers<JS Hcndas, que 

nhão titulas de propriedade e serventia vilalicin dos empregos~ 
• 1U os senissem pessoalmente, ou ainda mesmo que os não ser
' issem, nem nelles tivessem serventnarios, e que não forão jul
O.üdos idoneos para o serviço, ou não forão aposentados, tendo 
! odavia merecido boa informação das Cornmi-.sões do exame ins
tituído na conformidade do~ 9. 0 do art. 6, 0 da Lei de quntro de 
\ mtubro de mil oitocentos trinta e urn. 

Art. 2." Os Empregados de qne trata o artigo antecedente, quo 
r~crcebem ignacs, ou maiores vencimentos da Fazenda Nacional, 
·1ão poderão accumula-los á Pensão que se lhes concede, devendo 
·~.ptar. 

At't. 3. o Os que devendo ter pago os Novos Direitos dos seus 
respectivos Titulas, o não fizerão, estando apezar disw na posse 
:- gozo dos empregos, ficarão obrigados a satisfazô-los pelo des
·onto da qninla parte, nos vencimentos das Pensões que se lhes 
· .on cederem. 

:Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho de Sua Ma
:/cstade o Impc:rador, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgo
·ios da Fazenda, c Presidente do Tribunal do Thcsonro Publico 
~:acionai, o tenha assiln entendido e faça exPcutar com os despa
rhos n{',ees~nrios. Palacío do Rio de JanPiro em tl'inta de l\iaio de 
: .1il oitocentos trinta c seis, decimo quinlo da Indepcndencia e do 
J.mperio. 

ltl anoel do Nascimento Castro e Silva. 

PAPTE H. 
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DECRETO A do 30 de Maio de 1836. 

Mandando que na organisação das l\Iesas de Diversas Rendas da Côrt<', Bahia 
c Pernambuco, se obscryc a Tabcila e Regulamento anuexo. 

Tendo l'e passar, na conforrnidade do novo ncgulamento das 
A1fandegas, para as Mesas de Diversas Rendas desta Côrte, Bahia 
e Pernnmbuco, unicas que não fícão incorporadas áqucllas Hcpar
tições, o expediente das Guias, e despachos de sabida das merca
dorias estrangeiras já despachadas para consumo; e convindo não 
só por este rnotivo como para melhor arrecadação e fiscalisação 
das Hendas Nacionacs, dar ás ditas Mesas uma organisação ana
Joga á das Alfandegas, o <pese não dá com o actual Begulamento 
de vinte seis de Março de mil oitocentcs trinta c trcs, ainda não 
npprovado pela Asscmbléa Geral: o Hegente em nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro li ha por bem, em virtude dos arts. 
21. c 25 da Lei de quinze de Dezembro de mil oitocentos e trinta, 
do art. 2G da Lei de vinte qnatro de Outubro de mil oitoeentos 
trinta c dons, declarados em vigor pelos arts. 4.8 da Lei de oito de 
Outubro de mil oitocentos trinta e tres, c ft.2 da de tres do dito de 
mil oitocentos trinta e quatro, e em conformidade da Ueso1ução 
de tres de Setembro de mil oitocentos trinta c tres, que em quanto 
a Assembléa Geral Legislativa não mandar o contrario, se observe 
provisoriamente nus Mesas de Diversas Rendas, o Hegulamento 
que com este baixa, assignado por Manoel do Nascimento Castro 
c Silvn, do Conselho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negodos da Fazenda, e Presidente do Tribu
nal do Thcsom·o Publico NacionaL O mesmo :Ministro o tenha 
assim entendido e fnça executar com os despachos nccessarios. 
Palacio do Hio de Janeiro em trinta de Maio de mil oitocen
tos trinta c seis, dccimo quinto da lndeprndcncia e do lmpe
"·io. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJ;fanoel do Nascimento Castro e Silva. 

Regulamento das Ilesas de Rentias. 

CAPITULO I. 

Organisação das :Mesas. 

Art. 1. o Ficão sómentc subsistindo as A<lministraf:õcs de Di~ 
versas Rendas Nacionaes das Cidades do lHo de Janeiro, Uahia 
e Pernambuco, com a denominação por1~m de-- Mesas do Con-~ 
suJado. -
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Art. 2. o Firão cxtinctas as 'Mrsas de Dlv~rs:Js n(~ndus das I> 
dades do Maranhão c Paní, e os seus actuae3 Empeegados scr:til 
aproveitado3, segundo o seu prcstinw, na reorganisação das r1·: 
pectivas All'andegas ou em outros qtwesqucr empregos. 

Art. 3. o Ficão abolidos em todas a5 nnis Cidades e portos 
que houver Alfandega, e naquelles em que, posto a não haj:L, 

houver commereio, e navegação costeira ou de cabotagem, todos 
os Col!ectores c HPcebedores d(~ Rendas fieracs. 

Art. 4. o Nas Cidades da Bahia, Pcrnamhuco c Maranhão, os 
impostos pertencentes á H.enda Gerai que até ngora se arrccadavão 
pelas Müsas de Diversas Hendas, ou por quncsquer outros Colkc
tores e necebcdores (excepto os de <iespacho rnaritimo e exporta
ção), arrecadar-so-hão, eomo ora se ;JrrPcadão no mo de Janeiro, 
em uma Hecebcdoria propria que so denominará- Hecebedoria 
das H.endas Internas. 

Art. 5. o Nos outros portos em que houver Alfandega, servirá 
esta de Mesa do Consulado, e de l{ecl'bcdoria das Hcndas Internas. 

Art. 6. o Nos portos em que nu o houveí' Alfandega, c tiverem 
commercio e navegação costeira ou de cabotagem, haverá Mesas 
de Rendas, servindo tambem de Recebcdorias; c naquclles cujo 
commercio fôr de pouca importancia, haverú um Agente da Mesa 
do respectivo distl'icto que lhe flcar mais proxima. parn fazer alli 
o expediente della. Os P residentC's da.; Províncias, consultando 
os Inspectores das Thesourarias, designarão os portos em que se 
hão de estabelecer· taes Mesas e Agencias, dando depois conta ao 
Tribunal do Thesouro Publico Nuciond. 

Numero de Empregados. 

Art. 7. o O maximo do numero dos Empregados das Mesas do 
Consulado do l\io de Janeiro, llah iu e Pernambuco, será o fixado 
na Ta bel! a juntu, menos o dos Anwnu,mscs, Guardas, Contiuuos 
~ Correios, o qual poderá ser diminuido ou augmcntado pelo 
Coverno Supremo, segundo as necessidades do serviço; c quanflo, 
em circumstancias extraordinarias, o nurnem de Guardas cffecti
vos não fôr bastanti•, o Administrador requisitará ao lnspcctor da 
Alf:mdcga os que forem precisos, c vice-versa mundaní para alli 
os da Mesa quando o lnspector lh'os requisitar. 

Art. 8. o As Reccbeclori.;:IS de Hcnclas internas da Bahia, Per
n:lmbuco c Maranil:1o, serão compostas de um Administrador, 
que ~ervirá de Thesoureiro, de um Escrivão, e dos Escripturarios, 
Amanuens~s c mais Empregados que forem indispensaveis, cujo 
numero c vencimento, na razão de uns tantos por cento da Henda, 
será cstabeleeido provisoriamente pelo llresidente da Provincin, 
í~onsultado o Inspedor da Thesouraria, e pmvidos interinamente 
pelo rncsmo Ple:üdente os empregos neste primeiro estabeleci
mento, dando de tudo conta circumstanciudu ao Thcsouro Nacio-
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nal para definitiva approvação e expedição dos respectivos ti
tufos. 

Art. 9. o As Mesas de Hcnda1-1, de que trata o art. 6. o, serão 
compostas de um Administrador, que scrvin1 de Thesourciro, e 
um Escrivrto, c dos Agentes, Guardas e Vigias que o Administra
dor precisar, nomeados e demiltidos por clle e pagos a sua custa. 
Os Presidentes das Provindas, consultando os i nspt~ctores das 
The5ourarias respeetivns, nom0;uilo interinamente o Administra
dor e Escrivfio, e lhes arbitrarão o vencimento de uma porecnta
gem razoavcl do que arrecadarem das Hendas a seu cargo, e dan
do de. t.udo parte circumstanciada ao Tribunal do Thesouro para 
defimtiva approvação e expedição do:3 respedivos títulos. 

Art. 10. Nos portos em que houver MPsa do Consulado, não 
terá esta Vigias de fóra seus proprios; os da AHandega farão o seu 
officio fiOr parte della. 

Nomeação dos Empregados. 

At·t. 11. Os Empregados das Mesas comprehNtdidos na Tabef
Ja, e os das Rect•bedorias das Cidades da Bahia, Pernambuco e 
:Maranhão, são da nomeação immcdiata do Governo Supremo: 
cxceptuão-se nas Províncias : 

1. o O Administrador das Capatazias, os Guardas, e os Contí
nuos, os quaes serão nomeados pelos Presidentes, com audieneia 
dos Administradores, e com dcpendencia de approvação do Go
verno. 

2. o Os Correios, os quaes serão nomeados pelos Administra
dores. 

Art. 12. Os Administradores e Escrivães das Mesas de Hendas 
(art. 6. o) serão propostos pelos Inspectores das Thesourarias, e 
nomeados pelos Presidentes das Províncias, submettendo-os á 
confirmação do Governo Supremo, ou directamentc pelo mesmo 
Governo. 

Art. 13. A todos os referidos Empregados servirão de Títulos 
os seus Decretos e Nomeações, de que não pagarão J)ireitos de 
Chancellal'ia, nem emolumento algum, e só a respectiva taxa do 
Sello antes de tornarem posse. 

Art. 14. Ninguem poderá ser admittido aos Empregos das 
:Mesas e Recebedorias, sem que saiba conentcmcnte ler, escrevet· 
c contar: todas as outras habilitaç.ões da Lei de quatro de Outubro 
de mil oitocentos trinta e nm, sómcnte dariío prefcrencia a quem 
as tiver, bastando prova-las por documento, independente de 
concurso, o qual só terá lugar quando haja quem o reclame em 
competcncia com outro. 

Art. 15. A aptidão profcssional entre as outt·as boas qualidades 
dará prefcrencia para o accesso dos Empregados~ em igualdade 
de circumstancias preferirá a antiguidade. 
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Vew.:imentos. 

At·. 1G. Os ·Emprr·gados dns Mcsns de Consulado terão os vrn· 
cimPn!.os designados na Tabeila. Os Vigias de fóra só lerão o pro· 
dueto das apprehensüPs IPgaes que fizerem. 

Art. t7. A porcentagem, que faz parte do vencimento dos Em
pregados incluidos na T11 bel la (art. 7. o )J e dos das Mesas (art. 5. 0

), 

será deduzida uns Hendas comprehendidas nos arts. 7:3, 7 ~-, Hil 
e :102, excepto as multas, e as contnbuiçües das Casas de Cari
dade. 

Art. 18. Se os Empregados aetwws das Mesas de Consulado 
das Cidades do Hio de Janf~iro, Bahia e Pernambuco não prcfi
zerem com os v<·neimcntos da T;~hella os ordenados qtw ora ven
cem, serão ind<~mnisados, Jli) primeiro mcz do ;.mno !inanceiro, 
da diminuição que houverem sofl'rido no anno antecedente. Os 
que forem providos d'ora em tliante só terão direito ao vencimen
to marcado na Tabe!IJ. 

Art. 19. Os .E111pregados das l\Iesas c Hncebcdorias não rece
berão emolumento algum, ou gratilicação das partes por qual4uer 
titulo qw: SC'ja, sob pena de demissão. 

Art. 20. Se as Mesas e H.Peebr~dorias forem encarregadas de 
arrecadar algum imposto, ou contribuição que não perknça á 
Henda Geral, dclle S!~ não deduzirá porcPntngem para os Empre
gados: a f!f~speza dt~ arrecadação dessas Hcndas será indemnisada 
mensalmente á Fazenda NaciOnal em proporção da que esta fizer 
naquelle mez com a Mesa respectiva, com parada com a Renda 
Geral que arrecadar, deduzindo-se do rendimento do imposto, 
ou contribuição, e remettendo-sc mensalmente á Thesouraria res
vectiva. 

Art. 21. Os Empregados quando faltarem por qualrpJer moti
vo que seja, except0 moles! ia orovnda a juizo do Administrador, 
servi~~o gratuito a que forem chamarlos em virturle de Lri, auscn
cia, nos tera1os do art. 33 da Constituição, ou outro impedínwn
to legal, pcrdPrão todo o vnncimento, o qnal passará p<·l'a o quo 
íizor as suas vezes, se f'ôr c1e difl'erente e! asse de cm~)l'ego, não po
dendo accurnular outro: se porém obtiverem licença perceberãu 
o que estiver clesignndo por Lei. 

Art. 22. O vencimento do emprego vngo será para quem o 
servir interinamente, não podendo accumular outro. 

Art. 2:t Se o Empregado passar temporariamente a servir ou
tro cargo fôra da Hepartiçfio, c rceelwr o vencimento delle, o que 
ficar fazendo as st.ws vezes terá todos o:; vendmentus que elle ti
nh3,e não os seus; c no c:1so que aqucllc tenha opção, c prefira 
o vencimento da l\Jcsa, reverterá o quo clle deixa, para quem o 
substituir, alé preencher o que haveria de lhe toe iH se nüo houvesse 
aquclla prefereneia, passando o rcstnntc, se o houver, rara os 
mais I~mpregados que cntrnrmn em substituição, até preencherem 
do mesmo m0do os respectivos vencimentos. 
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Ar!. :!'e-. Os EmprPg;ndos das Mesas e Hccebedorias serão pngos 
mensalmente pdo rendimento do mez seguinte, e por uma f(dw 
nlli feita, e pi!ga pelo rPspeetivo Thesoureiro ~ e quando não che
gue o rendimento do mez seguinte será supprido pela Thcsouraria 
o que faltar. 

Impedimentos e substituições. 

Art. 23. No impedimento do Administrador fará as suas vezes 
o Escrivüo, e as deste o 1. o Escripturario mais antigo, seguindo-se 
os outros primeiros; e depois os segundos pela ordem da antigui
dade, sendo esta regulada pt~!o tempo de serviço na Repartit;ão, 
c quando igual 1 pelo pn·stado em qualquer outrJ: se ainda 
assim se der igualdade, será o mais velho em idade considerado 
mais untigo. 

Art. 26. Nq falta dos Escripturarios o Presidente do Thesouro 
na Côrte, e o l'rusidente nas Províncias, nomeará d'entre os Em
pregados da Repartição os que forem mais idoneos para servirem 
interinamente de Administt·ador e Escrivão; quando porém se 
der o caso de impedimento de todos os Empregados idoneos, no~ 
mcará pessoa de fOra com a aptidão necessaria. 

Art. 27. No impedimento do Thesourciro servirá o seu Fiel, 
se o tiver, e na falta simultanea de um e outm, não tendo aquelle 
nomeado quem o substitua debaixo da sua fiança e responsabili
dade, só por este facto o Administrador o considerará suspenso, 
pi'ocedendo a balanço nos cofre~ a seu cargo; e nomeará para 
servir interinamente de Thesoureiro um dos Empregados qne 
mais confiança lhe merecer, servindo-lhe de fiador a Fazenda 
Nacional: se a falta do Thcsoureiro e seu Fiel não fôr por motivo 
justo e imprevisto, ou exceder a oito dias, o Administrador o con
siderará demittido, e dará immcdiatamente parte ao Ministro 
na Côl'te, e ao Presidente nas Provincias, para pl'ovidcnciar op
portu na mente. 

Art. 28. ~a falta de Administrador das Capatazias servirá inte
rinamente um Conferente ou Guarda, c perceberá o respectivo 
vencimento. 

Art. 29. No impedimento dos mais Empregados a quem se não 
dá substituto, ou quando os que tem incumbencias privativas 
não forem bastantes para o serviço a seu cargo, o Administrador 
nunwarú qualquer outro quo for idonco, para o substituir ou 
ajudur. 

Art. 30. Os Feitores Conferentes serüo substituidos uns prlos 
outros, c removidos do uns para outros lugares quando o Admi
nistrador o julgar conveniente. Esta substituição c rnudnn~·a terá 
lugar tambem entre os Guardas l'lOS diversos serviços quo lhes são 
proprios. 

Art. 31. Nas Alfandcgas que tiverem a sen cargo o expediente 
das ~~lesas ele Consulado servirá de Arq ucador o Stereomctra, c 
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ondr. o não houver, os FPitores Conferentes, e na falta d('SÍI'S um 
nuanJa com assistencia do Administrador, ou de um Empregado 
que elle nomear. 

SuspPnsão, demissão e remoçao. 

Art. 32. Os Empregados das l\Iesas e Rccebcdorias poderfio 
Sf~r demiWdos pelo Governo Supremo, e removidos de umas para 
outras, quando fôr con venienle ao serviço publico, e poderão se1· 
suspensos pelo Presidente da respr~ctiva Província, quando se der 
a mesma razão, dando logo parte ao Governo dos motivos da 
suspensão. Os Guardas e Contínuos nas Províncias poderão ser 
demíttidos pelos Presidentes, e os Correios pelos Administra
dores. 

Art. 33. Os despachados para emprrgos das Mesas e Recebc>
dorias, os removidos de umas para outras, e JJS mandados em dili
gencias, receberão· uma ajuda de custo pela Thesouraria respec
tiva, que lhes será arbitrada pelo Governo, calculada segundo a 
distancia, e despezas provavcis. 

Aposentadorias. 

Art. 3lt.. Os Empregados das Mesas de Ccnsulado que tiverem 
servido mais de vinte cinco annos srm nota ou erro de oflicio, 
poderão, se o requererem, sr.r aposentados pelo Governo Supre
mo com o ordenado por inteiro; os que antes de completo o dito 
prazo ficarem impossibilitados por molestia; serão aposentados 
com um ordenado proporcional ao tempo que tiverem servido, 
não tendo nota ou erro de oficio; mas nunca poderá ser aposcn• 
tado o que não contar dez annos de serviço. Na disposição 
deste artigo comprehendem-se os Guardas, Continuos c Cor
reios. 

CAPITULO 11. 

ATTRIBUIÇÔES E DEVERES DOS EMPREGADOS. 

Do Administrador, 

Art. 3B. O Administrador he o f:hefe da Mesa, e he immedia., 
tamente subordinndo ao Tribunal do Thesouro na Côrte, e aos 
Presidentes e Thesourarias respectivas nas Províncias, on ás Auto~ 
ridades que por Lei as houvermn de substituir, curnprindo outro~ 
sim as ordens que lhe forem expedidas dircctamentc pelo Minis·· 
tro da Fazenda c Tribunal do Thesoum. 

Art. 36. Compete ao Administrador, c hc do seu dever~ 
% 1. o Inspeccionar todo o despacho e expediente da lVIesn, Yi"' 

sitr,ndo a ndudo a rontc de embarque c os armn;:cns sujritos ú 
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sua fiscalisnçrto, ~providenciando que se faça detüm e f<íra de1la, 
conforme ao tlcbmninado neste Hegula1rwnlo, e se fiscalisem f~ 
arrecadem devidamente os direitos e mais rendimentos, e as mul
tas que clle irnpozer. 

§ 2. o Vigiar que os Empregados cumprão exactamentc os seus 
deveres; e quando os não cumprirem, poderá suspendê-los tio 
exercício do Sf~U emprego até um mcz; o que far~1 sempre que o 
J~mprn{l;ado sem motivo justificado, faltar quinzi~ dias uteis dentro 
do anno finaneciro; f~ SI~ mmmetter faltas que exijáo procedimen
to mais severo, mandará proceder com elle segundo o disposto no 
art. 68. 
~ 3. o Decidir verbal, e summariamcnte as duvidas que occor

rercrn sobre o cumprimento deste Hegulamento e no que fôr nellc 
omisso na parte puramente administrativa, ficando ás partes o 
recurso (que será interposto dentro de um mez, aliás ficará pe
rempto) para a Thesouraria da Província, e della para o Tribunal 
do Thcsouro, c directamente a este na Côrte. 

§ 4. o Dar parte mensal ou semanalmente, ou logo, se fôr de 
urgencia, ao Inspcetor da Thcsouraría. de todas as occurrencias 
cxtraordimn·ia~ da Mesa, afim de dar as providencia~ que o caso 
exigir, ou ao Tribuna) do Thesouro na Côrte. 

§ 5. o Examinar se os Passaportes, e Manifestos das Embarca
ções costeiras e mais documentos que vierem á Mesa estão em de
vida fórma, e mandar-lhes dar cumprimento. 

§ 6. o Impô r as multas deste Regu!amento, não podendo alli
viar os multados sem decisão do Tribunal do Thesouro na Côrte 
c da Thesouraria nas Províncias. 

§ 7. o Distribuir os despachos, c assignar o expediente, con
forme o Regulamento. 

§ 8. o Mandar faze!' os concertos c reparos do edificio e pontes, 
nos easos urgentes c extraordinarios, e pagar a despeza que com 
elles se fizer, bem como as despezas do expediente da Mesa, fi
cando responsavd pelas illegaes e desnecessurias, 

§ 9. o Hcmetter direetamente ao Thesouro por i. a e 2. a via, no 
princ:pio de Janeiro e Julho, o Balanço, Tabellas c Mappas de 
qnc tratão os arts. 117 c 118, acompanhando-os de observações 
soJJre o quo tiver occorrido á cerca da execução do B.cgulamento, 
e das causas do maior ou menor rendimento c despcza. 

§ 10. Participar na Côl'le ao Thesouro c nas Províncias á Thc~ 
sonraria, no principio de e::~.!! a semann, o rendimento e dcspeza 
da :Mesa na antecedente, e remctlcr no principio de cada mcz o 
ponto dos Empregados; o :i r; PL'ovineias scrú remettido em re
sumo no prineipio de cada semestre, c no de cada anno financeiro 
ao Thcsouro Nacional e ao3 Presidentes, com observações sobre 
a r-ondnr.ta, c aptidão dos Empregados, c de terem sido, ou não 
justifit·.adas as faltas qtH~ tiverem feito. 
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Do Escrivão, Bscripturarios e Amanuenses. 

Art. 87. O Escrivão da Mesa h c cspceialmente encarregado de 
dirigir c fiscalisar a cscripturação c contabilidade della, e he res
ponsavel pela sua legalidade, cxactidão c clareza. 

Art. 38. Compete ao Escrivão: 
~ 1. o Rever por si (o que deverá lazer sempre que lhe fôr 

poss.ivcl) ou poL· qualquer dos Escripturarios, os calculas dos 
Feitores sobre o peso, quantidade c taras das mercadorias, c os 
dos Escripturarios para o pagamento dos impostos c rendimen
tos, de maneira que nunca se de por prompto o calculo feito por 
um Empregado sem ser revisto por outro. 

§ 2. o Sacar as Letras ou Bil:1etcs snbrü os Assignantes pelos 
direitos que ficat·em a dever á Fazenda Publica, ainda no caso de 
estar servindo de Administrador. 

§ 3. 0 Distribuir proporcionalmente pü1o::; Escripturarios, c 
Arnanucnscs a cscripturaçilo e contabilidade, de modo que ande 
sempre em dia, c se não demore pelo atrnzo dclla o despacho 
c expediente, rcvezanuo o trabaibo pnr todos os Escripturarios 
c Amanuensos para que se fação h;.ilwis em todo o expediente, 
c não recaia só em alguns o de maior peso c responsabili
dade. 

§ 4. o Fazer extra h ir c entregar ao Administrador o Balanço, 
Tabclla c !tlappas de que tratilo os arts. 117 c 118. 

§ 5. o Conferir e fazer confcrit; pelos Escripturarios e Ama
nucnscs os Manifestos, Listas de descarga, c outros papeis c do
cumentos. 

§ 6. o Modificar, de accordo com o Administrador, a e:scriptu. 
ração no que não fôr essencial, qmwdo a1gurna circumstancia 
não prevista neste Regulamento assim o exija, snbmcltendo·sc 
á approvação do Tribunal do Thesouro as alterações que se 
fizerem. 

Do Thesoureiro e sen Ft'el. 

Art. 39. O Thcsourciro tem por ohrigaçfio: 
§ 1. o Receber os rendimentos qne se arrecadao na Mesa, c 

guarda-los sob sua responsabilidade em cofre de tres chaves, das 
qnaes terá cllc umn, outra o Administrador, c outra o Escri
vão. 

§ 2. o Receber do mesmo modo os depositas de dinheiro que 
se devão fazer na Mesa, c entrega-los em virtude de ordem com
petente, ou paga-los pr.lo rendimento a seu cargo, quando se 
hnjão recolhido á Thcsournrin. 

§ 3. o Entrar com o rendimento e depositas na Thesouraria 
competente, ncompanhados de guia, c com as seguranças conve
nientes no principio c meio de cada mez, se a Mesa estiver na 
Cnpitnl ou perto delln, ou sómcnte no principio do mcz, se n. 

PAHTE H. C) 
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distancia fór menor de quarenta lcguas~ ou no trimestre, sa mr 
maior, salvo se o Tribunal do Thesouro na Córte, c a Thesoura~ 
ria nas Províncias determinar as entradas extraordinat·iamcntc 
em prazo mais breve: sendo suspenso quando não apresentar 
ao Administrador ou ao Escrivão, se aquellc fôr tambem The
soureiro, (o que participará logo á Thcsouraria) até findar o 
prazo immediato, os conhecimentos das entradas na Thesoura
ria, e demittido se o exceder, não allcgando causa justa que o 
releve. 

§ 4. o Nas Mesas distantes da Capital, conservar sob sua guar
da as Letras sacadas a favor da Mesa, c cobra-las no seu venci
mento ou dispór dellas á ordem da Thesouraria, ou do Tribunal 
do Thesouro, com o -cumpra-se- do Administrador. 

§ 5. o Pagar com os rendimentos que arrecadar não só todas 
as despezas da Mesa competentemente autorisadas e provadas, 
como as que forem ordenndas pela Tht•souraria, á qual remettcrá 
com o resto do rendimento no fim de cada mez, nas Mesas das 
Capitaes, e do trimestre nas outras, as ordens e documentos que 
as legalisarem, para lhe serem levados em conta depois de confe
ridos e approvados. 

§ 6. 0 Ter um Fiel, pago á sua custa paraservirnosscus impe
dimentos, ou para ajuda-lo se por si só não puder cumprir as suas 
obrigações, nomeando-o e despedindo-o quando lhe parecer, 
dando sómente parte no Administradorr 

§ 7. o Prestar fiança idonea antes de principiar as funcç.ões do 
seu emprego, aos valores que houver de receber, c ter a seu cargo 
pertencentes á Fazenda Nacional c as partes, sendo a fiança a sa
tisfação do Tribunal do Thesouro na Côrte e do Presidente, e 
Thesouraria na.s I>rovincias, regulada a idoneidade segundo o 
rnaximo presumível do rendimento, nos prazos ordinarios em que 
o deve remettet á Thesournria. 

§ 8. o Em quanto o edi~cio em que se acha a Mesa do Consu
lado do nio do Janeiro não tiver a neccssaria segurança conti
nuará como até agom o Thesourciro a guardar os valores a seu 
cargo na casa forte dos cofres da Alfandcga. 

Das J< .. eitores e Conferentes., e dos A rf_Jueadores. 

At·t. 40. Os Feitores c Conferentes. s-3o encarregados: 
§ 1. o De fazer a pauta semanal dos preços correntes dos gene

ros do paiz, c uva lia r os que nella não estiverem,. para se calcula
rem os direitos de exportação. 

§ 2. o Contar e qualificar os generos para o des-pacho, verificar 
o seu peso e medida e os numeros,. marcas e taras dos volumes,. 
e conferir tudo éom os despachos, assim no acto do exame na Mesa 
e deposito das pontes, como no do embarque nellas. 

Art. 41. Os Arqucadores são os encarregados de medir as em
barcações para o calculo das suas toneladas, e verificar a bordo 
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as circumstancias necessarias á matricula das mesmas embarca
ções, e a da gente do serviço dellas. 

Art. 42. Os Arqueadores quando não estiverem occupados no 
serviço, que lhes hc proprio, servirão de FeitorPos e Conferentes; 
e assim estes como os Arqueadores poderão tambem nesse caso 
ser empregados no expediente de escripta para que f-orem aptos. 

Do Porteiro. 

Art. 43. O Porteiro tem por obrigação : 
§ 1. o Abrir as portíls da Mesa, uma hora antes de principiar 

o expediente della, e fecha-las ás determinadas no art. 63. 
§ 2. o Assistir constantemente na da entrada principal, e ter 

particular attenção sobre as pessoas que entrão e sabem, dando 
parte ao Administrador das que forem suspeitas. 

§ 3. o Não consentir que no Armazem do deposito da ponte 
se arrume grande numero de volumes de que venha confusão, e
precipitação na conferencia; admittindo sómente de accordo com 
os Conferentes e Guarda Fiel, a porção que se puder convenien
temente conferir. 

§ 4. o Não fechar as portas sem que estPjão recolhidos aos 
Armazens todos os volumes que ·se acharem fóra delles. · 

§ 5. o Tomar o ponto da entr·aàa e sabida de todos os Em
pregados na Repartição, e entrega-lo diariamente ao Adminis
trador. 

§ 6. o Cuidar do asseio e limpeza da casa, e responder pelos 
moveis e utensiHos della, os quacs receberá por inventario, assig
nando a carga que delles se lhe deve fazer em livro pmprio. 

§ 7. ô Comprar os objectos necessarios para o expediente, pre
cedendo ordem do Administrador, legalisando a compra com re
cibo do vendedor, que será fiscalisado pelo Administrador e Es
crivão ; das miudezas que não excedão cada uma a 1:iPOOO, não 
será preciso recibo, bastará que forme dellas uma relação appro~ 
vada pelo Administrador. 

Dos Guardas. 

Art. 41. Os Guardas são os executores de todas as diligencias 
tendentes a acautelar extravios dentro e fóra da Mesa, devendo 
acompanhar o Administrador e mais Empregados nas diligencias 
de apprebcnsõcs, buscas, visitas, rondas, & c., lavrando os Autos 
e Termos que forem precisos para o que terão fé publica, debaixo 
do juramento de seus cargos. 

Art. 45. Os Guardas que servirem de Agentes nos Trapiches 
fiscaJisarão ahi a entrada e sabida dos generos sujeitos a quaes
quer direitos e impostos que so arrecadarem pela Mesa, Recebe';. 
doria e Alfandega, cumprindo quanto a esta, nos portos em que 
estiver separada do Consulado as ordens do respectivo lnspcctor; 



o lançarão em livro proprio a entrada o sabida dos ditos gcneros 
no Trapiche, do mesmo modo que fÔl' determinado no Hegula~ 
mento das Alfandcgas a respeito dos Fieis dos seus Armazens. 

Art. 46. Quando dous Trapiches forem proximos, um s() Agcn · 
te será encarregado da sua guarda; e no caso de haver descargas 
ou embarques em ambos ao mesmo tempo, elle dará parte ao 
Administrador para mandar outro. 

Art. 47. Os Guardas que servirem de Fieis dos Armazens da 
ponte da Mesa deverão : 

§ 1. o Tomar a rol com promptidão e clareza a quantidade, 
numeros, e marcas dos volumes de generos do paiz que nelles 
entrarem, fazendo-os arrumar em boa ordem, com separação 
dos que pertencem a cada marca, e destes os que pertencem a 
cada navio em que tiverem de embarcar, e com os numeros e 
marcas para fóra, de modo que se possão ver facilmente; remet
tendo diariamente á Mesa o dito rol, e o dos que ficárão por em
barcar, para a conferencia com os despachos. 

§ 2. o Vigiar na sua conservação para que se não avariem, dan
do parte immediatamente ao Administrador das Capatazias de 
qualquer principio de ruina nos Armazens, com particularidade 
no telhado, para que participado ao Administrador da Mesa, 
este mande sem a menor demora fazer o concerto necessario se 
não fôr dos q uc csti ven~rn a cargo do das Capatazias. 

§ 3. o Entregar á ordem, por Pscripto, do Administrador os que 
sahirem por terra por não se terem despacllado para exportação, 
exigindo recibo da rarte na meswa ordem. 
~ 4. o Não receber volume algum arrombado, ou que elle sus

pcit~ havê--lo sido, nem com signaes de avaria, sem dar parte ao 
Administrador, e fazer no rol a declaração de assim ter entrado. 

Dos Continuas, Correios e Vigias. 

Art. 48. Ós Continuas e Correios, além do serviço que he pro
prio de taes Empregad;:;s, furão as notificações, intimações, c di
ligeneias que lhes forem mandadas pelo Administrador, e dellas 
passarfio as Certidões que forem precisas, para o que terão fé pu. 
blica, debaixo do jurarncnto de seus cargos. 

Art. 4U. Os Correios servirão tamtem de Porteiros dos leilões 
que se fizerem pela Mesa. 

Art. 50. Os Vigias ter"l po1· obrigação: 1. o, apprehcndcr os 
gencros c mercndorj;15 que embarcarem, ou dcscmbnrcnrem no 
litoral fóra dos lugares permittidos; 2. 0

, dar parte ao Adminis
trador dos que não puderem apprehendcr para providenciar a 
a sua npprelH~nsJo. 

llara o cumprimento destas obrigações o Administrador lhes 
dará instrucções, tendo em vista que sem vexame do publico se 
consiga evitar o extravio das Hendas a cargo da Mesa. 
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Obrigações communs de todos os Empregados. 

Art. 51. lle commum a todos os Empregados das :Mesas c 
Reccbcdorias zelar e promover os interesses da Fazenda Nacio
rwl na cxacta arrccadaç,ão dos dircit~ts c rendimentos, e repre
sentar ao Administrador todos os abusos, c desvios de que a esse 
respeito tiverem noticia; e quando o Administrador não dê as 
providencias convenientes, representa-los ao lnspector da The
soumria, ou ao Tribunal do Thcsouro; os que assim não prati
carem, provando-se que souberão, ou tiverlio razüo de saber dos 
abusos e desvios em prrjuizo da Fazenda Nacional, serão consi
derados complices para serem punidos na conformidade do Co· 
digo Criminal. 

Art. 52. Todo o Empregado da Mesa he obrigado a tratat· 
com urbanidade as partes que a ella forem fazer d(•spachos, 
aviando-as com promptidão, e sem dependencia e predilccções 
odiosas. A parte maltratada, ou que se julgar aggravada, ou pre
terida no seu despacho, poderá queixar-se verbalmente ao Admi
nistrador, o qual ouvindo o Empregado arguido, e reconhecida 
a justiç,a da queixa, dará a devida satisfação, advertindo, rcpre
hcndendo ou suspendendo o Empn'gado conforme o caso fôr. 
Quando porém a queixa fôr contra o Administrador, as partes 
recorrerão por escripto ao Tribunal do Thesouro na Côrte, c ao 
Presidente nas Províncias, para providenciar como fô{ de justiça, 
ouvindo ao mesmo Administrador, e dando recurso para o dito 
Tribunal. 

Art. 53. Nenhum Empregado poderá ser socio, ou por qual
quer maneira interessado em Companhias, Contractos, ou Em
prezas que alguma relação tenhão com a Mesa, nem comprar ou 
vender quaesqucr generos dentro della, sob pena de demissão. 

Art. 54. Todos os actos, papeis, calculos ou qualquer escripta 
de oficio feita pelos Empregados da Mesa, serão por elles assig
nados ou rubricados, afim de se fazel' effectiva a responsabilidade 
em que possão incorrer por taes actos. 

Art. 55. São applic(.lveis aos Empregados das- Heccbedorias 
não só as disposições sobre as obdgnçõcs cummuns dos Empre
gados das .Mesas, como as mais deste Capitulo na parte relativa a 
cada um dellcs. 

CAPITULO JII. 

DO EDIFICIO OXDE DEVE ESTAR A 1\IES,\., J)O SEU REGIMEN 

IKTERNO E ECO.l\'"OMICO, E DAS CAPATAZIAS. 

Art. 56. A l\Icsa do Consulado deve estar, se fôr possível, em 
cdificio proprio da Fazenda Nacional, que srja independente c 
sem contracto com qualquer outro particular, nem communica-
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ção para fúra senão pelas portas e pontes, tendo nas jancllas ou 
frestas, grades e redes de ferro. 

Art. 57. Estará collocada o mais perto possível do embarque 
e da Alfandega, onde esta fôr separada, e no sitio mais com modo 
para o Commercio. 

Art. 58. Terá as pontes, guindastes, e mais arranjos para que 
se faça o embarque dos generos com segurança e promptidão. 

Art. 59. Terá junto á ponte do embarque um Armazcm para 
a guarda e acondicionamento dos generos que tiverem de embar
car; isto quando se não puder fazer no proprio edificio em que 
cstivet· a Mesa. 

Art. 60. Nas Províncias em que se compmr páo-brasil por 
conta da Fazenda Nacional, o seu recebimento, guarda c embar
que fica a cargo das Mesas de Consulado e de Rendas, debaixo da 
inspecção das Thesourarias, havendo para esse fim os Arrnazens 
ncccssarios, junto á Mesa, e proprios da Fazenda Nacional, se fôr 
possível, servindo-lhes de Fieis os Guardas da Mesa, os quaes terão 
a respeito dellPs os mesmos encargos que os dos Trapiches e Arma
zcns da ponte. 

Art. 61. Haverá nas Mesas os pesos e medidas nacionaes, e as 
balanças que forem necessarias, preferidas as Romanns aferidas 
pela autoridade competente nos tempos para isso estabelecidos, c 
tambcm quando o Administrador o julgar conveniente. 

Art. 62. Na mesa em que estiver o Administrador estará tam
bern o Escrivão, Escripturarios calculistas, e o cncarregndo da 
escripturnção dos direitos de exportação, e o Thesoureiro e seu 
Fiel. Os outros Escripturarias c Arnanuenscs estarão em outras 
mesas, tendo na parede anterior uma laboleta que indique o im
posto ou expediente a cargo dellas. 

Art. 63. O expediente da Mesa começará em todos os dias que 
não forem Domingos, Dias Santos de Guarda e de Festa Nacional, 
ás nove horas da manhã, c findará ás duas da tarde, salvo nos 
casos extraordinarios, que poderá o Inspector da Thesouraria 
nas P rovincias, e o Presidente do Thesouro na Côrte providen
ciar a tal respeito como julgar conveniente. O Administrador da 
.Mesa poderá comtudo prorogar por mais tempo o expediente 
quando houver amucncia de despachos. O serviço da ponte c em
barque principiará urna hora antes, e poderá continuar até as 
quatro ou cinco da tarde em caso urgente. Nos portos onde po1· 
circurnsfancias locaes, o embarque se não possa fazer senão por 
marés o trabalho e expediente, se poderá fazer nas que occorre
rem de dia, e estará para isso aberta a Mesa e ponte. 

Art. 6!~-. Haverá na Mesa um livro de ponto, organisado como 
o das Alfandegas, onde o Escrivão á vista do do Porteiro (art. 43 
§ 5. o) notará as faltas que tiverem os Empregados, e as horas a 
que cornparecêrão para lhes ser descontado o vencimento dos 
dias que faltarem sem causa justificada, contando-se por falta o 
dia em que entrarem depois da hora estabelecida, ou se retira-
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rem sem motivo justo antes de findo o expediente. Para o dcs· 
conto dos dias se dividirá o vencimento pelos serviços de cada 
mez. 

Art. G5. As portas dos A1·mazen~ e pontes terão duas chaves, 
uma estará a ca•·go do Porteiro, c outra do Guarda Fiel. 

Art. 66. Acabado o expediente do dia, c fechadas as portas 
nflo se ab1·irão senão no dia seguinte <Ís horas de principiar, salvo 
com ordem, e em presença do Administrador ou quem suas vezes 
tizer, a menos que se dê o caso de inccndio, inundação ou outro 
imprevisto, que, então qualque1· Empn•gado que proximo appa
ruccr, podeni mandar abril· as portns, tomando primeiro as cau-
telas nccessarias. · 

Art .. 67. O .Administrador c mais Empregados não consentirão 
que entt·e c se demore na Mesa, armazens e pontes, pessoa algu
ma que ahi não tenha negocios a tratar relativos ao serviç.o. 

Art. 68. Sendo achado em flagrante delicto qualquer Empre~ 
gado da Mesa, o Administrado!· o fará prender pelos Guardas, 
Contínuos ou Correios, c manda1·á lavra•· por um delles um auto 
eircumstanciado da achada c verificação do delicto, que será 
~l:.;signado pelo Administrador e pelo Escrivão, c o remctterá com 
o delinquente ao Juiz de Paz do districto para proceder conforme 
a Lei. O mesmo praticará com quaesqucr outros indivíduos acha
düs em flagrante dentm da Hepartição, ou que lhe desobedecerem 
f'lil seu officio, e desattenderem aos Em pregados, ou se portarem 
<le modo que perturbem o expediente. 

Art. 69. Se algum despachante ou outra pessoa de fóra se fizer 
.;uspeita pela sua conducta aos interesses da Fazenda Nacional, 
~-; Administrador lhe prohibirá a entrada na Hepartição, c quando 
seja nclla encontrado, o rcmetterá em custodia ao Juiz competcn
k, com parte por cscripto, para o processar por desobediente, c 
fdzcr-lhc assignar termo de não voltar a clla. SI) fôt· preciso força 
militar, a requisitará á Autoridade competente. 

Art. 70. As disposições dos arts. 56, 63, 64, 66, 67, G8 e 69 se 
obscrvar.ío tambem nas Recebcdorias de Hcndas Internas. 

Capatazias. 

Art. 71. O serviço interno das Mesas c pontes, e ·o embarque e 
dt"embarque dos generos nas ditas pontes, quer por meio de 
guh1dastes, quer por outro qualquer modo, será feito por Capa
fazias como nas Alfandegas, as quaes se anematarão a quem por 
rnenos o fizer, e quando não houver quem as arremate, se admi
nisl ··:uão por conta da Fazenda Nacional, nomeando o Tribunal 
dr1 Thesouro na Côrtc, e os Presidentes nas Províncias um Admi
Iiiiilrador idoneo com as mesmas obrigações, incumbcncias e res
ponsabilidade dos das Alfandegas, no que fôr applicavcl, c o ven
ciP.'Itmto de uma porccntngcm razoavel deduzida do rendimento 
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das mesmas Cnpatazias, dando parte circumstanciada no Thcsou
ro para definitiva approvação. 

Art. 72. Nas A\fandegas que accumuHío o expediente das 
l\Iesas, as Capatazias de ambas se arrematarão ao mesmo Contrac
tador, ou estarão debaixo da dlrccção do Adminbtrador das da 
Alfandcga, seguindo-se o dispcsto no mtigo antecedente. Nas 
que o não accumulão poder~ o ser arrematadas ou administradas 
por pessoas ou Companhias diversas. 

CAPITULO IV. 

RENlUS A CAHGO DAS ;,mSJ.S l~ RECEBEDORIAS. 

Art. 73. As Mesas do Consulado do Rio de Janeiro, Bahia c 
Pernambuco arrceadJrão : 

1. o Os direitos c impostos do despacho ma ri Limo, a saber: 
Ancoragem. 
5 por cento da venda das embarcnçüí~S Naciona8s. 
15 por cento das embarcações cstran~eii'<..tS que passarem a ser 

Nacionacs. 
Contribuição onde a houver; para as Casas de Caridade, sobre 

as embarcações c sua lripolação. 
2. o Direitos de exportação. 
3. o Expediente das Capatazias. 
4. o Multas por infracções das Leis c Regulamentos sobre os di

reitos c impostos que se arrecadarem pelas Mesas, c sobre o QX

pedi~ntc a cargo dollas. 
5. o Emolumentos de certidões passadas pelas Mesas. 
6. o Quaesquer outros impostos quo por Lei geral se estabelece~ 

rem sobro o despacho marítimo c a exportação. 
Art. 7~. A Mesa do lHo de Janeiro arrecadará rnais: 
1. o Imposto de 20 por ceolo d'aguardcntc de consumo. 
2. o O Dizimo do Município da Côrtc por exportação. 
3. o Meio por cento dos assignados do dizimo do assucar do 

Município. 
Art. 75. Na Cidade do Marnnhão as Rendas comprehendidas 

no art. 73 se arrecadarão na Alfandega. 
Art. 76. As rendas que ficão a cnrgo das Recebedorias de Ren

dag internas das Cidades da Bahia, Pernambuco c 1\Iaranhão, são 
as seguintes: 

1. o Segunda decirna dos predias de corporações de mão·morta, 
2. o Impostos sobre lojas abertas. 
3. o Dito sobre carruagens e scgcs. 
4.. o Dito sobre barcos do interior. 
õ. o Sello do papel. 
6. 0 Taxa dos escravos. 
7. o Siza dos bens de raiz. 
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8. o Direitos novos e velhos, e de Chancellaria. 
9. o Dizima da dita. 
10. Me!os ioldos de Patentes Militares. 
11. Matriculas dos Cursos J uridicos, e escolas de Medicina. 
12. Fóros da terrenos de Marinha. 
13. Bendimcntos de proprios Nacionaes. 
14. Heposíçut's c restituiçürs á Fnenda. Nacional de rendas e 

despezas geraes a cnrgo da. Recebcdoria. 

15. Cobrança da divida aeiira proveniente das rendas a cargo 
das :Mesas, c da de rendas provinciaes anterior 0..0 1 r de Julho 
1lC 1836. 

16. Todas as outras rendas gcracs internas, ora existentes, e 
que se estabelecerem, as qunes se puderr-m commodau:ente BlTC

~~auar pelas Heccbedorias, aliás serão arrecadadas türecLm:ente 
pela Thrsoururia. 

Art. 77. Nos outros portos do lmperio que tivercrn Alfandega 
:m·ccadar-se-hão nella as rendas comprrlwncltdas nos arts. 73 
f' 76, pctencentrs ás Cidades, Vil!as e h:;.;arcs em quo a Alfan
tiega se achar estabelecida, e na Província de S. Pedro ~c mTc
' tulará mais a dos 20 por cento dos couros, conforme o art. 03. 

Art. 78. Nos IJOrtos em que não houver AifandPga as Mt~sas 
de Hendas de que trata o art. 6. 0 além do 1 1/2 por cenlo do ex
pediente das mercadorias estrangeiras importadas 1Jor ec:botagem, 
c0nformc o Regulamento das .Alfandcgas, anccud.aruo as rendas 
•:omprchcndídas nos arts. 73 e 7fi, t~ertencentes ~s Cidades, Vil
las e lugares em que taes Mesas se estabc!ecen~w; rxcepto os di
reitos de exportação para fóra do lrnperio, CíJ.ios despachos só são 
permittidos em portos onde houver Alf<mdt·gJ. Na Provincia de 
S. Pedro ::~rrecadarão mais as dos 20 por cento C os couros que se 
exportarem directamente para os portos do lmperio, ou para os 
estrangeiros. 

Art. 79. As Recebedorias, Alfandegas c Mesas de que t.t·atão 
os arts. 76, 77 e 78, poderão servir de .\gent<·s do Correio Geral, 
quando pelo respectivo .Ministerio assim :·c requisite, P. nisso não 
haja inconveniente, regendo-se nessa parte pelos Regulamentos 
·,~,spectivos. 

Art. 80. Nas Cidades e Villas em que as Alfandegas c Mesas 
não estiverem colloeadas ao alcance commodo do publico para o 
pagamento do sello do papel, será este arrecadado pela adminis
f:·ação do. Correio ou pela Thesouraria. 

PARTF. H. 7 
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CAPITULO V. 

ARRECADAÇÃO, DAS RE.l\DAS. 

Ancoragem . 

. ..\rt. 81. São sujeitas aos direitos de ancoragam : 
1. o As embarcações que navegão para os portos fóra do 1m pc

rio, na razão de vinte réis diarios pol' tonelada, contados deniro 
do cincoenta dias depois de cada entrada nos portos do 1mpcrio, 
ou até abandono legal dentro deste prazo. 

2. o As embarcações costeiras ou de cabotagem de b;;rra fóra, 
na razão de dez réis diarios por tonelada, contados tüo sómente 
até dez dias, a principiar do de cada entrada no porto, 

Art. 82. Os barcos de cabotagem serão reputados como de 
navegação para fóra do Impcrio: 

1. o Desde o dia em que começarem a receber carga com. e~ se 
destino; e na sua volta (vindo com carga) até acabarem de a des
f3arregar. 

2. o Desde o dia em que entrarem carregados em algum porto 
do lmperio, e seguirem dahi com a mesmu carga ou parte della 
pam porto estrangeiro. 

3. o Quando na sahida de porto do Impcrio tiverem despachado 
com ca1·ga para porto Nacional, c seguirem com ella para porto 
estrangeiro, em cujo caso na sua volta se haverão os direitos a 
que erão obrigados na sahidJ. 

Art. 83. São isentas de direitos de ancoragem : 
1. o A embarcação que entrar arribada por força maio!', com

petentemente provada perante o lnspector dn Alfandega, e sahir 
do porto (sendo das que navegão para portos fóra do lmperio) 
sem deixai" todo ou parte do carregamento de mercadorias es
trangeiras, salvo as que tiver despachado para pagamento de 
concerto que haja feito, e sem levar carga alguma recebida depois 
da arribada. 

2. o A embarcação que t1·ansportm· para o Imperio, mais de 
eem colonos brancos de um e outro sexo c de qualquer idade, 
paiz e crença que sejão, comprehcndendo-se no dito numero os 
fJUe tiverem embarcado com destino ao lmperio, e houverem 
perecido na viagem. Para ter Ju;:w•· a isençi'io deverá o Com
mandante: 1.0

, apresentar ao Guarda--Múr da Alfandt>~a, á en
trflda no porto, uma relação nominal dos colonos que embarcá~·ão, 
c dos com que chegárão uo porto, cum declaração o a naturahdade, 
idade, estado e prnfissão de cada um, n qual o mesmo Guurda
Mór conferirá com os colonos tl'ansportados, fazet;do nella por 
escripto as ubservações que lhe parecen•m, e declarando estle
eialm~~nte, SP- são ou n9o brancos; sPndo d"pois rernetlida á Mesa 
do Consulado; 2. 0

, mostrar com evidrncia percmtP o Tribnnal 
do Thesouro na Côrte, e nas Provindas peranle o Pn•sidente, que 
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os colonos que fultúrão para complelnr o numero sutnciente para 
a isenç5o t'orão effectivamentc cmbarc&dos e pcrecêrão na via
gem. 

Cinco por cento das etnbarcações nacionaes. 

At·t. 84. Os cinco por cento, ou meia siza cobrar-sc-ha do 
p1·eço da venda das embarcações nacionaes de qualquer lote, 
excepto unicamente dusjangadas c barcos de pescaria. 

Art. 85. Quando a embarcação nacional fôr vendida em paiz 
cstrang(~iro, a meia siza será paga ao Ag<>nte Consular Brasileiro 
ahi residPnte, c remcttida por cllc ao Thcsouro Nacional. Nas 
Mesas de H.\~ndas haverá todo o cuidado em examinar se a cm
barca<:ão mudou dr proprietario, e foi ou não paga a meia siza em 
paiz cstranr-eiro, para que, no caso de o ter sido o participe logo 
ao Thesouro ~acionai, c se deixou de o ser não desembarace a 
embarcação sem fazer pagar o que dever de meia siza. 

Quinze por cento das embarcações estrangeiras. 

Axt. 86. São sujeitas ao pagamento de quinze por cento de seu 
valor as ernbarcn~õPs ~strangei!'as que passarem a ser nacionaes, 
ou SP.ja por venda, ou a qualquer outro titulo. 

Art. 87. Se o valor em que o dono rslimar a embôrcação es
trangeira ou nacional fôr visivelmrnte lesivo ao jmposto, c elle 
sendo disso advPrtido pelo Administrador não o reformar, os Em
pt·egados das Alfandcgas c Mesas poderão toma-la; para o que 
lhes s~rá franqueada a nota ou bilhete, e a visita da embarcl.lÇão, 
procedrndo-se em tudo o mais como nas Alfandegas c.om os des
pachos por factura. 

Art. ~8. Quando a embat·cação estrangeira passar a proprie
dade nacional em paiz est.rangriro, sobre os quinze por cDnto se 
observará o que dispõe u art. 85 (lcerca dos cinco por cento. 

Contribui{~ão para os li ospitaes de Caridade. 

Art. 89. Na Cidade do lHo de Jarwiro a contribuic:ão que se 
deve arrecadar no Consulado para a Santa Casa da Misericordia, 
pelo casco e tripohwão das embarcações mercantes nacionaes e 
estrangeiras, de cada vez que a embarcação despachar para sahir 
do porto, consiste em: 

Duzentos réis por cada pessoa de cquipag-í'm das embarcações 
que navPgào barra fóra para os portos do l\lunicipio e Provincia 
do Hio de Janeiro. 

Sr.isccntos e quarenta réis sendo para fÕI'a. 
Seis mil réis de cada navio ou galera pelo casco. 
Quatro mil réis por bergantim, corveta ou hiate. 
Dous mil quinhentos~ srssP.nta r~is por sumaea ou. ppnquc .. 
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Duzentos c oitenta réis por lancha. 
Art. 90. Nos outros portos do Imperio se arrecadará esta ou 

outra contribuição que estiver em uso, ou qualquer que o Com
mercio e os Hospitaes convencionarem pelo curativo dos enfermos 
de equipagem da respectiva Nação. 
. Art. 91. O barco de cabotagem sahido do porto do Rio de Ja
neiro com despacho para algum dos do Município e Província, 
tendo sido aliás outro o seu destino, será obrigHdo a restituir no 
porto a que fôr a differença de quatrocentos e quarenta réis por 
cada pessoa de equipagem, que pagaria se ti\·essc ctespachado para 
fóra da Província ; e a Mesa que os arrecadar os remottcrá para 
a da COrte. 

Direitos de exportação. 

Art. 92. São sujeitos ·flü pagamento de sete por cento do seu 
valor, segundo a pauta semanal das Mesas, todos os gcneros de 
producçâo nacional em bruto ou manufactnrados que se expor
tarem para fóra do Imperio, e bem assim os estmngeiros que lo
rem semelhante aos nac.;onaes, quando se não mostre que são 
eom effeito estráng~iros, e pugárüo. os direitos devido~ por entra
da para consumo. Cinco por cento dos sete sobreditos serão des
contados dn quota do Dizimo nos generos que o paga vão. 

Art. 93. Sfw s~>jeitos ao pagamento de 20 por cento do seu 
valor como equivalente do quinto, os couros que se exportarem 
da PmvinciJ de S. PNJro, quer sejão para as outras Provincias do 
lmperio, quer para paizes estrangeiros. 

Art. 94. O ouro e a prata estrangeiros em barta, pinha e moe
da, nu em obra pagarão dous por cento de exportação, na fôrma do 
art. 92. 

Art. 95. Não pagarão direitos dé exportação o páo-brasil, c 
outros g8neros d(~ producção Nacional que se exportarem por con
ta da Arl ministntção Geral do Estado, em virtude de ordem do 
Tribunal do Thesouro fnblico Nacional. 

E.rpediente das Capatazias. 

Art. 9ô. Para indcmnisação das despezas de Capatazias,. das. 
l\Iesas, conservação das pontes e guindastes, e risco do embarque 
e desembarque dos gPneros ali i, se haverá das partes para a Fazen
da Nacional cinco réis por arroba de volume que embarcar, e 
dcsemburear nas pontes, regulando-se por orçamento aqu~lles 
que não ti verem mnrcado o -peso. A quota das Capatazias será 
calculada na mrsma nota do despacho, e paga com os outros ren .. 
dimentos no mesmo acto, lançando-se, porém, e escripturando-se 
com distincção. 
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Emolumentos de cerLidtics. 

Art. 97. Pelas certidües que se passarem nas Mesas e Recebe
do rias, cobrar-se ,ha para o rendimento dellas trezentos c vinte 
réis por cada uma que não passe de uma folha de papel, e cento 
e sessenta réis por pagina que t'Xceder, e duzentos réis a titulo de 
busca por cada um anno decorrido depois do p'rimeiro, contado 
da d~ta do titulo </onde f6r cxtr·ahida; não excedendo porém em 
caso algum a dila busca a quatt·o mil réis. 

Dizimo. 

Art. 98. São sujeitas, como até agora, ao pagamento do dizim(} 
para a Renda G.r~•al na .Mesa do Consulado da COrte, as produc
ções de seu :Município que delle se exportarem barra fóra para as 
Províncias do Imperio, exggpto a do Rio de Janeiro. 

Art. 99. São tambt~m sujeitas ao dizimo as pmducções do dito' 
Município que delle se exportarem para fóra do lmperio, cnja 
quota excedia até agora ilos cinco por cPnto, que do 1.0 de Julho 
proximo em diante vão addiclonar-se aos direitos de exportação,, 
e por const>quencia : 

§ 1. o O assucm· pagará cinco por cento depois de feitos no seu· 
preço os descontos por encaixe, conducção, & c., marcados na 
tabella n.o 21 do Hegulamento de vinte seis de .Março de mil oito-. 
centos tríntil e tres .. 
~ 2. o O café pagará quatro por cento. 
§ 3. o O GIToz corn casca ou srm clla, o milho, feijão c outras 

semelhantes producções que não tem fübt·ico, pagarão cinco por 
cento. 

§ t,.. e A farinha, gomma, tapioca~ anil c outros gcncros que 
tem fabdco não pugnrfío dizimo. 

Art. 100. Para que os generos da producçào do Mu nicipio 
sejão por taes n>putndos na ~lesa do Consulado, bastar:\ que ó 
Despachante apresPntc disso uma declnrJção jurada do productor 
ou o declare debaixo de jurarncnto. 

Art. 10J. Os bnrcos sallidos do porto do Hio de Janeiro com 
despachos para portos do Municipio e Província, que forem para 
qualquer outro porto do Imperio, ahi pagarão para a Henda Geral 
o dizimo dos generos que desembarcarem, produzidos no Muni .. 
cipio da Côrte. E para que se faça effectiva esta providencia, a 
Mesa da Côrte declarará no manifesto da carga de taes embarca~. 
ções quaes os gcneros que levão da dita producção. 

Assignados e re.r;pectivo premitJ. 

Art. 102. Os assignantes das Alfandegas do Rio Gt·ande e Porto. 
Alegre, gozarão da espera de tres e seis mezes no pagamento dos; 
vinte por cento dos couros, c os da Alfandeg,'\ da Corte a de trcs. 
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mezes no dizimo do nssucar de producção do l\Juuidpio dellll, 
uns e outros f1Uando 1 a importancia de cada despacl10 fô1· supe
rior a dmcntos mil réis, passando-se assignados com o prewio de 
meio por cento ao mez, do mesmo modo que os dos direitos de 
inmortnçi'ío. 

Art. 101. Qunndo rôr admiftido ou riseado algnm assignante 
da :\lfandPgn, o Insprctor o participará logo <:1 Mesa do Consulado 
para a respeito dclle, e de tudo o mais rPiativo aos assignados, 
proceder conforme ao Hegularnento das Alfandegas. 

Rendas internas. 

ArL tOla.. O imposto do consumo d'aguardrntr. do paiz no Uio 
de Janeiro (art. 74., c as outras Hendas internas comprehendidas 
no art. 76, continuarão a arrecadar-se segundo as Leis, lh'gula
mcntos c Ordens que lhes siio relativas. 

Sello. 

Art. 105. Os despachos, bilhetes, conlH'cimPntos c outros 
fJUaesqueJ' papeis que se f':Xpedirem pelas Alfandt>gas, M('sns e 

· Uecebedorias, ou quaesquer outros ·com que a dias se requerer· 
não serão sujeitos ao Sello, scnuo quandofnr<>m ajuizados, ou se 
juntarem a rcqucrimentt>s feitos a outras autoridades, como está 
em pratica. 

CAPITULO VI. 

DA ESCRIPTURAÇÃO. 

Art. 106. Havcní nas Mesas de Rendas os seguintes livros: 
§ 1. o Livr·o de receita dos direitos de ancorugt•rn, e da contri

buição das Casas d(~ Caridade, o qual se continuará a escripturar 
como o rnodpJo n.o 11 do Hegulamento de vinte SPis de Março 
de mil oitocentos trinta e tr(•s, mas os barcos de cabotagem em 
livro diverso do das embarca<;ôes que navegarem pura fora do 
lmperio. 

§ 2. o Livro de receita dos quinze por cPnto das embarcações 
estrangeiras, e li os dnco por cento das nacionaes. Modelo n. o 9 
do mencionado R1•gulamenlo. 

§ 3. o Livro dP r·eccita dos dir,.itos de exportação e resprclivo 
expediente d~1s Capatazias Modt>lo junto n. u l. 

~ 4. 0 Livro dos de:-;p;!Ghos liVI'C:'I OU de gt~tlPI'OS que não pagão 
t:lil'Pitos, o qual será PStTipturado eorno o do Modelo n.o 1, tendo 
porém á dirrita uma só columna para o expediente das Capatazias 
qun hnjão dP pagar. 

§ 5. 0 Livro de receita das multas que se tiverem tornado irro
l'Ot5aveis, escripturado como o das Alfandegas. 
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§ 6. a Li no de receita de emolumentos de certidões. 
~ 7. e Livro de receita do dizimo dos generos de produeção do 

Município da COrte que se exportarem dellc para os portos do 
lmperio fóra do dito Municipio e Provincii:l do lHo de Janeiro, 
rom quatro columnas para u rPeebido <'fi dinht>iro, em assigna
dos do assucar, premio drstPs assignados, e expediente de Capa· 
tazias que hajão de pagar os :.,:et_leros. 

O dizimo dos getwros que se c·, portan·m rara fórn do Jrnprrio 
será lançado no mesmo livro dos direitos de (•xportação, que terá 
pat•a CSSt• tlm aS eoiUillrl<lS preeiSilS 11lJOdelo 11. 0 1). 
~ 8. o Livro d~; rPstituiçües, ('SI'ripturndo como o da recrita do~ 

direitos de Pxportação mas com columna:-. para os mnis dirnitos 
c rendas, c lo<;o que S(' rrstiluir a!gumfl quantia, se lançará na 
margem dv livro de receita fi'S)ectivo uma verba de referencia 
a rste de restituições, e outra semelhante no respectivo despa· 
chn. 

§ 9. o Livro de depositas em dinheiro; escriplurado corno o 
di:ls Alfandegas. 

§ 10. Livro da despeza da 1\lrsa, em que so lançará a que o 
Thesoureim fizet' com as folhas mensaes dos vencimentos dos 
Empregados, Guardas e Capatazias, quando administradas por 
conta da Fazenda Nacional, e com us compras dos utensilios e 
objectos necessarios para o expediente, tudo conforme o modelo 
QU~" se der para o das AlfandPgas. 

§ 11. Livro de re~eita e despPza geral da Mesa, escripturado 
corno o modelo que se dct· para a Alrandega, onde se lançarão em 
resumo no fim de ('ada dia as sommas de todos os outr(ls livros 
auxiliares, tanto de receita e despeza como ele depositos, e bem 
assim os recebimentos e paganwntos que não tiverem livro auxiliar 
proprio, de modo que pelo balanço deste livro se c·onheça o saldo 
total em cada um dos valores que o i hesoureiro deve ter a seu 
cargo, o qual assignará com o Escrivão us receitas diarias, e este 
os assentos da despeza. 

§ 12. Livro dos termos da matricula das embarcações. 
~ l:J. Livros de entrada e sahida dos gPneros nos Trapiches e 

Armazens sujeitos á fiscalisação da :Mesa, os quaes serão escriptu
rados pelos rcsrectivos A~entes, conforme o modelo que se det' 
IJara o dos Armazcns da Alfandega. 

§ 14. Livro de registro das ordens Superiores não impressas, 
e das do Adudn;strador. 
~ 15. Livro de registro de informações, e otncios do Adminis

trador a seus Superiores ou outras auturidades. 

§ 16. Livros de talões das guias ele embarque. 
§ 17. Livms aux.iliares dos rnappas de exportação, nos quaes 

se lançará sóm<>nte a duta e numero do d<'~paeho a marca, a quan
tidade de volumes, o peso ou medida de cada g(·nero, a en•bar~ 
cação que o leva e porto para onde, c o valor por que foi despa· 

\) 
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chado, tudo em columnas distinctas para cada gcncro, conforme 
o modelo n. 0 2. 

Art. 107. 1\!ém dos livros descriptos no artigo antecedente, 
haverá mais os que as circumstancias occorrentes fizerem pre
cisos, e que o Administrador e Escrivão julgarem indispensaveis 
pMa m~oiPl' clareza da C~Ct'ipturaçào C filci!id<!c!C do exrH~dil'nln, 

Art. 108. Nas Aliiwdegas que servirem de Mc:.-:as de HPndas, 
o livro de receita e dcspeza geral reuniní a de umu e outra, e os 
livros de multas, depositas, emolumentos de certidües, despt•za e 
registros, poderão servir promiscuamente para as ~\l<'sas, se assim 
parecei' conveniente, havendo poréin cuidado que rws tabellas que 
se enviarem ao Thesomo e Thesourarias se faça distincção do quo 
pertence ás Alfandegas c MesJs. 

Art. tO!J. Os livros da ~·lesa do Consulado do Rio de Janeiro 
serão abertos, rubricados e encerrados pelos Empregados do 
Thesouro Nacional que o Inspedor Geral p:u·a isso autorisar, e os 
das Mesas das Pmvindas pelos da respectiva Thesouraria autori
sados pelos Inspectores, excepto quando ellas forem distantes, em 
cujo caso serão mbricados gTatuitam;~nte pela autoridade mais 
graduada do lugar. 

Art. t lU. Os livros á e receita de dirt>itos dur.1rão sóm1'ntf~ o 
anuo financeiro, e se;·ão re:netti!los em Julho ao Tile:<O:II·o Nacio
nal os da Mesa da Côrtn, e ás The.WUJ'ilrius O"i da:> J\1··sas dJs 
Províncias, se cllas estive:·em na CJpital ou pe!'lt• della, indo 
acompanhados dos despachos, e no TiJ(~soum e Thl'SO'Jraria:; se 
procederá immediatamente á liquidação da3 conta., na fórm.1 dJ 
Lei. 

Art. 111. As Leis, Regulamentos e Ordt-~ns impress 1S re!ativas 
ás Mesas não s-e registrarão, mas serão enead:·rnadas pda ordem 
chronologica, e guardadas na .VIesa pelo Adminbtr'-1dor; e quan
do forem derogadas, expHcadas ou alteradas por outras, o Adrni
nistradm· lançará á margem dellas, e junto ao artigo respectivo, 
uma nota em quo declare a Lei ou Ordem que assim o determi
nou, afim de facilitar aos seus successo1·es e mais Empregados, o 
conhecimento de seus deveres; igualmente lançará a dita nota 
nas Ordens manuscriptas que serão emmassadas, e nos seus re
gistros. 

Art. 112. Para economia do trabalho nas Mesas de Consulado, 
as guias e ordens de sabida dos generos, termos de matriculas 
das embarcações, certificados e outros semelhantes papeis serão 
impressos com os claros precisos para as circumstancias varia
veis. 

Art. 113. Acabado o expediente do dia, sommar~se-hão os 
livros de receita u despeza para se conferirem sempt·e que possa 
ser, ou no seguinte dia impmteri velmen te antes de principiar o 
~Kpediente com o dinheiro recebido, e com a somma das notas 
.em duplicado que ficão na :l\'Iesa, mas sem se fecharem as contas; 
-c no primeiro dia de cada mcz fechar-se-hão as do antecedente, 
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não só deste livro como dos mais de receita ; e <lt>pois de abatido 
•~m cada r·enda o que dclla se houver rcstituido naquclle mcz, 
constante do livro das restituições c conferida a somma com o 
dinheiro existente, con hncimentos, se os houver, das entregas fei
tas por conta da Thcsouraria, e documentos de despeza paga pelo 
Thesoureiro, lavrará o Escrivão no livro de receita um termo 
como o que mostra o modelo n.o 1, c com certidão do mesmo 
J~scrivão extrahida do termo, c com a guia de remessa, segundo 
os modelos da cscripturação da Alfandega, o Thesourciro cntré
gará na Thesouraria as sommas existentes, c os documentos da 
despeza que houver feito com o expediente, c out1·as quaesqner 
em virtude de ordem competente, c alli se procederá com cll('s 
corno determina o art. 30, § 5. o Nas Alfandegas que servirem de 
Mesas se incluir:1 a som ma dos rendimentos destas no termo que 
se lavrar no livro de receitll dos direitos de consummo, mas com 
distincc:ão dos que pertencem a cn.1a repartição c renda; c nas 
!\lesas que não servirem de Alfandcgas, o termo será lavrado no 
livro de um c meio pot· cento do expediente. 

Art. 1 H .. Qu;mdo pelas 11csas se arrecadarem algumas conlri
buiç<1es ou rendas que não pcrtcnção á Fazenda Nacional, ellas 
serão lançadas em livros proprios, excepto as contribuições para 
as Casas de Caridade. (Art. 73, § 1. 0

); mas nem esta, nem aquel
l'outras irão ao livro de receita e despeza geral, nem entrarão no 
termo mensal das Hendas Nacionaes. 

Art. 115. Os despachos depois de conferidos com os manifestos 
serão encadernados, pela ordem numerica, formando tomos dis
tinctos os pertencentes a cada livro de receita, em cada semana, 
mez ou trimestre, segundo o maior ou menor numero que delles 
houver. E para que o formato destes livros S(~ja regular, e se 
possão bem cncadprnar, as notas para o despacho serão apresen
tadas em papel almasso, ou outro do mesmo tamanho com mar
gens sufficientes. Haverá todo o cuidado na conservarão destC's 
livros, c em que se não desencaminhe algum despacho: 

Art. 116. As rendas gcraes internas que se arrecadarem nas 
Mesas serão escripturadas segundo os modelos que se tem dado 
nos respectivos Regulamentos. 

Art. 117. Em lugar dos mappas de que trata o art. 13, § 4. 0 

e modelo n. o 15 do Uegulamcnto de vinte seis de Março de mil 
oitocentos trinta e tres, se farão nas l\lesas: 

§ 1. o Tabellas de rendimento c desprza da 1\Iesa, com dis
tincção do que pertence a cada renda c a eada um dos artigos de 
despeza em cada mez, e o balanço da recrlta c dcspeza a cargo do 
Thesoureiro, 1udo organisado pelos modelos que se dcrrm para as 
Alfandegas, de iguaes tabellas e balnnços. 

§ 2. o Mappa da ('Xportação dos gencros de producç-ão e ma
nufactura do paiz para fóra do lrnprrio, com o seu resumo, orga
nisado á semelhança do de importação das Alfandegas, com a 
ditfercnça que em todos os genNos deverá haver, além da co-

PARTE li, 8 
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Jurnna da somma dos valores por que furão despachados, a do 
peso ou quantidade de cada genero, reduzidas as medidas ás do 
Uio de Janeiro. 

§ 3. o Mappa da exportação dos generos do paiz para cada um 
dos portos e i'rovincias do lmpcrio, organisado como o anteceden
te, eliminado porém o valor· dos gcneros. 

§ 4. o Mappa da exportação para fóra do lmperio das m<'rca
dorias estrangeiras que já se houverem despachado nas Alfande
gas para consumo do paiz; regulando-se os preços pela pauta ou 
por arbitramento, quando nella não cstejão, os quaes serão indi
cados pelos Feitores das Alfandegas, ainda mesmo naquellas Me
sas que 'dellas fi cão separadas, das quars. se lhes ministrará para 
esse fim mensalmente as competeutcs listas e despachos; e se
gundo os ditos preços o Escrivão e Escripturarios das Mesas cal
cularão o valor de exportação e organisarão o mappa e seu resu
mo, conforme o modelo que~, àer para o de importação das Al
fandegas. Para o valor da moeda estmngeira, e outros artigos 
que pagarem direitos na exportação, lornar-se-ha o preço corren
te por onde se houverem calculado os direitos, accresccnlando 
para a moeda e metaes preciosos uma colmnna do seu peso em 
onças. 

§ 5. o Mappa dos gcneros e mercadorias estrangeiras importa
das com carta de guia de cada um dos portos do lmperio para 
consumo do paiz, tendo sido já despachadas em alguma das Al
fandegas do Impel'io. Este mappa, no Rio de Jan•~iro, Bahia e Per· 
nambuco, será feito nas Alfandegas. 

§ 6. o Mappa dos generos de producção Nacional imporlados 
de cada um dos portos do I mpcrio, ou seja para consumo do paiz, 
ou para exportação, organisado como o do ~ 3. o 

§ 7. o .Mappa das embarcações e suas toneladas, entradas di
rectamente de portos estrangeiros (incluídas as que tiverem feito 
escala por outros portos Nacionaes ou estrangeiros) e sahidas 
tambem directamente ou com escala por outros portos nacionaes 
ou estrangeiros, organisado conforme o modelo n. o 3. As embar
cações mercantes que tiverem entrado no decurso do anno finan
t:eiro, e no fim delle ainda existirem no porto, serão logo ar
queadas se ainda o não estiverem, afim de se comprehenderem 
neste mappa com as suas toneladas. 

§ 8. o .Mappa dos barcos nacionaes de cabotagem, e suas tone
ladas, entrados de cada um dos portos do Imperio, e sahidos para 
cada um dclles, directamente ou com escala, com distincção dos 
portos de cada Província. 

Art. 118. As tabellas e balanços de que trata o§ 1. 0 do artigo 
antecedente serão semcstraes, comprehendendo as do 2. o semes
tres do anno fil'lanceiro todo o dito anno; e os mappas de que 
trata o § 2. o e seguintes serão annuaes, e por annos financeiros. 
E par·a que estes trabalhos possão estar promptos, e se remettão 
ao Thesouro e Thcsourarias impreterivelmente logo depois de 
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findo o sem<'!'trc c o unno a que pertencerem. se irão fa:r:endo 
mensalmente rnnppas snbsidiarios para se r.ecopilarem a Hnal. 

CAPlTULO Yll. 

})A PAUTA nos PREÇOS CORRENTES E AVALIAÇÃO DOS GENEROS. 

Art. f 19. Os direitos de exportação e o dizimo serão cobrados 
S'<Jbrc o pn"ço corrente dos generos vendidos em grosso ou atacado 
na praça onde estiver a Mesa. 

Art. 120. Nas Mesas que tiverem tres ou mais Feitores, o Ad
ministrador nomeará dous delles por turno, no principio de cada 
semana, para fazerem a pauta dos preços correntes que devem 
s{'rvir ao calculo dos direitos dos generos. 

Art. 121. Os ditos Feitores, informando-se dos preços corren
tes que liVt'rão os generos no decurso da semana, formarão a 
pauta pelos ultimos por que se tlzerão as vendas, e a apresentarão 
no ultimo dia util ao Administrador, o qual, corrigindo-a no que 
precisar de correcção, rrwndará fazer por e lia o calculo dos direi
tos da semana seguinte. 

Art. 122. Nas Mesas que não tiverem mais de um Feitor, a 
pauta será feita por elle, e onde não houver Feitor o será pelo 
Escrivão. 

Art. 123. Quando as partes julgarem lesivas as avaliações da 
pauta o rupresentarão ao Administrador, e não sendo por estes 
<lttendidos, poderão recorret· para o Tribunal do Thesouro na 
Côrte, e para as Thesourarias nas Provincias. Se a decisão lhes 
lôr favoravel, lhes será restituido o que de mais houverem pago. 
O rccorso que não fôr interposto dentro da semana não será 
attendido. 

Art. 124. Qualquer dos Empregados da Mesa que julgar lesivas 
as avaliações contra a Fazenda Nacional, o representará ao Ad
ministrador, c se este as não emendflr poderá representa-lo ao 
Tribunal do Thesoum na Côrte, ou á Thesouraria nas Províncias, 
para providenciar como justo fôr. 

Art. 123. A pauta será organisada segundo o modelo estabele
cido pelo H.cgulamcnto de vinte seis de Março de mil oitocen
tos trinta e tres, com a ditTercnça: 1. o, que o café será qualifi
cado nclla em duas qualidades sómente, bom, e escolha ou resto
lho ; 2. o, no Uio de Janeiro, o assuci.lr· não refinado, em tres qua
lidades, a saber : redondo, batido e mascavo, e nas Províncias em 
tres qualidades, duas de branco c uma de mascavo, segundo as 
denominaçües que estiverem em uso; 3.0

, o fumo em duas qua
lidades, bom e restolho, sem distincção dos lugares da sua pro
ducção. 

Em cada uma das Provincins se farão na pauta os accrescen
tamentos, e suppressões de generos, conforme a respectiva expor
tação. 
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Arl. 126. Para os gencros que no mercado tivnrem mais qua
lidades do que as da })anta, se tomará para clla o preço medio das 
qualidades analo~as, v. g., para o café bom se tomará o rreçu 
nwdio de toda§ as qualidades superiores á escolha; para o assu
car redondo de Campos se tomará o redondo c meio redondo, c 
assim nas outras qualidades dos diversos gcneros. 

Art. 127. Quando fôr a despacho algum gencro ou mercadoria 
que não esteja na pauta, os Ii'citorcs o avaliar'ão, c onde não os 
houver, o Escrivão; c depois de approvada a avaliação pelo Ad
ministrador se fará o despacho. 

CAPITULO VIII. 

lUATIUCULA DA9 E.\IBARCAÇÕES E D.\S GESTES DO SERVIÇO DELLAS. 

Art. 128. Nenhuma embarcação nacional, excepto as de pes
earia da costa, poderá navegar de barra fóm sem que estt-ja nnl
triculada em algumas das Mesas do Consulado do Imperio. 

Art. 129. Para qualquer das referidas embarcações ser havida 
por Brasileira deverá ter por proprietario l~ Com mandante cida-
dãos Brasileiros; podendo porém reunir-se a propriedade, e o 
Com mando em uma só pessoa. 

Art. 130. Quando nas Mesas se duvide da nacionalidade do 
proprietario ou Commandante, se lhes exigirá que a justifiquem, 
não se dando por demonstrada a dos nascidos fóra do Brasil sim
plesmente justificada por testemunhas c attcstados, sem que taes 
justificações tenhão sido apresentadas c declaradas sufficitmtes no 
Tribunal do Thcsouro na Côrte, c nas Thcsourarias nas Provin
cias. 

Art. 131. Uma VPZ assim justificada a nacionalidade dos pro
prictarios e Com mandantes ou matriculada como nrasileira a em
barca~-ão em alguma das Mesas do Consulado do Imperio, não ~e 
cxigirtí nova justificação em outra Mesa, salvo se houver presump
c;ão vehementc de fraude. 

Art. 132. A matricula das cmbarcnçõcs nacionacs far-se-ha 
do modo seguinte: 

§ 1. o Os Arqucadorcs ou os cncarrrgados deste mister, pas-
sando á bordo da embarcação, ahi examinarão: 

1. o A classe c nome proprio da embarcação. 
2. o Quantas cobertas tem. 
3. o Quantos mastros, e se são de armação redonda ou latina. 
,,. • o Se a pôpa h c quadradn ou redonda. 
t>.o Se o garupés he fixo ou movei, c se tem figura de próa. 
6. o Quantos pés tem de comprido sobre o convés desde a roda 

<Ir pr0a al<'~ o cadaste, pela purle in terna. 
7. o Quantos na maior largura sobre o convés to111ada de uma a 

outra amurada pela parte interna. 
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8. o Quantos de ronlal ou altura, tomada pelo interiot' da bom
ha d1·sde a laLoa do costudo do porfio até a parte interior do 
convós, 

n. o A madeira de que h e construido o casco. 
10. Se h·~ de construcçuo estrangeira ou nacional, e neste ulti

mo caso o lugar onde foi construída c o eonst t'uctor. 
~ 2. o O pé de que se fat•á uso nas medições de que acima se 

trata St~rá o de palmo e meio de vara brasileira do commercio, c 
se subdividirá em decirnos. 

§ 3. 0 Das confrontações do ~ t.o pnssarüo os Arqueadorcs 
(~ertificado que assigm1rào, e o entregarão ao Administrador, o 
qual, depois de o rubricar no alto, o passará ao Escrivão para cal
cular ou fazer calcular pelos Escriplurarios na parte inferior do 
certificado a tonelagem da embarcação. 
~ ta.." Para se achi:lr o numero de toneladas se multiplicará o 

('Omprimento da embarcação pela sua largura, e o producto pelo 
}lontal, o resultado dividido pot· oitenta c um, dará no quociente 
us toneladas. Se a embarcação fôr movida por vapor procede-se 
do 111esmo modo c metade do quociente dar;) as toueladas. 

O modelo n.o 4 mostra praticamente o modo de se fazerem estes 
calculos. 
~ 5. o Por este certificado se lavrarâ o termo de matricula da 

embarcação em livro proprio pela maneira que mostra o modelo 
n.o 5, c se archivará o certifieado na Mesa, passando-so outro da 
matricula, como mostra o moddo n.o G. 

Art. 133. A matricula de uma embarcação nacional só terá 
lugar: f.o, quando ella tiver de sahir barra fora pela primeira 
\'CZ do porto do lmpcrio onde foi construída; 2. 0

, quando depois 
de matriculada passar da propriedade de um pura a de outro cida
dão Brasileiro; 3. o, quando mudar de nome ou de armação; 4. o, 
quando, sendo estrangeira, passar a pertencer a cidadão Brasileiro. 
No 2.0 e 3.°Ci.ISO, feita a nova matricula, se passará novo eertificado 
cassando-se o antigo, o qual, depois de cancellado, se archivará na 
Mesa. 

Art. 134. Todas as tezes que se matricular uma embarcação 
se lhe dará um passaporte Imperial (modelo n. o 7) que tení. vigor 
em quanto o tiver o certificado da matricula ; e este passaporln 
sera lavrado pela .l\Icsa na m<'sma folha em que estiver lançado o 
certificado e remetlido t•x-officio na Côrle á Secretaria de Estado 
da Marinha, e nas Províncias á da Presidencia, para ser assignado 
naquella pelo l\linistro de Estndo, e nestas pelo respectivo Presi
dente, c sellado com o sello das armas do lmperio: registrado 
em resumo com as declaraNes essenciaes sómente, será remctti
rlo ex-officio á Mesa, para ahi se entregar ao dono ou Comman
dantc da embarcação, ou á pessoa por elles devidamente auto
risilda. 

Os certificados c passaportes lmperiaes serão impressos em per
gaminho na typographia Nacional, c fornecidos pelo Thesouro ás 
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:Mesas do Consulado, as quaes haverão das parles a ímpo rumcía 
do per-gaminho, c a rcmetterão ás Thcsourarias com os rendimen
tos nacionaes. 

Art. 135. Quando uma embarcação nucional tiver de serdes
pachada para sahir de algum porto do Imperio, a Mesa do Consu
lado r<>spcctivu fará examinar se as confronlaçiks conferem com 
o certificado, e os Examinadores, achando-as exactas, entregarão 
lVI Mesa um certificado simples passado deste modo- Certifica
mos que o barco tal confere com a sua matricula. Mesa do Consu
lado tantus de tal mez e anno ( assignados os Arqucadorcs ou OI' 

que suas vezes fizerem). 
Art. 136. Se o certificado da matt·icula do barco não conferir 

em alguma das confmntações apontadas no § 1.0 do art. 132, os 
Examinadores assim o declararão no seu ccrtil1cado, e na Mesa 
se accrescentará essa circumstancia no certificado da illatricula, 
se não fôr das que a exigem nova (art. 133 ), e igualmente a mu
dança de Commandante, se a houver, como mostra o modelo. 

Art. 1:37. nas ditrerenças de mais ou menos meio pé uas di
mensões de arqueação não se fará declaração alguma no certifi
cado da matricula, e as de mais ou menos um decimo não serão 
attendidas na medição; mas, quando se acharem maiMcs dilfe
renças ou erro no calculo das toneladas, além das declarações do 
que trata o art. 136, se dará parte circumst.anciada ao Thcsouro, 
para mandar proceder contra os Empregados que taes erros tive
rem comrnett.ido. 

Art. 138. No exame da embarcações estrangeiras os Arquca
dores se limitarão a tomar as dimensões para a arqueação. 

Art. 139. Quando a embarcação mudm· de nome ou de pro
prietal'io, ou de qualidade e armação em paiz estrangeiro, o Con
sul Brasileiro 3hi residente lhe passará um certilicado de matricu
la provisorio, que só servirá até entrar no porto do Irnperio a 
que se destinar, onde se lavrará a matricula, e se passará novo 
certificado e passaporte Imperial. 

Art. 140. O Commandante de embarcação nacional que se 
perder, ou fór abandonada ou vendida fóra do lmpcrio, em porto 
onde houver Consul Brasileiro, he obrigado a entregar-lhe os 
passaportes e certificado da matricula da embarcação, cobrando 
recibo, para este os remetter á Secretaria de Estado da Marinha; 
e, se não houver Consul, os entregará na Mesa do primeiro porto 
Nacional a que fór; e, não os entregando dentro de oito dias, ou 
não provando a perda, ou se não apresentar o recibo do Cousul, 
pagará urna multa de ft.~OOO por tonelada, e não será mais adrnitti
do a matricular-se como Official de embarcação nacional. O Ad
ministrador, logo que occorrer o caso de que trata este artigo, dará 
parte á Secretaria de Estado da Marinha para mandar proceder 
contra o Comfflandante, c fazerem-se etlectivas as penas que nelle 
são impostas. 

Art. 141. Os certificados e passaportes Impcriacs que forem 
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cassados pelas Mesas ou pelos Consules, serão cancellados e inu
tilisados com uma nota que assim o deelare, c remettidos ás Se
crela•·ias das Prcsidendas, c dellas á de Estado da Marinha ou a 
esta directameutc na Córtc. 

Matricula da gente do mar. 

Art. 142. O Commandantc ou Mestre de qualquer embarcação 
nacional, ou a pesso:J por elle encarregada de promover o seu des
pacho, antes de despachar para sahir do porto, aprest'ntará na 
Mesa do C.onsulado uma lista por clle Cornmandante assignada, 
contendo o seu nome e domicilio, e os nomes de toda a mais gente 
do serviço da embarcação, as suas idades e naturalidades, a qual 
o Administrador mandará entregar aos encarregados deste expe
diente, para, depois de a confrontarem com as pessoas nella de
signadas, que para esse fim virão juntas á Mesa em qualquer dia 
que ao Com mandante fól' mais com modo, passarem a lista, mo
delo n. o 8, que será assignada pelo Administrador c Escrivão, e 
entregue ao QQmmandanlc, gu~rdando-se a outra na Mesa, depois 
de notadas nella as ditTcrenças encontradas. 

Se depois de feita assim a matricula sobrevier mudança de 
Com mandante ou outra pessoa nella comprehendida, se lançarão 
no verso da lista as notas competenh$, c lambem na que fica na 
1\lpsa, sendo estas assignadas pelo Com mandante. 

CAPITULO JX. 

PROCESSO DO DESPACHO MARITll\10. 

Art. 143. Para qualquer embarcação mercante nacional ser 
desembaraçada pelas Mesas para pode•· sahil· do porto, deverá o 
Commandante ou o encarregado de promover o despacho apre
sentar ao Administrador: 

1. o Uma nota em duplicado por elle assignada, com a data
porto para onde des.paeha- nação- nome- e toneladas da em
barcação- nome do Com mandante c do proprictario- dia em 
que entrou no porto, e em que pretende sahir·- e, se sahir pela 
primeira vez, ou, sendo de cabotagem, sahirp ara porto estrangeiro 
-o dia em que principiou a carregar- e vice-versa, o dia em 
que acabou de descarregar; finalmente o numero da tripolação 
ou gente do serviço da embarcação, não comprehcndidos Officiaes 
de ré. 

2. o O manifesto da carga que tem a bordo ou declaração de 
sahir em lash·o. Os barc0s de cabotagem que pretenderem sahir 
para porto nacional poderão despachar antes da apresentação do 
manifesto. 

3. o A matricula da gente do serviço da embarcação. 
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4. o O bilhete de corrente da Alfand<'ga, quando esta estiver 
separada da l\lcsa. 

5. o O certificado da matricula da embarcação o o passnporte 
Imperial, ou scjão aquelles com que ella entrou no porto ou os 
que pela Mesa se houverem passado depois. 

6. o O passaporte especial da viagem com que a embarcação 
tiver entrado no porto. 

Art. 1 lt.4. O Administrador ou o Escrivão, achando correntes. 
e em devida fót·ma todos estes documentos (se o não estiverem os 
farão reformar), rubricaní as notas no alto, e dq>nis de veritlca
do pelas listas remPttidas da Alfandega o dia da entrada da em
b()rcação no porto, c confrontados os documentos com as notas, 
e com o que constar na Mesa a esse r(~speito, os dous cncanega
dos do calculo calcularão os dimitos c contribuição que se dcve111 
haver pelo de . .;pacho, e depois de verificado o calculo ('ntrc am
bos, lançará cada qual na sua nota a irnportancia de cada ff~ndi
mento, repetindo por extenso a som ma total; <', rubricadas por 
ambos, entregarão uma dellas ao Escrivão c a outra ao Thesou
reiro, o qual lançará a importancia no seu caderno de receita e 
na nota o numero, e a verba- recebi -F. (o appcllido), c pas
sando a depois ao encanegado do livro de receita competente 
para lançar a importancia c pM na nota- lançado- F. (o appr-1-
lido), e passa-la a quem competir para lavrar o novo passaporlc 
especial da viagem, modelo n.o 9, quando tenha lugar, ou lançar 
no que continuar a servir a apostilha da nova viagem, c outmsim 
lavrar o- passe- modelo n. o 10, para o drsembaraço da embat·
cação na Fortalez:l do Hrgistro do porto onde a houver. 

Art. 145. Correntes todos estes documentos de bordo, o Es
crivão os entregar<í á parte junt~mentc com a nota, que fic;~rá em 
seu poder, na qual terá posto a verba- pagou- F. {o appelli
do) e guat·dará a outra para a fazer encadernar depois de confe
rida com o livro de receita. 

Art. 146. Os passaportes espcciaes das embarcações que nave
garem para fóra do lmperio servirão sómente em uma viagem 
redonda; os dos bal'cos de cabotagem servirão emquanto não 
mudarem de r..ertificado da matricula, c houver espaço para as 
apostillas. Uns e outros, quando forem substituídos por novos 
passaportes, serão cancc!Jados e guardad()S nas .Mesns. 

Art. 147. O Adminbtrador terá todo o cuidado c vigilancia 
em que o despacho seja aviado com a mnior brevidade possível, 
para que jamais por falta dellc se demore a sabida da embar
cação. 

Art. ill8. Quando a embarcação não sahir do rorto no dia 
marcado (não sendo por causa de força maior) a Fortaleza do 
Registro não a deixará sahil· sem pagar a ancoragem accreseit.la, 
a qual o Com mandante da Fortalrza remelterá á Mt~sn, onde será 
carrrgada ao Th~sourt>iro no livro de receita desses direitos, de-
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baixo da data em que a receber, assim: ancoragem accrescida 
de tantos dias da em,barcação tal, sob nwnero. 

Art. 149. Nos portos onde não houver Fortaleza que possa im
pedir a sabida das embarcaçõr~s, os Com mandantes serão obriga
dos a prestar fiança idonea aos direitos c contribuições que hajão 
de pagar, ou a depositat· na Mesa o seu passaporte c certificado; 
sem o que não serão admittido3 á pratica com a terra, e não lhes 
serão restituídos em quanto não satisfizerem o que deverem. 

Art. 150. No despacho das embarcações estrangeiras seguir
se-ha o mesmo que no das nacionaes com a differcnça : 

1. o Que o passaporte e certificado da nacionalidade, quando 
não se der o caso do art. j 49, logo que fôr apresentado com as 
notas para o despacho c conferido com ellas, será restituído á 
parte. 

2. o Que se lhe não dará passaporte pela J\Iesa, nem se lançarú 
verba ou apostilla algumn no seu passaporte; ma51 sómcnte se 
expedirá o passe pnra se lhe não pôr impedimento pela Fortn.leza 
do Registro nn sallida do porto, independente de outra qualquer 
ordem. 

CAPITULO X. 

J)ESPACHO DE EXPORTAÇXO PARA FÚRA DO BlPERIO. 

Arl. 151. Serão babeis para fazer qualquer destes despachos 
nas Mesas do Consulado todos os que ahi se apresentarem habi
litados, como para os despachos da All'andcga fôr determinado, 
quer seja o proprio dono do gcncro, quer um seu proposto ou 
caixeiro. 

Generos do paiz. 

Art. 152. Toda a pessoa assim habilitada quo quizcr despa
char gcneros de producção do paiz em bruto ou manufacturados, 
para serem exportados para fóra do Imperio deverá apresentar ao 
Administrador duas notas em tudo ic;uacs, contendo:- a data em 
que a ilí)rescnta -o pofto do destino-, o nome da cmbarcaç,ão-, 
a ponte, trapiche ou outro qualquer lugar d,, embarque-, a marca, 
o numero c qualidade dos volumes-, o ~enero, sua quantidade 
ou peso, se fór de pesar, c a qualidade, se houver mais de umn, 
sendo rcpetidns por extenso as quantidades totaes qnc houverem 
de servir ao calculo dos direitos, c possão dar oecasião á fraude 
em prcjuizo del!cs; uma só das notus será assignada pela parte 
ou pelo seu pr0p0sto devidnmcnto autorisado. 

Art. 153. Se as notas não estiverem crn t~:~rmos o Administrn
dOI' advertirá á parte para <JS reformar; c, reformadas que sejão, 
lançará na qne tiver nssignatura a distribuição a um dos Feitores; 
assim: D. a F .... (o appcllido do Feitor), o se houver só um 

PAJnE n. 9 
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bastará que a rubrique, e as entregará á parte, a qual as Iev:mi. 
ao Feitor para examinar a identidade do gencro c a sua qualidadf~, 
medida ou peso. 

Exame dos generos. 

Art. 1!54. A qualidade superior do gencro não precisa srr exa
minada, as outras bastarú que o Feitor as veriilquc em dous ou 
tres volumes tomados ao acaso, c assim tarnbem o peso e medida, 
quando os volumes forem de peso e medida iguc~l, como de ordi
nario são as saccas de café ou o tiverem marcado, como as de algo
düo : c achando-se tudo exacto lançará na nota - confere -
:F ... , c a remctterá á Mesa por um Guarda, Continuo ou Cor
reio, que pelo Administrador estiver distribuído pura esse ser
viço. 

Art. 1~5. No peso do algodão e no das suecas de café nno se fará 
abatimento de taras dos cnvoltorios. 

Art. 156. A qualificação do assucar existente nos Trapiches c 
Armazcns, seni feita pelos Feitore3 á vista dns amostras que os 
Administradores dos mesmos Trapiches c Armazans devem remet
ter á Mesa de cada uma das caixas, fechos ou outros volumes com 
a lista respectiva; e á margem della assentarão os I<\~itorcs a qua
lidade do assucar. Se houver divergencia dos Feitores entre si ou 
com as partes) decidirá o Administrador. Por estas listas se fará 
na Mesa, quando a ella fôr a nota para o despacho, a verificaç.ão 
da qualidade do gcncro, continuando as amostras depois qu-:~ já 
não forem precisas, a ter como até agora appiicação para os Hos
pitaes de Caridade. As mencionadas listas se encadernarão em 
tomos separados, segundo os Trapiches n que pertencerei{}, csen
s:mdo-sc assim os livros da entrada c sabida do assucar nos Teapi
ches, que até agora se cscripluravão nas Mesas. 

Art. 157. Os productos destinados a Gabinetes t1c Historia 
Natural, collcgidos e arranjados no lmpcrio por Professores para 
esse fim expressamente deputados por Governos ou Acadenlias 
c:;trangeirns, c devidamente acreditados pelos respectivos Empre
gados Diplomaticos ou Consulares, se despacharão sem se abrirem 
os yolumcs em que estiverem acondicionados, bastando a decla
ração jurada do Naturalista ; e se cobrarão os direitos pelo ''aloi' 
que se lhes der, á vista d::ts relações em duplicado que dclles deve 
apresentar. 

Art. 1~8. No caso de que o Feitor encontre alguma diffcrcnça 
para melhor na qunlidadc, ou para mais no peso ou medida do 
gencro o declarará em ambas as notas, convindo a parte : c se 
não convier o participará ao Administrador para decidir, ouvindo 
os outros Feitores c o Eserivão, e segundo a decisão se fará o 
despacho. Se a diiTerença fdr outra não a declarará nas notas sem 
decisão do l1dministrador pPla fôrma sobredita. 

Art. t5'J. Os l1'eitorcs, Conferentes c os Gunrdas ou outros 
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quaesqucr J~mpregados das Mesas que suspeitarem que algum 
volnme de assucnr, nlgodi"io ou de outro qualquer genero que fôr 
a despacho contêm corpos estranhos parn lhe fazerem augmentar 
o peso ou mistura de gcnero de inferior qualidade, ou ·nnalmente 
urn gc~ncro di verso c de maior valor, do que costumão acondi
cionar-se em taes voiumes, ou do que accusar a nota, despacho 
on guia, darão parte immediatamcnte no Administrador para 
mandar nvcri;;;unr essa fraude~, c fazer proceder contra o dcfrau
dad T, n!im de ser punido com as pEnas da Lei, apprchendido 
o volume e seu contcudo para o Empregado que descobrir a 
fraude. 

Art. 160. Quando ns partes qucirão despachar o gencro antes 
do ir á ponte, se lhes pcrmittirá, fnendo o Feitor o exame em 
cada uma das porções que nella entrarem, e dtlclarando por ex
te:lso no despacho a quantidade de voiumes qnc examinou: sem 
esta dcc1aracão o Conl'crcntc não os deixará embarcar. Se o J<"'ei
tor achar diffl~rença tw qualidade ou quantidade do gencro con
tcudo nos volumes, em prcjuizo dos direitos, o representará ao 
Administrador para proceder conforme o art. 159, c se haver da 
parte em dobro o que ncercsccr nos direitos, c mais a quarta parte 
para o Feitor. 

Art. 161. Se o gcnero dcspadHido em uma semana vier ú ponte 
na seguinte, quando tenha augmentado o preço do gcncro na 
pauta, os Feitores c Conferentes não o darão por desembamçado 
para o embarque sem pas·ar os direitos relativos ao augmento do 
pr<'ço. 

Calculo c pagamento dos direitos. 

Art. 16?.. Concluído o exame do Fcito1·, a parte entrcgani as 
notas ao ·Escrivão, c conf(~ridas uma pela outra, pelos encarrega~ 
dos dos ealculos, e r.eiladus conformes ca1cu1J.rão os direitos, e 
depois de verificado o calculo entre ambos, bnçnrú cada qual na 
s~a nota a importancia dos direitos c mais rendimentos devidos, 
e depois de rubricadas por ambos uma c outra, entregarão ao 
Tlwsourciro a qu~ estiver assignada pela parte, o qual receberá 
a importancia, c Jançani na nota o numero c a verba- recebi
l"f ••• (o appellido) declarando se alguma quantia he paga em 
assignados, e no seu c:tdcrno r]P, receita a importanciu, passando 
depois a nota ao Escrivão ou Escripturario encarregado do livro 
de receita competente para carregar a importancia, c lançar nu 
nota a verba-lançado-F ... (oappellido); o que feito, arc
mctterá por um Guarda, Correio ou Continuo aos Conferentes do 
embarque. 

Art. 1G3. A oulra nota não assignada pda parte, depois de S(' 

lhe !anç.ar o me~mo nunwro do despacho, se passará ao enrarr<'
gado dos iirros a~xiiian's dos mappas, para fazer os compclenlcs 
assentos, e restitui-la no l~serivão para tl guardar. 
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Conferencia e em,barque dos generos. 

Art. 164. O Conferente examinando o despacho, c achando 
que lhe nãó falta nenhum dos requisitos (dando particular atten
ção á verba do Thesourciro, c á do l<inçamento no livro de recmta) 
assistirá ao ewbarque do genero, c lançurá no dcs;acho a uota 
-Embarcou, v. g., tantas saccas no saveiro lul ou nu lancha da 
embarcação em tantos F ... e o entregará ao conductor, o qual 
scgmrá com clle em direitura até bordo, não se deixando atracar 
de barco algum, sob pena de pagar uma multa de 20:tj)000, c outra 
igual o arracs do borco que atracar, salvo o caso de soccorro exi
gido por força maior; c quando não paguem srrão remettidos á 
Cadeia, á ordem do Administrado!', onde estarão vinte dias em 
custodia. Se o genero fôr em mais de um barco o Conferente 
assim o notará, declarando a quantidade que leva cada um, c o 
numero da guia que o acompanha, e entregará o despacho ao 
ultimo que sahir, dando-se urna guia a cada um dos outros pas
sada pela Mesa, c cortada do livro de talão, v. g., o saveiro tal 
conduz tantas saccas de café por conta do despacho n. o 10. Tantos 
de tal mez ás tantas horas.- Hubricn do Administrador c Es
crivão. 

Art. 165. O Commnndantc ou seu proposto a bordo, recebido 
que S<'ja alli o gencro, lançará no despacho, ou guia a nota de 
- Uecebido- por elle rubricada, f' restituirá o despacho ao Cor:
fcrcnte immediatamcnte, se a embarca~ão estiver atracada á pon
te, ou, não estando, rcmettcrá o despacho c guias logo em direi
tora nesse mesmo dia ao Guarda Commandantc do respectivo 
ancoradouro para elle, podendo ser, ou no seguinte impreteri
velmente, os remetter á .Mesa, bOb pena de ser suspenso ror um 
mcz c demiltido se os perder; c se o saveiro ou bnrco \'Oitar a 
receber mais carga no mesmo dia, por elle será rcmettido á l\lesa 
directamente; e nos portos em que não houver barca de vigia do 
ancoradouro será o despacho ou guia entregue ao Guarda -Mó r, 
ou Guarda Com mandante do esca!er de ronda, na primeira que 
por alli fizer, para o entregar na l.\lesa, ou remettida directamentc 
a clla, pcio Com mandante, na manhã seguinte. O Com mandante 
do navio por si, c pelo seu proposto, que fnltar ás obrig:1ções que 
Jhc impõe este artigo, pagaril por cad:J vez uma multa igual aos 
dirPitos dos generos acompanhados pelo despacho ou guia. Igual 
multa pagará quando receber u seu bordo generos dcspnc!wdu~ 
<JU guiados para outra embarcação, os quacs o Administrador 
mandará transferir logo para aquella a que pertencerem. 

Art. 166. As guias, depois d(~ conferidas com os despachos, serão 
cancelladas c cmmassadus com o respectivo livro, o os despachos, 
cujo carregamento estiver completo, serão conferidos com o livro 
dos direitos, rondo-se um ponto ou outro signal á margem do 
assento, e gu~ll·dados pelo EscriYilo para os mGndar encadernar. 
As duplicatas destes despachos serão canccHadas com dous riscos 
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de alto a baixo, c entregues ás partes com esta verba--- Pagou 
os direitos, c embarcou os gcncros. - O Escrivão l!' ... (o appeld 
lido). 

Art. 167. Todos os gencros que se pretendeJ'erú exportm· para 
fóra do Im perio passarão pela l\!esa, e serão embarcados na ponte 
della, c onde não houver ponte, na praia para isso destinada, que 
será proxírna á Mllsa, e ao entrarem, ou passarem alli, serão to
madas a rol por um Conferente ou Guarda, as marcas e quanti
dades dos volumes, afim de se confrontarem diariamente com o 
cmburque que comtar dos despachos, e com os generos que aconte
ça ficarem por embarcar na ponte ou praia, considerando-se como 
extraviados aos direitos os que de uutro algum ponto ou praia se 
dirigirem iis embarcações que estiverem á carga com destino para 
fóra do lmpcrio. 

Art. 168. Aquelles geaeros porém que existirem em Trapiches 
e Armazens alfandegados, como assucar, couros e madeira, serão 
embarcados desses pontos, acompanhados do competente despa
cho ou guia de talão, depois de conferidos pelo Agente do Tra
piche conforme o art. 16!~o; mas se tiverem de embarcar em outro 
qualquer ponto não irão para a embarcação do seu destino sem 
passarem pela ponte ou lugar destinado para o embarque proximo 
tÍ M<·sa, para ohi serem examinados e conferidos sem desembar
carem no saveiro ou lancha sempre que ror possível, indo a bordo 
o Conferente acompanhado de um Guarda fazer a conferencia á 
vista do despaeho. com o qual seguirão os gt'neros para bordo da. 
embarcação, vh;do até a ponte acompanhados de uma guia da 
l\1t•sa rubricada pelo Administrador c Escrivlio, em que se de
clarem as horas em que e lia deve ter vigor (que serão as que 
razoavelmente forem bastantes para chegarem até alli) , c se fo
rem encontrados fóra dessas horas, ou dirigindo-se para outro 
lugar quo não seja a 1\Iesa, e se possa suspeitar que vüo extravia
dos, serão como taes apprehcndidos. 

Art. 1L9. Não será permittido embarcarem para exportação, 
nem serão inspcccionadas (art. 156) caixas c fechos de assuear 
que não tiverem marca de fogo do angenho, c do peso e taras, c 
na falta da do engenho a do dono ou consignatario, que ficará 
rcsponsavcl pelas fraudes que nellas apparcçuo. 

Art. 170. Os QTnt~ros que entrarem na ponte da Mesa serão 
irli{JfCL'rive!meBte dr~spachados no mesmo dia dn entrada, (~em
barc3dos, prorogando-sc o serviço ató que se conclua o embar
que: mas quando pcb sua quantidade nflo possa vender-se todo 
o embarque, prvrogar-sc-ha até as quatro ou cinco horas datar
de, segundo as estações . 

.Art. 17!. Se ao Administrador constar por denuncia ou outro 
qualquer meio, que a bordo de aiguma cmbarcaçuo existem ge
ueros que não tiverem sido competeutemente despachados, irá 
verifica-lo eom o Escrivão e os Conferentes c Guardas precisos, e 
1H.:haad(5-os, procederá conforme o art. 1 vS. 
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Art. 172. Concluído o carregamento de uma embarcação, o 
Commandantc dcl!a <1prcsentará na Mesa o manifesto da carga 
que tem a bordo, separando o que leva por exportação, baldea
ção e rrexportnção (c qunndo o Administrador o julgue nccessa
rio, exigirá lambem o livro do portaló) para se conferir com os 
daspachos existentes na Mesa. 

Art. 173. Se depois de feito o despacho para um porto e na
vio, o dono quizer mudar o destino do gencro para outro porto, 
o Administrador o pcnniltirá, rnandando pôr no despacho e livro 
de receitll as nolas competentes, por cllc e pelo Escrivão assigna
dns, tomando as cautelas convenientes para se evitarem fraudes 
e dcscamiuhos, cobrando-se os direitos do augmento de preço que 
o gencro tiver tido até o dia do embarque para a embarcação que 
o tiver de conduzir. 

Gencros do paiz para gasto das embarcações. 

Art. 17!,.. O despacho dos gcncros do paiz para consumo da 
gente do serviço das embarcações que navegão para fóra elo Im
perio, quer o consumo seja no porto, quer na viagem, será feito 
do modo seguinte : 
~ 1. o O das embarcações rstrangeiras: 
Quando o Com mandante, ou seu proposto quizcr embarcar al

gum fornecimento dos ditos generos para o consumo de bordo, 
.durante a estada no porto, apresentará na Mesa um bilhete ou 
nota com as declarac;õcs necessarias, pela qual se lhe passarô uma 
guia para o embarque, a qual; quando voltar á .l\Jesa, iicará guar
dada com os bilhetes, até o Commandante apresentar a nota art. 
153, para o despacho do fornecimento para a viagem. J~ntão se 
sommani cadn um dos gcneros constantes das guias, e o resultado 
se apresentará ao Administrador, c se este aehar algum genero 
em quantidade maior do que o consumo onlinario, segundo o 
numero de pessoas, c os di<lS de demora no porto, mandará 
accrcscentar o excesso na nota com declaração pnra se haverem 
os direitos, seguindo-se quanto ao mais o procc:o,so ordinario de 
taes despachos. As fructas, hortaliças e outras semcllwntes mi_u
dczas poderão embarcar sem guia, c nfto serão levadas á nota 
para despacho. 

§ 2. o O das embarcações nacionaes será feito do mesmo modo 
que o das estrangeiras, com a diiTercnça que os Adqlinistradord 
lhes concederão livre do direitos de exportação a quantidade de 
cada um dos gcncros que rc~zoavclmcnte fôr bastante, não só para 
o consumo no porto, mas tambcm na viagem. 

% 3. o Os Administradores dt1s Mesas de Consulado rcmettrrão 
ao Thcsouro uma lista dos generos do paiz, e o seu preço no mer
cado, que se costumão fornecer ás embarcações para sustento da 
gente do serviço, e a quantidade que se orc;a para cada pessoa 
por dia 1 afim de se oqjmÜ5ar uma Tarifa geral para todns as 
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Mesas; ha-vendo-se entretanto os Administradores com a posshcl 
igualdade no arbitrio, que se lhes concede nos paragraphos ante
cedentes, não fazendo mais favor a uns do que a outros, c tendo 
cuidado rm que se não abuse desta concessão em prejuízo da Fa
zenda Nacional. 

Art. 175. As madeiras e outros gencros do paiz para fabrico, 
e reparo das embarcações estrangeiras pagarão direitos de expor
tação, c se poderão despachar de uma só vez ou por partes, como 
determina o artigo antecede11te; c nenhum concerto ou fabrico 
se principiará sem que o Commandante, dono ou consignatario 
de parte á Mesa, sob pena de pagar uma multa de 'W;;i\000, e na 
1\lesa se lhe dará uma dcelaraçüo de haver dado a parte. O Admi
nistradot' mandará os Arqucadorcs de vez em quando examinar 
as embarcações em fabrico, para que se não illuda a disposição 
deste artigo. 

Generos estrangeiros, 

Art. 17G. O despacho, conferencia c embarque dos gencros 
estrangeiros que jü tiverem pago direitos de consumo das Alfan
degas, c se destinarem a portos estrangeiros, far-sc-ha conforme 
o H.cgulamento das Alfandcgas a respeito do Commercio de cabo
tagem dos ditos generos, com a dillerença, que dcllcs se não dará 
carta de guia; mas irão sómcntc incluidos no manifesto. 

O mesmo se praticará com os que nellas pagarem os ditos di
reitos para dahi sahirem por mar para bordo de embarcações 
com destino a portos estrangeiros, os quaes, deiwis de conferidos 
na ponte da Alfandegada mesma maneira quu se subissem por 
terra, c declarando-se, além disso, na ycrba da conferencia odes
tino que vão ter, seguirão para a ponte do Consulado, se fôr se .. 
parado da Alfandcga, acompanhados de um Guarda com odes
pacho, que entregará ao Conferente d3 Mesa, e ulli se dará uma 
guia ao conductor para seguir até bordo (art. 16'a. ), restituin
do-se á Alfandcga o despacho, depois da conferencia com o mani
festo. 

CAPITULO XI. 

DA NAVEGAÇÃO DE C.\.BOTAGE:'\1 DOS GENEROS DO PAlZ 

E I;STilA~:GEIROS. 

Art. 177. Toda a pcsson que quizcr cmbGrcar gcncros de pro
àucção Naeional em qualquer porto do Imperio, para serem 
transportados de barra fôra para outro porto delle lo que só h c 
pcrmittido em barco Nacional ) apresentará na Mesa do Consulado 
ou de Henda:;, duas notas assignadas, contendo as declurações do 
art. 15'1-, em umu das flllUes o Administrador iJ!1';:;:rá no alto o de:: .. 
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pacho- embarquem- F ... (o appcllido ), c a entregará á parte 
para com clla embarcar o gcnero, c a outra ficará na Mesa. 

Art. 178. Quando o gcncro embarcar na ponte da Mesa ou nos 
Trapiches c Arrnazens sujeitos á inspecção della, far-se-ha a con
ferencia peJo modo estabelecido para os mais generos que se ex
portão para fóra do Impcrio, c quando forem embarcados em 
outro qualquer lugar, irá um Guarda, se o Administrador o jul
gar necessario, e a irnportancia do genero o merecer, assistir ao 
embarque, e fazer a conferencia da maneira que o pralicão os 
Conferentes; o que feito, voltará o despacho á Mesa, para se 
conferir a final com o manifesto, c com o duplicado que nella 
ficou, e se proceder em tudo o mais como determina o art. 172, 
e conforme ao l\Pgulamento das Alfandcgas relativamente ao com
mcrcio de cabotagem de mercadorias cstrang0iras, rcmettPndo-sc 
os despachm-, os quacsscrvirão de guias, com o manifesto debaixo 
de sobrc~cripto sellado á 1\lcsa do Consulado ou de Rendas, ou ao 
.Agente dcllu no porto do destino. 

Art. 179. No Município da Côrtc o embnrquc fóra da ponte de 
gcneros da producção dclle, sujeitos a dizimo, não se poderá fazer 
sem assistcncia de um Agente ou Guarda. 

Art. 180. Se a embarcação tiver de sahir em lastro, o Com
m::mdantc ou Mestre apresentará uma nota que assim o declare, 
e com ella se procederá como eorn o manifi'Sto, verificando-se por 
meio de visita da .Mesa a realidade da deelaraç-ão. 

Art. lSL Chegada n embarcação ao porto do seu destino, o 
desembarque dos gcne;·os será feito com assistcneiJ de um Cont'c
rente, Ag~>nt.c ou·Guarda, a quem forem distribuídas as guias, o 
qual, depois de lançar ncllas as notas de conferencia, as entregará 
na .Mesa para scguardarcm. 

Art. 182. No caso de se não achar no acto do desembarque 
a quantidade de volumes constantes do manífesto c guias, se ha
verão do Commandante ou Mestre os direitos de CXi;Ortaç.io dos 
que faltarem, e se forem de producção do Município da Côrtc 
tambcm o dizimo a que forem sujeitos, e mais outro tanto de mul
ta, metade para a Fazenda Nacim13l, c metade para o Conferente. 
Se a falta nãó fôr de volumes, mas sim na quantid;~de do gcncro, 
os ditos dirt'itos c multa recuhirão no dono dcllc. 

Art. 183 No caso de se achar maior quantidade de volumes 
do que o constante do manifesto c guias, pagará o mestre para a 
J<azenda Nacional uma multa igual aos direitos c dizimo do 
accrcscimo; e se este fôr no gcncro, a multa rccahirá no dono 
delle. 

Art. tS't-. A cmbarcnçflo de cabotagem (!UC cntrnr com cargn sem 
trazer manifesto, pagtlrá os direitos dos !_Scneros do paiz que ainda 
poderia carregar se viesse abnrrotada com o de maior valor que se 
costuma exportar do porto d'ondc sa!lio para o do dcstiúo, c mais 
outro tn~1to dr muHa para a -Fazenda 2'\aeionai. 
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Art. 185. O que entrar em lastro, srm a dt~cluração do art. 
180, incorrerá na pena do artigo anfPcrdrntr. 

Art. 186. Concluída a descarga, dar-sc-tm disso ao 1\lesti·r. 
uma dt~claração assignada pelo Administrador e Escrivão, afim 
de com ella assim o mostrar na Mesa do porto d'onde veio; e, 
não n apresentando alli, pagará os direitos dos generos com que 
snhira, c mnis outro tanto de multa para a l•'azenda Nacional. 

Art. 187. No despacho dos gencros estrangeiros navegados 
por cabotagem se seguirá o Uegulamento das Alfandegas. 

Art. 188. O ouro e prata em barra, pinha, ou em morda 
Nacional ou estrangeira, não se poderá despachar de um para 
outro porto do lmperio, sem se depositarem na Mesa os dous 
por cento de exportdção; os qnaes não serão mais restituídos, se 
dentro de um anno se não aprescRtar documento da .Mesa i.m
vo,rtadora de haverem com elfeito desembarcado nella. 

Art. 189. Nos portos em que por circumstancias locaes se não 
poderem executar com todo o rigor as disposições deste Capi
tulo e do an~eeedente, relativas ao procrsso do despacho dos ge-
neros, os Administradores proporão ás Thcsourarias as modifi
cações que convirá fazerem-se no mesmo processo, para as sub
metterem ao Tribunal do Thesouro, tendo rm Yista conciliar a 
boa arrecadação das rendas com o menor inrommodo do Com
mcrcio, e a menor despcza tanto do mPsmo Commf>rcio como 
da J<'azenda ~acional. 

2AFITLJI.O XII. 

DOS TRAPICHES E AIDL\ZE~S, E D"\S PllE~SAS DE ALGOIJÃO. 

Ar-t. 190. Os Trapiches e Armazens, e as Prensas de algodão, 
on1e se recolherem generos sujeitos a impostos geraes, que se 
nrrecadarem pelas Mesas do Consulado, serão sujeitos á inspec
ção dellas, e terão eseripturação regular, e em dia da entrada 
e sabida dos mesmos gf'neros, em livros rubricados pelos Ad
ministradores das ditas .Mesas. 

Art. 181. Os proprietctrios e Administradores dos ditos Tra
piches, Armazens, e Prensas são obrigados a rcmctter á 1\fesa a 
sua assignatura, e as dos que tiverem de fazer as suas vezes, e 
no primeiro di(l de cada semana, uma lista da entrada, e outra 
da sahida de cada um dos ditos gcncros m1 semana antecedente, 
comprchendendo a do assucar, sómcnte o que já tiver sido ins
peccionado pela 1\lesa, acompanhando.-a das amostras do genero-~ 
que não ex.cederão de ±de libra, embrulhadas em papeis c.om a 
marca e numero das caixas. 

Art. 192. Não embarcará nem desembarcará nos ditt'>s. Trapi
r.hes-. Armaz.ens, e Pt't>nsas, genero algum dos sobreditos. 8em 
assisttmcia do Guarda AgPnte do mesmo Trapictw, e o Adrn-inis-

P.\RTE 11. to · 
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trador pro-videnciará que por falta dellc se não demore de modo 
algum esse scl'Viço. 

Art. 193. Nenhum dos ditos generos sahirá dos Trapiches, Ar
mazens, c Prensas, para exportação sem despacho da Mesa, ou 
para consumo, sem licença rubricada pelo Administrador, c Es
Cl'ivão, na qunl o Agente, depois de sahido o gencro, lançará a 
nota de sabida pot· elle assignada, e o Administrador que o con
trario fizer ou pcrmittir, incorrerá nas penas de contrabando, 
como se houvesse feito de todo o genero que assim deixar sahir. 

Art. 194. No fim de cada mcz o Administrador de Trapiches, 
Armazem, ou Prensa, entregará ao Agente um balanço em resu
mo da entrada e Euhida dos generos do paiz, e dos que ficão em 
ser naquellc dia; e o Agente, depois de verificar os existentes, o 
remetterá á .!\lesa, para ser confrontado com a entrada e sabida; 
havendo-se d<> dono, ou Administrador dos ditos Trapiches, Ar
mazens, e Prensas, os direitos de exportação dos que faltarem, o 
tambem no Rio do Janeiro o dizimo dos de producção do Muni
cípio da Côrte; e todas as vezes que o Administrador não entre
gar o dito balanço até oito dias depois de findo o mez, pagará 
uma multa de 100~, impo~ta pela Mesa. 

Art. 195. Não se poderá alterar o preço estabelecido da ar
mazenagem, c das lingadas, ou de outro qualquer serviço dos 
Trapiches, e Armnens alfandegados, sem consentimento do Tri
bunal do Thcsoum na Côrte, e das Thesourarias nas Províncias. 

Art. 196. Os barcos de cabotagem, logo no acto da visita da 
entrada pela Alfandega, serão distribuídos pelo Guarda-Mór, ou 
quem suas vezes fizer, pam descarregarem nos Trapiches e Arma
zens alfandegados os generos do paiz que nellcs se costumão de
positar, havendo-se nesta distribuição por escala, e com a possi
vel igualdade. 

Art. 197. Não se poderá alfandegar Trapiche algum ou Arma
zem sem licença do Ttibunal do Thesouro; o qual, concedendo-a, 
será com o onus de ser paga annualmente na Mesa pelo dono, 
ou Administrador a quantia equivalente ao vencimento annual 
de um Guarda Agente da respectiva Mesa. 

CAPITUl.O XJJI. 

DAS APllREHE~SÕES E CONSt'MOS. 

Art.. 198. Nas Mesas de Comutado, c de Rendas se proef'derá 
do mesmo modo que na Alfandega, a respeito das apprehens<1cs 
que se fizerem de generos sujeito!' á sua inspecção, e dos direi
tos que por ellas se arrecadarem, pertencendo neste caso ao Ad
ministrador da Mesa do Consulado a mesma attribuic;ão que mr 
dada ao lnspector da Alfand(•ga. 

Art. 199. Com os gcncros de producçuo Nacional abandonados 
nas pontes das Mesas, c nos Trapiches sujeitos á inspccçllo dcl-
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las, e co·m os que nelles se dcmo•·at·em mais de dous annos, e os 
de l'acil deterioração mais de seis mczes, se pi'Ocederá igHalmen
tc como nas Alfand(Ff3as com os gcncros que so achão em iguaes 
circumstancias. 

Art. 200. A Mesa mandará, por turno, aos Trapiches todas as 
semanas, os Feitores e «~onfercntes, e outros, Empregados della 
para inspeccionm·em o assucar, escolhendo uma ou mais caixas, 
fechos, e volumes de diversas marcas, afim do conhecer se o gc
nero, peso, c taras estão falsificados, em cujo caso serão appre
hendidas; procedendo-se contra o falsificador para ser punido 
com as penas. da Lei; c os Guardas Agentes dos Trapiches terão 
particular cuidado, na occasião do desembarque das caixas e vo
lnmes, em fc1zer apartar aquelles que lhes forem suspeitos de frau
de, e darem parte á Mesa para mandar fazer o exame pelo modo 
sobredito. 

CAPITULO XIV. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 201. O Governo fica autorisado a alterar as disposiçôl'S 
deste Uegulamento quando o bem do serviço o exija, excepto so
bre impostos, penas, ordenados dos empregos, e augrnento do seu 
numero, menos os exccptuados no art. 7. o 

Art. 202. l•'icão dcrogados os Regulamentos e ordens em con
trario. 

1\io de Janeiro em 30 de :Maio de 1836. 

Jlanoel da Nascimento Castro e Silva. 
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HOD~LO 

Dv Lit·ru da Rfceita dus 

I 
DESPA- 1\1ESA DO CONfULADO DA CIDADE DO RIO DE JA~EIRO. 

I 
cnos. 

1S3ii.- Julho 1.o 

N. 1 Recebido de F. importancia do despacho do N.o á margem, 
produeçiio Nacional para fóra do Imperio. Café ••••••••... 

.2 De I; •... dito........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . I~ i to ••.•..•.... 
3 De F. . . . dito... . . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . • . Assurar •...•.•• 
4 De F .•.. dito.......................... Dito .......••.. 
~ De F . . • . • . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . • . . . • . . l\locd a Estraug. 

(As5ign:.tdo, o Escri\uo.) 

2-

6 De F. . . • di to .....•. , ...•.......•.•. Miunças .••...•• 

TOTAL 

~2~$~00 
167.~!100 
7201000 
7:!38600 
120SOCO 

206~800 

-------
(Assifnado, &c.) 

-31-

7 De F .... dito ......................... . Algodão •..•...• 
1

1 2: :!MS4CO 

f.J0$!'00 

(As$ignado, &c. 
,-2:3õ4s6õ0 

Aos triuta e um de Julho de mil oitoceutos trinta e seis, nesta Corte e Cidade do 
I\io de Jaueiro e na Mesa do Consulado, onde se achavao o Administrador e o Thc
soureiro comigo E!'":ri't'ão, abaixo a:>signado~. ahi se procedeu ao ajustamento dos 
Direitos e mais artigos de Receita de Rendas Nacionacs, a cargo do mesmo Thesourciro, 
e se verificou importar tudo no presente mt·z em cinco contos e sessenta mil seiscentos 
e oitenta réis, distribuídos pela maneira seguinte : 

Ancoragem, como do Liuo respectivo ......•........•.•..• 
~ por cento das crnbarcaçoes nacionaes, dite .........•...•• 
15 por cento das estrangeira~, dito ..........•..•.........• 
Direitos de 7 por cento de cxportai)lo, dito ••....•....•..... 
Dito de '2 por cento, dito. . • . • . . . . • . • ..••...••..•..•••.•• 
Dizimo do Município, dito .....•...••....••...........••. 
Dito para dentro elo Impcrio, dito ............... , •.••...•• 

rremi6 dos assignados do assucal' .....••••....•.•.•.•..•.. 
I;:xpediente das Cnpatazias........ . • . •..•.•.•••.•.••...•. 
lJ1to como do Lirro do L izimo ••...........•.•••.•..•.... 
Dito como dos Dc~pachos lhrcs .......•.....•. , .•..•....•. 

~40$000 
~OfiOOO 

10SSOO 
lSO~O 
1$000 

1: :/00.~000 
M0$000 

1:0008000 
1:6308400 

120$000 

560$000 
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~.o J. 

Direitos de E.cportaçiio, ~·c. 

DlllEITOS DE EXPOI\TAÇÃU DIZIMO DO MUNICIPIO. 
Capatazias. - - --- ~~~--

7 "/o :1 "/o Dinheiro. Assignados. 
------- ----- ----- -----

31.'18000 ............... 7H50o 
to;,sooo ······-····· 2SáOO M$000 
480.000 ············ ············ :no,;ooo 
480$000 ............ ············ ............ 210$000 
.......... 120SOOO 

--------- ------ ------ ---- ------
1: 3:30SOOO 1'!{)~000 lOfiOOO 3()05000 ~Hoaooo 

200S'OOO ............ ssoo 
------ ------ ------ ___ ,. __ ------

1:5SOSOOO 12~1$000 10$800 iiOOSOOO ~4fiSO.OO 

&0$200 
----·--· ------ ---- ------ -------

1:8308200 120$000 toasoo 30')$000 2·108000 

Transporte ....• 
Emolum~otos d~ certidve,;, como do Li no .....•......•..... 
Multas dito •.......••...•.••.....•••••.................. 

I 
Assignados. 
Pnmio do• I 

------

SH600 I 

I 
--;s60ol 

------
as"oo 

-ss6oo l 

5:&26$880 
4~008 

30~000 

3$€00 

5:007$000 
&~80 

5:o~oasso 

Oe que se obrigou o Tbesoureiro a fazer entrega na Thesoura1·ia Geral com a ccr
tidlo do nmdimento. E para constar lavrei este termo. 

IAssignado o Administrador.) 
(Assignado o Th~sourciro.) 

(Assignado o Escrivno.) 

Ap.rescnteu ronhecimentos passados em fórma da entre~a dos rendimentos acima 
ll~crip:t~ na Thcsouraria Geral em 1 !:> de Juiho e 2 do corrente. Rio em 6 de Agosto 
de HI.J6. 

(Assignado o Escrivão.) 

.'V. 11. ~as Mesas do Consulado das Pro\indas dimiu:1o-se as columnas do Dizimo 
do ~lunicitl1o r premio dos A~Stlign<Idos. 



IODEL& N. 2. 
Dos Li·nos auxiliares do Lh.-o dos Direitos e lllappas ela Exportação. 

1 CAFE EXPORTADO PARA FORA DO IMPERIO. 

õ I 
~ -J Q.::: ~ 

Data do t~ 1:3 

~~ Jtarca. Saccas. Barricas. Arrobas. Libras. "'::$ 
BARCO • PORTO. VALOR. despacho. 

.... 
;:so.> ~ 
~~ ;::s 

"1:! c - -
1836 

Julho 1.o 1 B. 300 . . . . . . . . . . 1.500 . .......... b G. lngleza Jonon .•.••.•• Londres ••• 4:506~000 
~ c. 100 ·········· állO .......... k B. Portuguez Lebre ••••.. Lisboa .••• 1:51\0))000 
5 }(. ·········· 40 240 16 r )) )I )) <\818000 

400 40 2.240 16 6:481ROOO 
2 7 s. m. ·········· .......... lO li r Bt. Americano Rapide .••. Gibraltar .. 20/'i506 

9 A. 100 .......... 5011 . .......... Q Pt. Brasileiro independente Montevidéo t:600$0ú0 
)) '· m. ·········· .......... 7 ·········· r )) )) )) )) . 14$000 I 

bOO 40 2.757 24 I s: 115$&00 1 

As Letras denotao: G. Gal~ra- B. Brigue -Bt. Bergantim- Pt. Patacho- b bom- r restolho ou refugo-s. m. sem marca. 
Para cada um dos generos que do respectivo porto se uportarem em maior abuudancia, haverá um livro como este, com as conv-e

nientes alteraçOes: para os outros balltará um só livro, sendo Uilla folha p;na cada genero, transportando-se para a primeira que se st'gui1· 
em branco ; incluindo-se uelle, mas em folha distincta, o ouro e prata em moeda, barra ou pinha, posto que na.o seja.o de produc~ao 
Nacional. 

Destes livros se extrahirao diaria ou semanalmente os resumos que devem ministrar no fim do mez os elementos necessarios para se 
formarem os mappas mensaes, e destes os semestraes e annuaes, com as circumstaucias exigidas no Regulamento, c para a conferencia 
do carregamento das embarcaçoes quando fecharem o manifesto. 

Para os generos de producçao Nacional que se exportarem para os portos do Imperio, dentro ou fóra da Província exportado.ra, os 
quaes uno sao sujeitos a direitos de exportação, haverá li nos proptios sem a columoa do \'alor dos generos. 

Na :Mesa da Côrte os generos de producça.o do seu Município que delle se exportarem para os portos do Imperio, fóra da Provim~~ 
do Rio de Janeko, os quaes 1ll.o sujeitos a dizimo, terllo lambem seus livros proprios. 

O!i generos de producça.o nacional importades do portos do lmperio Qllo precisao lançar-se em lino, basta ex\nhir semanal ou 
nH'Rsahnente o resumo detles pelos mauifeitos. 

-1' 
00 
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Tabclla para a organisac:ão das Ilesas do Consulado da Cidade do Bio de .Janeiro, Bahia e Pernambuco. 

Administrador .•..........••..•..•........................ 
Escrivão .•.•...........••................................ 
Primeiros Escripturarios .................................. . 
Segundos ditos .................••••....................... 
Arnanuenses ........................•.••.................• 
Thesoureiro e Fiel. .......•................................ 
Feitores e Conferentes ..................................... . 

RIO DE JANEIRO. BAIIIA. PERNVMBUCO. 

1 °/o da rend~ divi-111 6/io "/o da renda 1'1 7/io 
0 ,'o da renda 

dido em 166 partes dit,ididos em 96 partes .divididos em 85 partu 

~~---r-~1.~ 
"' o 

"'C 
r= 
l;.jJ 

t 
c. 
E 
~ 

1 
1 
4 
~ 
(j 

1 
.\ 

VENCIMENTO. 

Fixo. 
5 
o 
;:I 
o 

1:400$000 H 
1::!005000 12 

600$000 {j 

500fl000 5 
400$000 3 

I: 20080011 I 2 

,; 
o 

"'' r= 
til 
c.. ... 
c.. 
E 
~ 

~ 
a 
-\ 
1 

VENCIMENTO. 

Fixo. li 
~ I VENCIME,"TO. 
-g _I 
tllJ c.. • 
S.. CC 

S I'ixo. g 
~ o 
--· -

~ 

3 
4 
1 

5 

~~~~~:~.~~e.s::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 2; 

ooogooo 611 i , 
5008000 5 I I 
4uosooo ..•• 2a 

I : OOOSOOO 1 O 
SOOHOOU 8 
500$00() 5 
400#000 4 
300BOOU 3 
~00$000 8 
t.OO!JOOO 5 
iOO~OuO 4 
400~0001'''' 15 

1 
I 

l:OOI)SOOO 10 
8008000 8 
5008000 5 
400$000 4 
3008000 3 
8008000 8 
500$000 
~008000 
iOOSOOO 

5 destes no 1\io, servindo de .\genlel\ nos Trapiches, tendo o do 
Trapiche da Orden1 mais... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . • . . . 4 

Os outros 1, n1ais...................... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . • 2 I 

l'l.n~ Bahia, servindo de .~gentes nos Trapiches, mais ........................... [1 ....... ·...... 1 
Administrador das CapataZias . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . 1 • • • • • • · · • • • •• ·11 · · · · · .... · · · · · \ 1 
Port~iro ••.••.•••..•...•.••.•.•••.••••••..•..... , . . . • . • . • • 1 5oos.ooo .. .. 1 ~oosooo .... 

1

1 5MSooo 
Contmuo . • • • . . • . . . . • • • • . • . • • • • • • • • . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . 1 .tOO~OOO • • • • 1 -l00$000 • • • • 1 4008000 
Correio • • . • . . • . • . • • . . . • . . • . • . • • • . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . • • 1 300$000 •.•• \ 1 300$000 . . • • 1 300$000 

5i 26:400$000 W6 J44 18:800$000 UU 3ti ló:GOOSOOOI 85 :. 

... 1 
~ 

r 
1 
J 

\ 



HODELO ~.o 3. 

U appa das Embarcações mercantes N acionaes e Estrangeiros e suas toneladas, entradas no p()rto do Rio de Janeiro, 
ândas de porto$ f'S.t1·angeiro.s e sahidas delle para os ditos portos, no anno financeiro do 1.0 de Julho de 1836 ao ultimQ 
de Junlw de 1837. 

I ENTRADAS. I SAIIIDAS I 
I 

I ESTRA~GElRAS. 

Em tudo o mais co-~ ! 
I 

i DlUSILEI. 

I 
I A\IERTCA:'iAS TOTAL DE mo em fr.e.nte ; e 

BIUTA:'i:'ilCAS FRAECEZAS. TOTAL. quando forem mni-lltl NOR'l'E. CADA. NAÇ.,O. PARA ONDE. 
I 

tas as nações. que 
D'O~DE. "' "" "" "" ;;;; ~ 

occupl'io as casas 
"" "" ""' ~ verticaes, far-se·-ha ! lO 

"" 
•O 

"" 
10 

"" 10 .., •o 
"" 

•o 
'"'' '"'' '"'' "'' "'' ~ 

I ~ e e Q ~ 
<;;: "'' <;;: 

" e " e um Mappa sep11.ra-
'-' "l::l <.> "l::l '-' "l::l <::l "O <.> ~ <.J ~ I 

~ " 
~ <;;: ~ C:1 '-' <;;: ,_ 

" 
,_ rlo das sabidas. 

I 

,_ 
~ 

~ ~ 

""' 
t:::S 

""' t:::S õ3 ~ ~ ~ .e s:: ..c ..c s:: ..c :::: ..c ..c ""' 
~ ~ 

;::: .s ;::: 
~ ;: ~ ~ ~ :: ~ ~ !'-'( ~ c.a t..J --- -- -- ---- ---- -- ----- ~ ---

1 Grã-llrt'tauha ..•••..•••..••.•• 2 620 9o n .2oo .... ······ .... ...... 92 21. 8~0 
J toS 

Grã- Br('tanha .•.. ·················· :.> Dita Possessúl's d'Asia e Austral. .... ...... ~ I .200 .... ...... .... . ..... 4 1. 2110 ~5.570 &c., &(' .•.. .' .•• ·················· :1 Llita ditas da Amerira e Africa •. 1 ~50 1 o 2.000 .... ...... I 300 12 2.&50 ~ 

4 França ...•••..••••..••.•••••. 1 300 .... ........ &O 12.001) 1 250 52 12.~1~0 
} 57 13.6:>0 5 lJita suas Pt>~scssl;es ••••••••••• .... ...... 1 200 4 900 . ... ...... ó 1.100 

I 
Srguem e>s outros portos, como 

no .\Inppa tle importação das 
:\.lfandegas. ---- ---- ---- -- -- -- . ..,.,.-.-.. ~ ----

4 1.170 105 2-!.600 54 12.900 2 550 16!1 3'9. 220 165 39.220 
! ---

00 
o 
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HODELO N. 4. 

EXEMPLO DO CALCULO DE ARQUEAÇÃO. 

Dados. 

Comprimento da embarcação. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 69,6 
Largura........ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 
Pontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . 10 

Calculo. 

Comprimento........... 69,6 
Largura . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 

4176 
4-176 
696 

1155,36 
10 

11553 I 60 I 81 
345 142 Toneladas. 

213 
51 

Sendo embarcação movida por vapor, a metade do quociente 
achado designará a sua lotaç.ão, que no exemplo acima dará 71. 

iiARTE ti. 11 
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ItiODEI~O ~. 6. 

Do termo de matricula de uma embarcação. 

N. 0 1 M:ATRIClTLA DA ESCUNA ATALANTA. 

Aos dous de Julho de mil oitocentos trinta e seis, compareceu 
na Mesa do Consulado desta Côrtc do Hio de Janeiro F .... 
Cidadi{o Brasileiro, residente nesta mesma Cidade, c declarou, 
debaixo do juramento dos Santos l~vangelhos, que clle hc pro
prictario uni co (ou de tantas partes; F ... . ·de tanta.~, ·e F . ... 
de tantas) da Escuna Atalanta, de que h c Com mandante F ..• , 
construida nesta Cidade por contn dos 1nesmos proprielarios, pelo 
Constructor F .... , c concluidn neste mesmo anno prompta a 
navegar. E tend<)-se procedido por esta Mesa ao examt' da dita 
Escuna, se aellou que e lia tm!l uma cobc:rta c meia- dous mas
tros armados á latúw, gurupós fixo (ou morei), pôpa quadrada 
sem alforges, nem figura de prôa ; que he construída de madeira 
tapinhoã- qur~ o seu comprimento da roda de prôa ao cadastre 
he de tantos pés brasileiros, e tantos decimos de pé- que a sua 
maior largura sobre o convés hc de tantos p{•s, c tantos decimos; 
que o seu pontal, ou nltura na arca da bomba até o convés hc de 
tantos pés; de cujas dimensões resultou :.~char-se que hc de porte 
de tantas toneladas. E tendo o dito proprietario annuido á dcs
cripção acima, se houve por matrículada a dita escuna Atalanta, 
do lHo de Janeiro; c de tudo se lavrou o presente termo, que o 
dito proprietario assignou com o Administrador, Escrivão da 
Mesa c Arqucaclor. E cu F ..•. , Escripturario (ou Escrivão), <l 

~screvi 

(Assignado) o Ptoprietario. 

O Arqucador. 
F. 

O Administrador. 
F. 

O Escrivão. 
l;', 

N. B. Quando a embarcação tiver sido comprada a estrangeira?' 
em lugar de se dizer·- conslru ida, & c., dir-sc-ha- comprada 
nesta Cidade ao subdito (v. g. Britannico) F .... como fez c<>rto 
pelo traslado da cscriptunl publica, lnnçado nas notas do Tabel
lião F •... a 11. do livro (ou por t•scripto particular de tantos de 
tal mcz c anno) c pela declaração do resprctivo Consul de que 
pagou os competentes direitos de 15 por cento, lançados a 11. do 
livro delles, sob numero, tendo antes o nome de Atlante. E ten
do-se procedido, &: c. 

Quando tiver sido comprada a subdito nrasBeiro, em lugar de· 
SB dizer construida, & c.,- dir-sc-ha- comprada nesta Cidade a 
F •.... como fez certo pelo traslado da cscriptura publica, ltlnçadu 
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nns notas do Tabelliflo F .... a n. do livro (ou escriptura particu
lar de tantos de tal mez c anno ), de que pagou a competente 
meia siza, lançada a n. do livro dellas, sob numero, e tinha d'an
t~s o nome de .... construída nesta Cidade (ou outro lugar) no 
anno de .•.. como fez certo pelo anterior certificado passado no 
porto de ..•. em tantos de tal rnez c anno, sob numero, o qual fica 
recolhido a esta Mesn, c cancellatlo. E tendo procedido, & c .. , o 
mais como o modelo. 

Quando se lavrar novo termo se lançará nota no antigo que 
assim o derlare, v. g : 

Mudou o nome para FiOl' do Mar, c se fez nova matricula por 
termo a fl. deste livro. Mesa do Consulado, & c. O Escrivão. 

Mudou para armação de sumaca, c se fez, & c. 
:Mudou de proprietario, & c. 

F. 

Passou a propriedade estrangeira por venda feHa a l!, .•.• como 
da escriptura lançada a fl. do livro, sob numero, (ou escripto par
ticular de tantos de tal mez), e declaração do respectivo Con
sul, &c. 

N. B. Estes termos poderão ser impressos com os claros prcci-· 
sos, ficando o verso em bi·anco para as notas que orcorrcrem~ 
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HODELO N. 8. 

N. 1. CERTIFIDO DA l\'IATRICULA DA ESCUNA BRASILEIRA 
« ATALANTA. » 

Nós o Administrador e Escrivão da Mesa do Consulado da Côrtc 
e Cidade do Rio de Janeiro, abaixo assignados, certificamos que 
por termo lavrado a t1. do livro t.o, sob numero um, se acha 
matriculada nesta :Mesa com as formalidades Jegaes a escuna Ata
lanta, de que são 

Proprietarios F .... com dous terços. 
residente em •.•.. F. . . . com um terço. 
residente em ...• 

Commandante F .... 
De toneladas, cento e quarenta e duas. • . . 142 toneladas. 

Cobertas, uma e meia.............. 11/2. 
Mastros, dous de armação latina, pôpa quadrada, gurupés 

fixo, sem alforges nem figura de prôa. 
Comprimento de roda de prôa ao cadaste- pés brasileiros-

sessenta é nove e seis de cimas de pés . ....•.•...• 69,6 
Largura- dezaset's e seis decimos .........••. ..•..• 16,6 
Altura na arca da bomba até a coberta- pés dezoito. . 18 
Construída nesta Cidade (ou no lugar de .•.• ou em paiz es-

trangeiro) de madeira tapinhoã. 
Constructor F. . . . ( se fôr construi da no Brasil). 

Mesa do Consulado da Côrte e Cidade do Rio de Janeiro dous 
de Julho de mil oitocentos trinta e seis. 

(Lugar do Sello ( Assignado) ( Assignado) 
do Consulado). O Administrador, O Escrivão, 

F.... 1? .. .. 
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João de ta i h c agora o Mestre.- Mesa do Consulado da Cidade 
da Bahia em 3 de A~osto de 1836. 

Lancado a fl. do livro. 
·(Assignado) 

O Administrador, 
F .... 

(Ass1"gnado) 
O Escrivão, 

F .... 

Pedro de tal he agora o Mestre. Consulado Brasileiro em 
lhwnos-Ayres em ft. de Outubro de 1836. 

I .. ançado a fl. do livro. 
(Assignado) 

O Consul-GeraJ, 

F .... 

(Assignado) 
O Chanceller do Consulado 

(se o houver) 
F .... 

\". B. O certificado e passaporte serão impressos na mesma 
fc,lha com os claros precisos, pam se escreverem as circumstancias 
variaveis que vão em caracter italico nos Modelos. Quando não 
eou:-;tar o lugar da construcção e o Constructor, pôr-se-ha
i!Jt'~r,ra-se. 
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JIODELO N. '· 

N. o 2. 

PASSAPOUTE DIPERL\.L DA ESCUNA « ATALANTA. » 

O Hegentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
ordena ás autoridades c subditos Brasileiros, e recomrnenda ás 
autoridade3 c subditos das nações amigas c alliadas, a quem o 
conhecimento deste passaporte possa pertencer, que deixem 
seguir livremente sna viagem a escuna brasileira Atalanta, com 
a sua equipagem, passageiros, gcneros e mercadorias, sem obsta
culo, damno ou inc(lrnmodo; e lhe prestem toda a ajuda e favor 
de que necessitar, visto que mostrou ser de propriedade de sub
dito brasileiro, c achar-se legalmente matriculada com a descrip
ção constante do certificado authentico aqui annexo, sob numero 
um, tudo nos termos do cap. 8. 0 do Hcgulamento de 30 de Maio 
de 1836. Este passaporte vulcrá em quanto continuat· em vigor o 
dito certificado; c vai assignado pelo Ministro e Secretario de 
Estado da Marinha, e sellado com o sello grande das Armas 
Impcriacs. Dado na Cidade do Rio de Janeiro aos tres de Julho 
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
oitocontos trinta c seis. 

( Assignado o JJ;Iinistro da Marinha). 

( Sello ). 

Registrad~ a fl. do livro 
dos passaportes, Secretaria do 
Estado da ~Marinha em tres de 
Julho de 1836.- (Oficial do 
Ucgistro.) 

Por ordem de S. Ex. 

(A.ssignado o Otficial Maior da 
Secretaria) . 
N. B. Nas Províncias será 

assignado pelo Presidente , e 
referendado pelo Secretario. 



l!Oü~~~_..•IIl .\:i. ~. 

(I •> 

~~E S A DO CO:\SULc\DO N. 370. 

DA CIDADE DO IUO DE JANEIRO. 

Lista da cqw]wgem da bergantim Liuamento qt!e se(;trc riagem para Santos cem sâs pessoas, e cujo Mestre mostrou por documentos 
ser ctdadão brasileiro, t! residente 11esla cidade. 

1 ~~.os E~IPHEGOS. xmms. XATCRALID.\DES. IDADES. ESTATi)R.\S. I ROSTOS. SCLD.\DAS. 

I __ 

I 

i 1 ,1/cslre ....• José Alecs de Sou:ra ... Porlo ••••••.•. 40 Ord .. ••.•• Compr .•..• ............. 
i 

~ (; . ~! ...... .A11touio Ignacio ..•... Calio Frio ....•. :'!0 )) )) 3'2$ 
I d J!arinheiro Jolio Damaccno ..•.•.. .Hraga ...•.•.•• 32 Alt •••.•••• )) ~8~ 

I 

4 )) Jorge Franc •.••..•... 1l1arselha.... • . 21 Baixo ...... Red ••••.•• 2b$ 
s Escrm:o .•.• José, de Antonio l,eite. Gongo •.••.••••. 30 )) )) 

i 

&c. &c. 

I 
I Visit3do pela Policia (ou pela Alfandrga ou Mesa) em 3 de Julho de J83G. 

I F ••••.• encarrrgado da mntricula, a escrevi. Rio de Janeiro 2 de Agosto de 1i:3G. 

I 
Assig. O Administrador O E~crivão 

F. F. 
J 

N. B. Estas listas poderão ser impressas para se encherem com as declaraçêes yariaveis que rlío em italico. 
As alterações que occorrerem se lançarão no verso, v. g. 
Falleceu o Marinheiro Jorge Franc, e entrou em seu lugar 

SUBDITOS. -~~ 

Jlrasi;ciro ·li 
Portugue::: .. ; 
France:: .• . jl 

I 

I ,, 
~ 

Francisco Rodrigues... • . • Porto ...... 24 .... ord •••••• red ••••.• 28~ •• , • Port. 
I,R\~b. do Administrador), (do Escrivão). (do Encarregado da Matricula:. 

00 
-l 

·I 

~-

I 
j 
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rtiODEJ ... O N. 9. 

N. ~. 

DO BR~SIL. 

PASSAPORTE DE UMA YIAGEl\1. 

Segue viagem do porto do Rio de Janeiro para Londres a escuna 
brasileira Atalanta com o competente passaporte Imperial n. o 2, 
certificado de matricula e nacionalidade n. o 1, e mais papeis de 
bordo, tudo processado nos termos dos c:1ps. 8. o e 9. o do Hcgula
mento de 30 de Maio de 1836. 

Mesa do Consulado da Cidade do Rio de Janeiro doze de Julho 
de mil oitocéntos trinta e seis. 

(Assignado o Administrador). (Assignado o Escrivão). 

Registrado a fl. 

{Sello da Mesa~. 
(Appellido). 

Segue de Londres para o Rio de J anciro. Londres dous de 
Dezembro de , 

Assignado o Cousul. 
Regrstrado. 

MODELO N. 10 DO PASSE. 

N. 4. 

Escuna brasileira 
Atalanta: 

N. 4. 

~ Está corrente pela Alfandega e Mesa 
~i: do Consulado para sahir deste porto 

· ·. · sem impedimento na Fortaleza do re-
gistro a escuna 
brasileira Ata/anta. 

Mesa do Consulado do Rio de Ja
neiro, 12 de Julho de 1836. 

(Rubrica do Administrador), 
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DECRETO B de 3o 9e Maio de 1826. 

Estahclecendo o numero de praças que as Províncias do Rio de Janeiro, 
S. Paulo, Espírito Santo e .Muuicipio da Côrte devem dar para o Corpo 
de Artilharia da Marinha. 

Não estando ainda verificado o recrutamento, a que, po1· 
Aviso de quatro de :Março ultimo, se mandára proceder nas 
di!Terentes Províncias do Imperio, e exigindo imperiosamente 
as actuaes circumstancias que a Força do Corpo de Artilharia 
da Marinha seja quanto antes augmentada com o numero de 
praças indispensavel para occorrer ás principaes urgencias do 
serviço da Armada: o Hegente em Nome do Imperador o Se
nhor Dom Pedro 11, ha por bem, na conformidade do 
art. 3. o da Carta de Lei de vinte .dous de Agosto de mil oito
centos trinta e quatro, determinar que o Municipio da C6'rte 
forneça ao mencionado Corpo cem recrutas, a Pl'ovincia do Rio 
de Janeiro duzentos e v~e, a de S. Paulo cento e sessenta, e 
a do Espirito Santo quarenta. 

Salvador José Maciel, do Conselho de Sua Magestade Imperial, 
.Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, o te
nha assim entendido e faça executar com os despachos neccssa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Maio de mil oito
centos trintá c seis, dccimo quinto da Independencia e do Im
pcrio. 

Salvador José Maciel. 

Cumpra-se e rl'gistrc-se. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
e um de Maio de mil oitocentos trinta c seis. 

Salvador José lJlacicl. 

DECUETO de 3 de Junho de 1836. 

Mandando proceder ás eleições dos Deputados para a Assernbléa Geral 
Legislativa. 

Desigúand~lexpressamente a eonst.üulção do lmperiot no pa ... 
ragrapho primeiro do artigo cento, ~ous., o dia ~rcs de Junho 
do anno terceiro de cada uma das Legjslaturas, para a convo
cação da nova Assembléa Geral ordinaria : o Regente, em Nome 
do, Imperador o Senhor Dom Pedt·o Il, ha por bem convo
car a mesma Assembléa, procedendo-~e para esse fim ás eleições 
dos Deputados das ditferentcs Pro:yincias, na fórma das lnstruc
çõcs quê as regulão. 

PARTE H. 12 



José lgnacio Borg<'s, .".Ministro e. Secretario dt~ Estado dos Nc
goeios do I mperio, o tenha assim entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro em trcs de 
Junho de mil oitocentos trinta e seis, dccimo quinto da lndc
pendencia c do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

I o sé lgnacio Rorgrs. 

DECRETO de 15 de Junho de 1836. 

Mandando puiJHcar c correr o Instnml!'nto de ncconhccimmto da Princeza 
Jn:tperial a Senhora Dona Januaria , como Suceessora no Throno c Corôa 
do lmpcrio do Brasil. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H, 
ha por bem, em observancia do artigo dccimo da Lei de 
vinte seis de Agosto de mil oitocentos c vinte seis, que o 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios Estrangeiros e in
terino dos do Imperio, faça imprimir c publicar, e rcmotta, 
paru conhecimento de todos, ás Autoridades do l\Iunicipio da 
ü~rle e das Provincias o Instrumento que abaixo segue, do 
lteconhccimento da Princcza Imperial a Senhora Dona Januaria, 
como Successora no Throno c Corôa do Imperio do Bmsil, se
gundo a ordem de successão estabelecida na Constituição, titulo 
quinto, capitulo quarto, arligo cento c dczasetc, e Lei de trinta 
de Outubro de mil oitocentos trinta c cinco. O mesmo Ministro 
c Secretario de Estado o tenha assim cnteftdido c f'tça execu
tar com os despachos ncccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quinze de Junho de mil oitocentos trinta e seis,. dccimo quinto 
da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Instrumento do ReconheciJnento da Princeza Imperial a Se
nhora Dona Januaria, como Successora no Throno e Corôa 
do /mperio do Brasil. 

Saibão quantos este Ins'trumcnto vir~m que, no anno do Nas ... 
cimento de Nosso Senhot· Jesus Christo, de mil oitocentos trinta 
c seis, d-ecimo quinto da lndcpcndencia do Impcrio do nrasil 1 

aos trinta e um dias do mez de Maio, pelas onze horas da manhã 1 
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nesta muilq ,Leal e Heroi-ca Cidade do Rio de Janeiro, no Paço 
tio Senado, .onde se reunirão a~ duas Camaras, de que se com
põe a'Assembléa Geral ~~i~ativa do mesmo lmpetio, estando 
prcsent~s vinte oita ~n!Mlóres, e eincoenta ~ seis Deputados, 
sob a Presidencia do Exêcllentissimo Bento Barrozo Pereira, 
para se fazm· o ReeonheciQJeiJto da Princ::eza Imperial, na confor· 
midade da Constituição, Titulo quarto, Capitulo .primeiro, ar
tigo quinze, parag1·apho terceiro da Lei de trinta de Outubro 
de mil oitocentos trinta e cinco , se procedeu ao Acto Solemne 
do dito Reconlrecirnento ; e a Senhora Dona Januaria, Maria, 
Joanna, Carlota, Leopoldina, Candida, Francisca, Xavier de 
Paula, l\licbaela, Gabriela, Rapbaela, Gonzaga, Princeza Impe
rial, Filha legitima do fallooido Senhor Dom Pedro Primeiro, 
lmpera_d9r Constitucional e Defensor P-erpetuo, que foi doBra
sil, e da fallooida SenboFa Dona Maria Leopoldina Josepha Ca
rolina, Imperatriz sua Mulher, Archiduqueza da Austri~.; Nas
ei da em onze de Março d~ mil otttocentos e vinte dous, é Bapti
sada aos dezoito do dito'Jnez e anno na Capella lm:pçtial desta 
C6rte pelo.J;xceUentissimo e llev~rendissimo Dom José Caetano 
da Sil'fa 'Coutinho, Bispo ))iocesano, Capellão Mó r de Sua 1\'Ia
grstade Imperial; p.ela Assemblea G-eral Legislativa Foi Reco
nhecida por Successora de Seu Augusto Irmão, o .Scnbor Dom 
Pedro Segundo., no Throno e CorO<\ do lmperio do Brasil, se
gundo,a ot·dem de successão estabe~ida na Constituição Titulo 
qui ato, Gapjtu!~ . quarto, artigo cento c dezasete, e Lei de 
trinta, .de Outubro de mil oitocentos trinta o cinco, com todos 
os Direitos e Prerogativ.as, .que pela mesma Constitui~ão compe
tem ao Principe lmperi3.1, Successor do Throno. E para perpe
tua memoria b!C lavrou este Auto, na conformida4le da Lei, para 
os fins neUa declarados, o qual fui lido ,pt!lo &ccUent4ssimo 
Visconde d0'~hns, segundo Secretario do Senado, em voz 
intelligivel, perante a Assembléa Geral Legislativa, cujos :Mem
bros abaixo vão assignados ; e eu, o Conde de V alença, primeiro 
Seeretario do Senado, o escrevi e subscrevo. Conde de V alença. 
Bento BJrroso Pereira, Presidente. Saturnino de Souza e Oli
veira. Honorato José de Barros Paim. José Joaquim de Lima 
e Silva. Cornelio Ferreira França. José Ignacio Borges. João 4 Antonio Rotlrigue" de Carvalho. Marquez de S. João da Palma. 
Francisco .Cameiro de Campos. João Evang.elista de Faria Lo-
bato. Joaquim Francisco Vianna. Marquez de Baependy. Jose 
Teixeira da Mata ~cellar .. Marqu.'CZ de Ctrravellas. Ped-ro }osé 
da Costa Barros. Manoel Caetano ~ Ahneida e Albuquerque . 
.i\icoláo Pereira de Campos Vergueiro. Antonio Corrêa Seára, 
!tlanoel Odorico Mendes. José Saturnino da Costa Pereira. Mar-
qncz de l:abà.mbupe. Miguel Calmon du Pin e Almeida. 1\'lar-
ws Ant.qnio ~Q~teiro do Barros. Lourenço Rodrigues de .An-
drade. Diogo Duarte ~il va. Cvnde de Lages. Frapcisco de Souza 
Martins. José Maria ll<lefooso J.acome da Veiga Pessoa. Jerony-
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mo :\farliniano l{igucira de Mello. Ernesto Ferreira Fmnça. 
Antonio I<'rancisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquer
que. Evaristo Ferreira da Veiga. l\Jarqucz de Maricá. Antonio 
Paulino Limpo de Abreo. José HaphaeJ de Macedo. Ma
noel Dias de Tolledo. Venancio Hcnriqnes de Rezende. Francisco 
de Paula de Araujo c Almeida. l\Janoel do Nascimento Castro 
e Silva. Bernardo Belizario Soares de Souza. Antonio Pinto 
t:hichorro da Gama. 1\fanoel Joaquim do Amaral GurgcJ. Joa
quim Floriano de Tolledo. Vicente Ferreira de Castro c Silva . 
.losó Bento V~itc I?crreira de Mello. Candido José de Araujo 
Vianna. Arcebispo da Bahia. Pedro de Araujo Lima. l\lnnoel 
1\laria do Amaral. Joaquim lgnacio da Costa Miranda. Antonio 
Fernandes d1 Silveit·a. Joaquim Fr~mcisco Alves Branco Moniz 
llarrcto. Antonio da Cunha Vasconcellos. Antonio Augusto da 
Silva. Inno:)encio José Galvão. José Pedro de Carvalho. Anto
nio Rodrigues Fernandes Bragn. Honorio Hermeto Carneiro 
Leão. José, Bispo de Cuyabá. D. José· de Assis 1\Iascarenhas. 
José Joaquim Fernandes Torres. Francisco de Paula Souza. 
Lm11·cnço l\Iarcondcs de Sá. Francisco de Brito Gum·ra. Antonio 
Pinto de Mendonça. Patricia José de Almeida c Silva. Francisco 
de P~1ula Cerqueit'<:l Leite. Francisco Alvares Machado e Vascon
n~Il03. Manoel Gomes da Fonseca. Gabriel .Mendes dos Santos. 
Luiz Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque. Jo5é Al
t~ibiades Carneiro. O PJdre João de Santa Barbara. Valeria de 
Alvarenga Ferreira. Gabriel I?rancisco Jnnqucira. Baptista Cac
hno de Almeida. João Antonio de Lemos. João Dias de Qua
drus Antnha. José Custodio Dias. Joaquim José Hodrigucs 'foJ'
t·es. ~lanoel dos Santos Martins Vallasqucs. Visconde do 1\io 
Vt•rmellto. Conde de \'ulença. Visconde dcCongonhas do Campo. 
Luiz José ele Olivrirn. 

J\tlacin do Hio de Janeiro em 11) de Junho de 183t5. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO de 22 de Junho de 1836. 

~!andando ohsenar, tl'ora em diante, o Plano anne'io do Monte Pio Gcr;tl 
dos Servidores do E::;tado, ficando sem efl't:ito o que baixou com o Dccrdo 
de lO de Janeiro de l~H5. 

Tendo a Dircctoria do Mente Pio Geí'al de Economia dos Ser
vidores do J~stado off(_'fecido ó approvação do Governo as alle· 
rações fJlH', em virtude do artigo vinte quatro do }>fano que 
Jnh:ou com o J)perdo d(~ dez de Ji.lneiro do anno antecedente, 
juL~,)~l r·onvcnienlL' fner lllf': o H•>,:;entr, em Nome do Impera-
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dor o Senhor Dom Pedro li, approvando as ref1widas altera.;õcs, 
ha por bem que, ficando sem cm~ito aquellc primeiro Jllano, se 
observe d'ora em diante o que com este baixa, assignado por 
(~ustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, que assim o tenha entendido e o 
faça executar eom os despachos necessarios. 

Palacio do Hio de Janeiro em vinte dous de Junho de mil 
oitocentos trinta e seis, dccimo quinto da lndepcndencia e do 
lmpl'rio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

G,ustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

Plano que, em conformidade das alterações feitas pelos Direc
tores do Monte Pio Geral de Economia dos Servidores do Es
tado, o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pe
dro 11 hou'te por bem apprOlmr, por Di!creto da data destr, 
para servir d'ora em diante de regimen ao mesmo lJionte Pio. 

Art. 1.11 O Monte Pio Geral de Economia, tem po1· fim a 
subsistcncia das famílias dos Empregados Publicas de qualquer 
classe que para o mesmo concorrerem. 

Art. 2. o São a d m ittidos a concorrer para este estabeleci
mento: 
~ t.o Todos os Empregados que por qualquer titulo que srja 

perceberem vencimentos, ou pelo Thesouro Publico Nacional 
ou po1· qualquer outra Repartição Publica. 

§ 2.0 Todos os que por nomeação do Governo Cenlml, ou 
pelos Governos Pmvinciaes, servirem empregos ou officios sem 
vencimento marcado, rrgulando-sc o verdadeiro n~ndimento 
destes pelos novos direitos que tiverem pago, f', na falta destes, 
pnr meio de arbitras. Exceptuão-se nquelles Empregados que) 
não tendo até o presente assignado para csle estabcleeimento, o 
prl'tcndão fazer em perigo de Yida. 

Art. 3.° Fica, porém, livre a uns e outros, d'ora em diante, 
poderem elevar a somrnn, com que pretenderem assignnr, só a 
quanto seja ncccssario para que a pensão, que deva pertencet' 
aos seus herdeiros) srja igual a duas terças partes do verdadeiro 
rendimento que tiverem. 

Art. 4. o Os Empregados de qualquer das classes referidas 
que, dentro de dous nnnos, contados do primeiro de Julho de 
mil oitocentos trinta e cineo, se não matricularem, só poderão 
sm· admittidos por approvação da Dircctoria, satisfazm1do as 
quotas de seus vencimentos desde o Estabelecimento da Caixa. 
A mesma regra se seguirá com os Empregados nomeados depois, 
eontando-sc o tempo desde o seu cflecliro exercício. 

Art. 5. o O fundo do Monte Pio Geri.ll ele Economia será for
mado : 
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§ 1. o Da vintena, ou cinco por cento da quantia que annual
mente vencer o Empregado que voluntariamente se quizer ma.
tJ·icular, deduzidos no acto do pagamento do quartel ou mez 
na Repartição respectiva por onde elle se fizer. 
~ 2. o De cinco p( I' cento, pagos aos quarteis ou a mezes, na 

Thesouraria da Caixa desta Instituição, da quantia em que os 
contribuintes que não vencerem ordenados tiverem estimado o 
rendimento de seus empregos, na conformidade do § 2.0

, 

art. 2. o 

§ 3. o De dous e meio por cento da quantia que cada successor 
ou herdei !'O, contemplado neste Plano receber do cofre do Monto 
Pio Gemi de Economia, deduzidos no acto do pagamento. 

§ 4. o Do produ c to liquido das Loterias concedidas pela 
Carta de Lei de vinte nove de Outubro de mil outocentos 
trinta c cinco ou que para o futuro se concederem. 

Art. 6. 0 Os contribuintes que deixarem de pagar as quotas 
a que forem obrigados tres mez<Cs depois das épocas marcadas 
os da Côrte, e seis os das Províncias, serão riscados da Matricula, 
e reverterá a beneficio do .Monte Pio o protlucto de suas en
tradas ; comtudo poderão ser reintegrados, se, no espaço de 
oito dias depois de eliminados, inteirarem o Cofre das quantias 
com que deixárão de contribuir com o juro de meio por cento 
ao mez. 

Art. 7.° Compete Pensão do Monte Pio Geral de Economia: 
§ t.o A's viuvas dos Contribuintes, que viverem com seus ma

ridos, entre os quacs se comprehende o conjuge ausente por justa 
causa ; ás filhas solteiras nascidas de legitimo matrimonio que 
viverem em companhia de seus pais, ou, fóra della, com con~ 
sentimento destes, ao tempo do seu fallecimento ; ás filhas casa
das com approvação do pai, ou supprimento judicial, no caso 
de negação daquelle; aos filhos menores de vinte cinco annos 
e aos maiores dessa idade que tiverem incapacidade physica ou 
mental, para qualquer decente occupação ; ás netas c netos 
que representarem os direitos de suas mãis que forem fallecidus 
ao tempo de verificar-se a Pensão. 

§ 2. o A' viuva pertencerá toda a Pensão, no caso de não ter 
filhos ou filhas; mas, tendo-as, só terá a metade, e a outra tocará 
a estes rep:ntidamente, ou á mãi c irmãas ou quaesquet· outms 
ascendentes do contribuinte (na falta dos filhos), que em sua com
panhia ou do seu amparo vivessem. Se a vi uva, por·ém, não suc
cedet· na pensão, por morte ou pelos defeitos apontados, reverte1·á 
toda esta em favor dos filhos e filhas. As netas c netm succederão 
da mesma sorte que aquellcs, se com elles não concorrerem ; no 
caso, porém, de concurt'eocia, as netas e netos haverão unica
mente a quota quJ pertenceria á pc.:;so:t que representarem. 

§ 3. o Não ficando viu v a 011 filhas legitimas, mas ficando 
filhas legitimadas solteiras, ou casadas com consentimento do pai, 
gozarão estas da pensão repartidamente. A legitimação póde ser 
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por declaração no assento do Baplismo, assignado pelo pai, 
com testemunhas, por carta judicial ou por testamento. Ha
vendo filhos lc~itimos menores de vinte cinco annos, e maiores, 
na cspecie do § 1. o, concorrerão proporcionalmente. 

§ 4.0 No caso de faUecimento da mãi, depois de ter começado 
a perceber a pensão, accrescerá esta ás filhas e filhos, na confot·· 
midade do § 1. o, c, por morte de qualquer destes, á mãi a parte 
que lhe pertencia , bem como a que pcrcebião os filhos logo 
que cheguem a idade maior de vinte cinco annos. Fallccendo, 
porem, alguma filha ou filho, quando já não exista a mãi, rever
terá a pensão que lhe competir para a Caixa Geral. A prnsão só 
passa a netas e netos nos casos designados nos§§ 1. o c 2. o . 

§ 5. 0 Na falta de tacs ascendentes e de taes descendentes, 
poderá o contribuinte dispor por testamento de metade da pen
são, que competia aos chamados nos paragraphos antecedentes, 
em favor de qualquet· par~nte ou ainda de estranho, recahindo 
a outra parte em favor da Caixa. Succedendo, porém, na hypo
these deste paragrapho morrer o contribuinte intestado, entcn~ 
der-se-ha ha,·er legado em favor da Caixa. 

Art. 8. o A pensão do Monte Pio Geral de Economia h e de 
metade do vencimento que lh'er o contribuinte ao tempo da 
morte, ou do total de que annuaJmentc pagam os cinco por cento; 
se estiver em com missão acontecida depois da matricula, conti
nuará a contribuir em relação ao vencimento que tinha ante
riormente, ou ao que tiver pela commiss5o, conforme lhe 
aprom•er. 

Art. 9. 0 Nos primeiros seis annos, contados do primeiro de 
Julho de mil oit-ocentos trinta e cinco, em que livcrão lugar as 
primeiras operações desta Instituição, o p::~gamcnto das pensões 
será feito nas proporções seguintes : 

§ t,o A's viuvas, filhos ou filhas, ascendentes ou irmãas dos 
contl'ibuint.es fallecidos, que tinhão ou estimárão os vencimen
tos até dous contos de réis inclusive, perceberão metade. Os 
herdeiros instituidos por este Estabelecimento, receberão a 
quarta parte. 

§ 2.0 Se os vencimentos excederem a dous contos de réis, 
quet• seja elf-edivo, quer estimado, nas circumstancias do § 2.0

, 

art. 2.0
, receberão os herdeiros chamados por esta Instituição 

um CQnto de réis annnalmente, e mais um quinto do excesso dos 
ditos dous contos de réis; c desta fórma pertencerá ao herdeiro do 
con\ribuinte, que vencia trcs contos de réis, um conto c duzentos 
mil réis ; ao de quatro contos de réis, um <:onto e quatrocentos 
mil réis, e assim proporcionalmente. Estas regras são geraes 
para todos os Empregados que forem nomeados durante o prazo 
dos seis annos pl'imeiros, principiando para clles o dito espaço, 
do dia em que entrarem no serviço publico. 

Art. 10. O producto da consignação dos cinco por cento pa
gos peJos contribuintes, os dous c meio por cento pagos pelos 
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pensiona rios, c o subsidio concçdido pelas Loterias, pa5sa1·ão du 
Thesoum e mais Hcpartições, segundo o lugar em que se fizer o 
pagamemto, pam urna Caixa denominada da Dirccçào dos 
J?undos do Monte Pio Geral de Economia, até os primeiros 
dez dias depois de findo o pagamento da respectiva classe, assim 
como o saldo das Loterias que se cxtrahirem no inte1·vallo do 
;mno, quandn não esteja, como deve ser, recolhido na Caixa 
logo depois dos pagamentos. 

Art. 11. As sob1·as de todo o dinheiro que entrar no Cofre, 
logo que se tenha pago o quartel aos pensionarios, serão em
pregadas unicamente em compra de Apoliccs da Divida Publica, 
ou em desconto de bilhetes da Alfandega, na falta daquellas, 
ou em quaesquer Fundos publicos, de igual nat.u1·eza, reser
vando-se em sei' sómente a quantia que fôr necessaria para as 
despezas occorrcntes. -

Art. 12. Durante os seis annm marcados no art. 9. 0
, os 

contribuintes conconerão para a Instituição pela maneira 
seguinte: 
~ t.o Os que tiverem de idade até trinta annos inclusive, en

trarão no primeiro quartel com cinco por cento de seu venci
rn~nto, c no primeil'o quartel do segundo anno farão a mesma 
eontribuição de cinco por cento em um só pagamento, c dahi 
em diante, nos unnos seguintes, a deducção será da mesma 
quantia, mas a quarteis ou a mezes. 

§ 2. o Os que contarem de idade trinta annos decorridos até 
qu:Henta inclusive, contribuirão, no primeiro anuo c primeiro 
quartel, com a decima do seu vencimento real ou estimado, 
no segundo anno c no primeiro quartel, com cinco por cento, 
em um pagamento, e dahi por diante pm· quarteis ou a mezcs; 
os de quarenta annos até cincoenta com a decima no primeiro 
c segundo unno, c no terceiro com cinco por crnto no primeim 
quartel, c nos mais annos seguintes com os quarteis ou mezes 
na ordem rcgulm· ; os de cincoenta até sessenta annos, com a 
decima por tres annos, pagos no primeiro quartel do mmo, c no 
quarto anno com cinco por cento no primeiro quartel ; os de 
sessenta annos c dahi para cima com a decima por quatro annos, 
pagos da mesma sorte, e no quinto com cinco por cento no 
primeiro quartel, ficando depois na regra geral. 

Art. 13. As pensões serão pagas d'ora em diante logo que 
se YCI'ifique o fallecimento dos contribuintes, ficando os herdei
ros, chamados por esta Instituição, com direito de perceberem 
a quantia que fôr relativa ás entradas ext.-aordinarias, marca
das nos§§ L 0 e 2. 0 do artigo antecedente que tiverem veri
ficado os contribuintes, de maneira que os herdeiros do que fõr 
maior de sessenta annos, que tiver apenas entt·ado como valor 
da primeira decima, só terá direito a um quinto da pensão, ou 
a dous quintos, tendo aquelle pago duas dccimas, e assim pm
porcionalment~ até ter completado o pag-nmcnlo das quatro de-
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cimas c os cinco por cento do quinto anno, para gôzarcm · então 
de toda a pensão. O que fica estabelecido ácerca dos contri
buintes maiores de sessenta annos, entende-se para todos os mais 
na pt•oporção de suas idades, competindo ao herdeiro do con-. 
tl'ilminte de quarenta a cincoenta annos, no primeiro caso, a 
quarta pMte da pensão, c no segundo, metade, e assim propor
cionalmente os mais até terem completado os pagamentos ex
traordinarios, ou os tiverem adiantado,- em cujas circumstancias 
podem gozar da pensão por inteiro, guardadas as proporções 
estabelecidas nos§§ 1. 0 c 2. 0 do art. 9.0 

Art. Li. He livre ao contribuinte, não só augmentar a quan
tia com que tivet· primeim assignado,- guardando-se as regras 
estabelecidas no art. 3. o, indemnisando, porém, o Cofre da 
parte relativa ao augm(mto desde o dia da sua primei r a entrada 
(exceptuado o caso de perigo de vida), como adiantar o paga
mento das épocas marcadas, como mais lhe convier, entrando 
logo com toda a quantia que lhe pertencer contribuir, conforme 
a idade, ou com metade ou a terça parte, para depois, findos os 
prazos marcados no art. 12, ficarem lodos igualados. 

Art. 15. O Empregado que fôr sentenciado a simples perdi
mento do emprego, ou demittido a arbítrio do Governo, nos 
casos em que a este he permittido fazê-lo discricionariamente, 
poderá continuar a concorrer com a quantia que lhe tocava; ou 
receber a ~om que tiver contribuído, conforme preferir. 

Art. 16. O que fôr sentenciado a perdimento do emprego, 
com inhabilitação de poder ser mais <Jmpregado, quer a,.esta 
pena acompanhe ou não a de prisão simples, ou com_ trabalho 
por menos de cinco annos, gozará a sua familia da metade da 
pensão que lhe competiria, se o Empregado tivesse fallecido 
naturalmente, com a deducção dos dous c meio por cento a be
neficio do Monte Pio. 

Art. 17. Se, porém, fôr sentenciado, além da perda da em
prego e inhabilidade para outro, á prisão com trabalho ou de
gredo por cinco annos inclusive, e dahi para cima, será repu
tado como morto naturalmente, e n sua família gozará da pen
são por inteiro com a deducção de cinco por cento. 

Art. 18. Em todos os casos em que a família de um em
pregado gozar de algum dm beneficios referidos, sendo o Em
pregado reintegrado no mesmo ou em outro algum emprego, 
ainda que s~ja de menor rendimento, set·á suspensa a pensão 
de que gozava a sua familia, e continuará o Empregado a con
tribuir como antes de soffrer a sentença. 

Art. 19. No caso, porém, do Empregado demittir~se volun
tariamente, deverá continuar a concorrer com a quantia a que 
estava obrigado, e, quando o não faça, perderá, á beneficio do 
Monte Pio, a com que tiver até então contribuído. 

Art. 20. Logo que o contribuinte se tiver matriculado, princi· 
piará a fazer..,.se a deducção no pagamento dos quarteis ou mezes, 

PARTE 11 13. 
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segundo as suas idades, c a exigir-se dos Empregados· mencio
nados no ~ 2. o do art. 2. o as quotas correspondentes ás suas 
assignatu r as. 

Art. 21. Todos os Empregados que se quizerem matricular 
neste estabelecimento se dirigirão á Direcção munidos de uma 
declaração por elles assígnada, especificando sua idade, nomé 
de sua mulher, numero de filhos, nomes, sexos, idades, seu 
emprego, vencimento que tiver ou em que deseja ser contef!l
plado, devendo cada um apresentar a certidão de idade que de
clarar o assentamento dentro de um anno, contado do dia da 
assignatum; excepto os de sessenta annos, que, sendo os que 
contribuem com maior quantia, não precisão de cel'tid~o, por 
isso que nada influe a prova authenlica de sua declaração. As 
mudanças e variações que houverem na família depois da Ma
tricula, serão igualmente participadas por cada contribuinte, 
para se fazerem na Direcção as alterações e observações occor-
rentes. · 

Art. 22. A' proporção que se forem recebendo as declara
ções dos ditferentes Empregados, a Direcção participará ás com
petentes Repartições, para estas procederem as deducções desig
nadas neste Plano. 

Art. 23. Pela morte do contribuinte devolve-se ipso facto 
a quantia da pensão correspondente a quem por esta Institui
ção e Matricula pertencer, sem necessidade de longas habilita
ções e promoções fiscaes: sendo os Directores rcsponsaveis pelo 
pagamento indevido. 

Art. 24.. As viuvas meeiras apresentarão tão sómente a certi
dão do dia do obito do marido; as filhas, não vivendo com a mãi, 
igual certidão, não tendo sido já apresentada, e a do Baptismo 
para prova da paternidade ; os filhos a mesma prova da idade ; 
as filhas legitimadas a certidão do obito do pai e o titulo da le
gitimação ou da instituição. A mãi ou os outros ascendentes 
ou irmãas, certidão do assento da Parochia, e na falta justifi
cação em regra; e os parentes e estranhos, mencionados no 
art. 7. 0

, § 5.0
, a certidão da verba testamentaria, nos casos em 

que por este plano podem succcder. 
Art. 25. Estes documentos se confmntarão na Direcção com 

a Matricula,. e estando conformes se mandará pagar. 
Art. 26 .. Passados os seis annos marcados no art. 9. o, a Di

recção poderá em Mesa plena, á vista dos fundos que tiver 
então o, Monte Pio Geral de Economia, diminuir um por cento 
ou o que· razoavelmente se puder subtrahir da contribuição dos 
cinco por cento, deduzida dos quarteis, ou meio por cento dos 
dous. e meio que pagão os pensionarias, havendo attenção 
que· essa diminuição se faça, sem faltar á mantença dos pen
shmarios. 

Art. 27. Na mesma conformidade poderá tambem a Direc
ção, á vista do estado dos fundos deste Estabelecimento , aug~ 
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mentm· e ir igualando o vencimento das pensões aos succes
sores dos contribuintes, que vencião mais de dous contos de 
réis, e não percebião proporcionalmente aos mais, afim de po
derem percebet· os herdeiros ;Contemplados no§ 2.0 do art. 9.0 

metade do vencimento que tinha o contribuinte, ou mais um 
quarto ou um quinto, ou o que na realidade puder ter lugar, 
e do que por ora ficão privados, na fórma do citado artigo, ha
vendo sempre attenção na graduação da preferencia á antigui
dade da Matricula e época da morte do contribuinte. 

Art. 28. Pela mesma razão de igualdade dos contribuintes, 
o não ficarem uns de melhor condição que os outros, todos os 
Empregados que successivamente so forem matriculando no 
Monte Pio Geral de Economia ficão obrigados a concorrer com 
as quotas estabelecidas por tantos annos, c pela mesma maneira 
com que concorrerem os Empregados matriculados no primeiro 
armo desta Instituição até a época marcada no art. 23, e de
pois desse tempo ficarão nas regras ordinarias da contribuição: 
comtudo a Direcção poderá, em l\fesa plena, outra cousa accor
dar se assim julgar conveniente. Esta providencia de convergir 
ou mudar estes artigos só poderá ter lugar de seis em seis annos, 
precedendo a approvação do Governo. 

Art. 29. A Direcção será composta de cinco Membtos. A 
eleição será feita por escrutínio; e á pluralidade de votos dos con
tribuintes presentes, precedendo annuncios com antecedencia 
pelos periodicos, do dia marcado para este fim. Um dos mem
bros será o Presidente, outro Thesourciro e outro Secretario ; as 
ccdulas dos votantes os designarão. Estes Directores tomarão a 
seu cargo, pelo tempo de dous annos, a Administração dos fun
dos e a economia dos trabalhos. O Presidente, o Thesoureiro c 
o mais velho dos outros membros terão cada um uma chave 
do cofre. 

Art. 30. Feita a eleição dos Directores, se procederá pelo 
mesmo methodo de escrutínio em uma só cedula a eleição de 
doze Adjunctos que servirão com a Direcção, os quacs serão 
convocados, quando a mesma julgar conveniente, para tratar de 
objectos maiores e de interesse geral, que serão decididos á 
maioria de votos dos Membros presentes, com tanto que sejão 
mais de seis Adjunctos e a maioria da Dirccção. 

Art. 31. Findos os dous armos, contados da installação da 
presente Direcção, se procederá a nova eleição, podendo ser 
reeleitos trcs da Direcção, inclusive o Presidente, c seis dos 
Adjunctos. 

Art. 32. De ta·es em tt·es mezes a Dirccção publicará pela· 
imprensa o Mappa do estado do Cofre, remettendo para o Go
verno um exemplar. 

Art. 33. A Direcção nomeada pelos contribuintes fará o re
gulamento para o expediente e economia, nomeará os Empre
gados que forem indispensavcis á escripturação e contabilidade, 
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e arbitrará, com os Adjunctos em sessão, os ordenados ou gratifi· 
cações, pago~ pela Caixa, preferindo quanto fôr possível Mem
bros da Associação. 

Art. 34. Ile extensiva aos Empregados l\Iilitares e Civis de 
qu?lqum· Província do lmperio a admissão no presente Estabe
lecimento, matriculando-se por· si ou pot· seus procuradores, 
debaixo das clausulas aqui esc ri ptas. 

!lafacio do Rio de Janeiro em 22 de Junho de 1836. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECHETO A de 22 Junho de 1836. 

Mandando observar uns Alfundegas do rm)erio o Regulamento nnnexo. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H, 
em virtude da autorisação dada ao Governo pelo Decreto de 
trcs de Setembro de mil oitocentos trinta c tres, c pelo ar
tigo quinze da Lei de trinta e u.m de Outubro de mil oitocentos 
trinta c cinco : ha por bem que nas Alfandegas do lmperio se 
observe o Regulamento que com este baixa, . assignado por 
Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho do Mesmo 
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estudo dos Ne
gocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional. O mesmo Ministro o tenha assim entendido 
e faça executar com os despachos necessurios. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte dons de Junho de mil oitocentos trinta c 
seis, decimo quinto da Independencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJfanoel do Nas cimento Castro e Silva. 

ftegulantento tias Alfuudcgas do ln1perio. 

CAPITULO I. 

DAS ALFANDEGAS, E SEUS E~IPREGADOS. 

Art. t.o Haverá no lmperio do Brasil as Alfandegas que vão 
designadas na Tabella junta a este Regulamento; e sómente nos 
portos em que ellas existem, ou em outros em que para o futuro 
se estabelecerem taes Repartições, será permittido o commercio 
directo com os Paizes estrangéiros. 

Art. 2. 0 Todas estas Alfandcgas (á excepção das do Rio de Ja-

r 
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nciro, Bahia, e Pernanbuco) servirão conjunctamente de :Mesag 
de Diversas Rendas, e observarão no que füt· relativo a taes Me
sas, o H.cguJamento de 30 de Maio do corrente anno. 

At't. 3. o A Alfandcga de S. José do Norte, na Província do 
S. Pedro, será filial da Alfandega da Cidade do Rio Grande do 
Sul, e sujeita ao lnspector desta. 

Art. 4. 0 Quando por causa de guerra extcrnD, ou interna, blo
queio, ou outro extraordinario acontecimento, für urgente remo
ver alguma Alfundega do lugar onde se achar, ou suspender o 
seu exercício temporariamente, o Governo o poderá fazer, dando 
parte á Asscmbléa Geral Legislativa; c as mercadorias estrangei
ras exportadas desses lugares, tendo entrado nelles depo~s dare
moção e suspensão, e ahi pago direitos de consumo, serão havi
das, e reputadas nos outros portos do lmperio, a que forem leva· 
dás como as de novo import3Jas de portos estrangeiros. 

Art. 5. 0 Os Empregados daqncllas Alfandegas que servirem 
de Mesas de Diversas Rendas terão, como Empregados destas, 
incumbencias analogas ás que exercerem nas Alfandcgas, c lhes 
serão designadas pelo Inspector. 

Art. 6. 0 O maximo do numero dos Empregados das Alfande
gas será o fixado na Tabella de que trata o art. t.o, menos o 
dos Amanuenses, Gum·das, Contínuos e Correios, o qual poderá 
ser diminui do ou augmentado pelo Governo, segundo as necessida
des do serviço. O dos Vigias de fóra será o que os Inspectores jul
garem indispensnvel, com approvação do Tribunal do Thesouro 
na COrte. e do Presidente nas Províncias. 

Art. 7. o Nas Alfandegas do Rio Grande e S. José do Norte, e 
nas outras das seguintes columnas da Tabt·lla, onde não fôr bas
tante, em circumstancias extraordinarias de serviço, o numero 
de Guardas effectivos, o lnspector nomeará sup1·anumcrios, a 
quem arbitrará uma gratificação, que vencerão nos dias sómento 
em que fizerem serviço. 

Art. 8. 0 Nas Alfandegas a que se não dií Thesoureiro accumulará 
este lugar o Inspector, e na filial de S. José do Norte servi-lo-ha 
o Ajudante do lnspcctor. 

Art. 9.0 Nas Alllmdegas a que se não dá Guarda-Mór, Escrivão 
da Descarga, Feitor c Conferente, servirão estes lugares o Escri
vão, Escripturarios e Amanucnscs, como fôr mais compatível 
com as obrigações proprias de cada um ; menos de Conferente 
que será servido pelo Porteiro ou por um Guarda de con
fiança. 

Art. 10. Nas Alfandegas em que não houver o emprego de 
Administrador das Capatazias, o Inspector encarregará desta 
Administração qualquer Empregado que mais commodamente a 
possa desempenhar, accumulando neste caso o vencimento res
pectivo. O que tambem terá lugar interinamente nas Alfandegas 
que tiverem este emprego, emquanto não fôr nomeado quem 
sirva. 
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Art. 11. Todos os Empregados das Alfandegas comprehen
didos na referida Tabella, são da nomeação immcdiata do Go
verno Supremo; exceptuão-se: 

t.o Nas Alfandegas das Províncias o Administrador das Capa
tazias, os Guardas e Continuas, os quaes serão nomeados pelos 
Presidentes, com audiencia dos ln:ipe;~tores das referidas Alfan
degas, e com dependencia d~ appmvação do Governo. 

2. I) Os Correios c Vigias de todas as Alfandegas, os quaes serão 
nomeados pelos In~pectores dellas. 

Art. 12. A todos os referidos Emp1·egados servirão de Ti tu los 
seus Decretos e nomeações, de que não pagarão direitos de Chan
cellaria, nem emolumento algum, c só a respectiva taxa do scllo 
antes de tomarem posse. l 

Art. 13. Ninguem poderá ser admittido aos empregos das 
Alfandegas sem que saiba correntemente lc1·, escrever e contar: 
todas as outras habilitações da Lei de t,. de Outubro de 1831 só
mente darão prefcrcncia a quem as tiver, bastando prova-las pDr 
documento, independentemente de concurso, o qual só terá 
lugar, quando haja quem o reclame em competencia com outro. 
Os lugares,· porém, de Stereo-Areometra e seus Ajudantes só 
serão providos por concurso. 

Art. 14. A aptidão profissional, entre as outras boas qualida
des, dará preferencia para o accesso dos Empregados: em igual
dade de circumstancias preferirá a antiguidade. 

Art. 15. Os Empregados terão os vencimentos designados na 
Tabella, e não receberão emolumento algum ou gratificação das 
partes, por qualquer titulo que seja, sob pena de demissão. 
Os Vigias de fóra só terão o producto das apprehensões legaes 
que fizerem. 

Art. 16. Os Rendimentos, de que se deve deduduzir a por
centagem que faz parte do vencimento dos Empregados, são os 
comprehendidos no art. 88 deste Regulamento; e nas Alfandegas 
que tem a seu cargo o expediente das Mesas de Rendas, tam
bem os mencionados no Regulamento de 30 de Maio do cor
rente anno: exr,eptuão-se as multas c as contribuições para as 
Casas de Caridade. . 

Art. 17. Se nas Alfandegas se arrecadar algum outro imposto 
ou COI'1tribuição que não pertença á Henda geral, dello se não 
deduzirá porcentagem para os Empregados : a despeza de sua 
arrecadação será indemnisada á Fazenda Nacional em p1·oporção 
da que esta fizer com a Alfandega respectiva, deduzindo-se do 
rendimento do imp(lsto, ou contribuição do mez seguinte, c re
mettendo á Thesouraria competente. 

Art. 18. Os vencimentos dos Empregados da Alfandega do 
Rio Grande e S. José do Norte, c da de Porto Alegre, na parte 
relativa ás quotas, serão deduzidos do total reunido da renda 
de atnbas: para o quo, no prjmcim dia de cada mcz, os lns
pectores remetterão reciprocamente um ao outro a certidão 
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do rendimento da respectiva Alfandega, afim de so fazer 
em cada uma dcllas a sua Folha com as quotas designadas na 
Tabclla. 

Arl. 19. Os Empregados, quando faltarem por qualqu;cr mo
tivo que sPja, excepto molcstia provada, á juiz.o do lnspector, 
serviço gratuito a que forem chamados em virtude de Lei, ausen
cia, nos termos do art. 33 da Constituição, ou outro impedi
mento legal, perderão todo o vencimento, o qual passará para 
o que fizer as suas vezes, se fôr de dill'erente dasse de emprego, 
não podendo accumular outro: s~, porém, obtivemm licença, 
perceberão o que estiver designado por Lei. 

Art. 20. O vencimento do emprego vago setá para quem o 
servir iulerinamentc, não podendo accurnular outro. ' 

Art. 21. Se o Empregado passar temporariamente a servir 
outro cargo fóra da Alfandcga, e receber o ·vencimento delle, o 
que ficar fazendo as suas vezes terá todos os vencimentos que 
elle tinha c não os seus ; c, no caso que aquelle tenha opção e 
prefira o vencimento da Alfandcgn, reverterá o que ellc deixa 
para quem o substituir até preencher o que haveria de lhe 
tocar se não houvesse aquella preferencia, passando o restante, 
se o houver, para os mais Empregados que entrarem em substi
tuição, até preencherem do mesmo modo os respectivos venci
mentos. 

Art. 22. Os Empregados das Alfandcgas serão pagos men
salmente pelo rendimento do mez. seguinte, e por uma Folha 
feita na Alfandega, e ahi paga peloThesoureiro della. 

Art. 23. No impedimento do lnspector fará suas vezes o 
Escrivão, e as deste o 1 o Escripturario mais antigo, seguindo-se 
os outros primeiros c depois os segundos, pela ordem da anti
guidade, sendo esta regulada pelo tempo de serviço na Heparti
ção, e, quando igual, pelo prestado em qualquer outra:. se ainda 
assim se der igualdade, será o mais velho em idade considerado 
mais antigo. 

Art. 24. Na falta dos Escripturarios, o Presidente do Thesouro 
na Côt·te c o Presidente nas Províncias, nomeará d'entre os 
Empregados da Casa os que forem mais idoneos, para servirem 
interinamente de Inspcctor e Escrivão: quando, porém, se der o 
caso de impedimento de todos os Empregados idoneos, nomeará 
pessoa de fóra com aptidão necessaria. 

Art. 25. No impedimento do Thesoureiro, servirá o seu Fiel, 
se o tiver, e na falta simultanea de um e outro, não tendo 
aquelle nomeado quem o substitua debaixo de sua fiança e res~ 
ponsabilidade, só por esse facto o lnspcctor o considerará sus
penso, procedendo a Balanço nos Cofres a seu cargo, e nomeará, 
para servir interinamente de Thesoureiro um dos Empregados que 
mais confiança lho merecer, servindo-lhe de fiador a Fazenda 
Nacional: se a falta do Thesoureiro e seu f:'iel não fôt• por motivo 
justo o imprevisto, ou exceder a oito dias, o lnspector o conside-
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rará ctemittido, e dará parte immcdiatamcntc ao Ministro da Fa
zenda na Côrtc c ao Presidente nas Província;-;, para providenciar 
opportunamente. 

Art. 26. Nas Alfandegas em que o Inspcctor he conjuncta
mcnte Thesoureiro, se quem servir o emprego ficar impedido, c 
não nomear quem o substitua, na fürma do artigo antecedente, 
servirá de Thcsom·eiro o Empregado que o substituir na lnspec
toria, havendo o vencimento por inteiro ; no caso, porém, de 
ter .Fiel, ou nomear quem sirva como tal, dar-se-ha ao Fiel, ou 
ao nomeado, a terça parte do vencimento do lugar. 

Art. 27. No impedimento dos mais Empregados, farão as suas 
vezes os seus Ajudantes, havendo-os, e não os havendo, qual
quer Empregado idoneo que o lnspector nomear. Na Alfandega 
do Rio Grande o Ajudante do lnspectot· exercerá o seu emprego 
na de S. José do Norte, c só passará a ser'fit· de Inspector na falta 
deste e do Escrivão. 

Art. 28. Os Feitores Conferentes e seus Ajudantes serão subs~ 
tituidos uns pelos outros, e removidos ele umas para outras Mesas 
e lugares, quando o lnspector julgar conveniente. Esta substitui
ção e mudança terá lugar tambem entre os Guardas nos diversos 
serviços que lhe são proprios. 

Art. 29. Os Empregados das Alfandegas podel'ão ser demit
tidos pelo Governo Supremo, e removidos de umas para outras 
Alfandegas, quando fô1· conveniente ao serviço publico, e pode
rão ser suspensos pelo Presidente da rc3p~ctiva Província, quando 
se det· a mesma razão, dando logo parte ao Governo dos motivos 
da suspensão. Os Guardas e Continuas nas Pmvincias poderão 
ser demittidos pelos Presidentes, e os Correios e Vigias pelo Ins· 
pector, tanto na Côrte como nas Províncias. 

Art. 30. Os despachados para empregos das Alfandegas, os 
removidos de umas para outras, e os mandados em diligencia, 
receberão uma ajuda de custo pela Thesouraria respectiva, que 
lhe será arbitrada pelo Governo, calculada segundo a distancia 
edespczas provaveis. 

Art. 31. Os Empregados das Alfandegas, que tiverem servido 
mais de vinte cinco annos sem nota ou en-o de oficio, poderão, se o 
requererem, ser aposentados pelo Governo Supremo com o ardi
nado por inteiro; os que, antes de completo o dito prazo, ficarem 
impossibilitados por molestia, serão aposentados com um orde
nado proporcional ao tempo que tiverem servido, não tendo nota 
ou erro de oficio, mas nunca poderá ser aposentado o que não 
contar dez annos de serviço. Na disposição deste artigo compre
preht~ndc·se o!; Guardas, Continuas e Correios. 
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CAPITULO 11. 

ATTIUBUIÇCiES E DEVERES DOS EliPREGAnm.·L 

Do lnspector. 

Art. 3~. O Inspcctor h e o Chefe du Alfandcga c do porto OtHk 
c1ia estiver, pC'lo que pertencer á fiscalisação de direitos Naeio
n<ws; he imrnediatam<·nte subordinado ao Tribunal do Tllesoum 
JW Côrtc, c aos Presidentes e Thesourarias respectivas nDS J>ro
vincias, ou á~ Autoridades que por Lei as houverem de Sltbsti
tuir; cumprindo outrosim as ordens que lhe forem expe
didas directamente pelo Ministro da .Fuzenda c Tribunal do 
Thcsouro. 

Art. 3:3. Compete c he do dever do Inspector: 
~ 1. o 1nspecdonar todo o despacho e expediente da A!t~n

d(~ga, providenciando, tanto dentro como fóra della, para que se 
faça conforme ao detenninad~ neste Regulamento, e se fi:;cali. 
sem e arrecadem devidamente os direitos e mais rendimentos, 
e multas que clle irnpuzcr. 
~ 2. 0 Visitar a miudo os armazens internos c externos da Al

fanuega, as suas Estaç.ões e .Mesas, assistindo ao seu despacho e 
expediente. mandando fazer, quando assim o julgar conve
niente, novas conferencias das mercadorias e seus despuchos, 
tanto internos eou10 externos, e rondar as barcas de vigia e "s 
escah~1·cs quo andão de ronda no mar. 

§ 3. 0 Vigiar qLJe os Empregados cumprão exactamente m 
seus deveres, e quando os não cumprirem, poderá suspendô-los 
do exerci cio do seu em prego até um mcz ; o que fará sempre 
q uc o empregado, sem motivo justificado, faltar quinze dbs ukis 
dentro do armo financeiro; e, se commeltet· faltas que exiji1o pro
cedimento mais severo, n,undará proceder com eilc, seg·undo o 
disposto no art. 85. 
~ 4.0 Decidi1· verbal e summariamente as duvidas que oc

cot·rerem, sobt·e o cumprimento deste H.egulamento, c no fpm 
fôr nelle omisso, na parte puramente administrativa, ficando ;ig 
partes o recurso (que será interposto dentro de um mczr ali;js 
ficará pet'empto) para a Thesouraria da Ptovincia, e della para 
o TribunJI do Thesouro, c diredamente á este na Côtte. 
~ 5. o Dat· parte mensal, ou semanalmente, ou logo, se f<-ir 

de urgeneia, ao lnspector da ThesotH11l'ia, de todas as occuiTen
cias extraordinarias da AHandcga, a fim de dar as providencias 
que o caso exigir, ou ao Tribunal do Thcsouro na Côrte. 
~ 6. o Examinar se os Passaportes, Manifestos e mais docu

mentos que os Com mandantes das embJrcaçôes silo obrigados a 
apre.lentar, estão na devida fónna, restituindo-lh'os logo, menos 
os Manifestos, e parlicipando ao Thesollro qu:lCs os Consules que 
dcix.ári'to dt~ cumprir o disposto no art. 1G4 deste Regulamento. 

PARTE H. H 
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§ 7. 0 Tomar as entradas das P,mbarcnções aos Com mandan
tes dellas c o juramento a que são obrigados. 

§ 8. o Conceder prorogação de franquia, nos termos do~ 
arts. 141 e 250. 

§ 9. o Conceder os despachos que são livres por este Regula~ 
menlo. 

§ 10. Impôr as multas deste Regulamento (excepto a do 
art. 164), não podendo alliviar os multados sem decisão do Tri
bunal dcJ Thesouro na Gôrte e das Thcsourarias nas Provinciasp 
quando forem de 100~ e dahi para cima. 

§ 11. Mandar fazer os concertos e reparos do cdificio e pon
tes, nos casos urgentes e cxtraordinarios 1 e pagar a despeza que 
com ellcs se fizer, bem como as despezas do expediente da Al
fandega, ficando rcsponsavel pelas illegaes e desnessarias. 

§ 12. Distribuir os despachos, e assignar o expedientc1 confot·
me o Hegulamento. 

§ 13. Remctter dircetamente ao Thcsouro, por 1. 8 c 2.a via, 
c á Thesouraria respectiva, no principio de Janeiro e J u\ho, o 
Balanço, Tabellas c Mappas de que trata o art. 115, §§ t8 e 19, 
acompanhando-os de obseevações sobre o que tiver occorrido 
ácerca da execução do Hegulamento, e das causas de mai:or ou 
menor rendimento e despezn. 

§ 14. Participar na COrte ao Thesouro, c nns Províncias á 
Thesouraria, no principio de cada semana, o rendimento e des
}leza da Alfandega na antecedente, e rcmetter no principio de 
cada mez o ponto dos Empregados: o das Províncias será remet
tido em resumo no principio de cada semestre, e no de cada 
anno financeiro ao Thcsouro Nacional, e aos Presidentes, com 
observações sobre a conducta e aptião dos Empregados. 

Do Escrivão, Escripturarios e Amanuenses da Alfandega. 

Art. 34. O Escriv·ão da Alfandega he especialmente encarre
gado de dirigir e fiscalisar a escripturação e contabilidade da 
Alfandega, e he o responsavel pela sua legalidade, exactidão e 
clareza. 

Art. 35. Compete ao Escrivão: 
§ L o Hever por si (o que deverá fazer sempre que lhe fdr 

possivel) ou por qualquer dos Escriptuarios, os calculos dos Fei
tores sobre o peso, quantidade e taras das mercadorias ; e os dos 
Escripturarios para o pagamento dos direitos e dos outros rendi
mentos, de maneira que nunca se dê por prompto o calculo feito 
por um Oficial, sem ser revisto por outro. 

§ 2. o Sacar as Letras ou nilhctes sobre os Assignantes, pelos 
direitos que ficarem a dever á I(azenda Publica, ainda no caso 
de estar servindo interinamente de Inspector. 

§ 3. o Distribuir proporcionalmente pelos Esc ri pturarios c 
Amanuenses a cscripturaçuo e contabilidade, de maneira que 
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ande semprr, ern dia, e se não demore, pelo al!'i1ZO ddla, odes~ 
padw c expediente, reveznndo o trabalho por todos os Es(~rip
turarios o A manucnscs para que se fação h a !leis em todo o ex
p:~dirntt', c não recaia só em alguns o de maior peso e responsa
bilidade. 
~ 4.° Fazer cxtrahir e entregar ao inspcctor o llalanç.o, Ta

beiJas c Muppas de que trata o art. 115, %~ 18 e 19. 
~ í. o Conf,~rlr, c fazer conferir pelos Escriptnrarios c Ama

nuen~es, os Manifestos, listas de descargas c outros documentos, 
pelo que serão prcferidns para estes empregos pessoas que tive
rem conhcdmcnto das linguas, principalmente da Inglcza c 
Franceza. 

§ 6. o Modificar, de accordo com o lnspector, a cscripturação, 
no quo não fôr essencial, quando alguma c.ircnmstaneia não prc
\"istu neste H.Pgulamenlo assim o exija, submcttcndo-sc á appro
VêiÇão do Tribunal do Thcsouro as altcra\·ões que se fizerem. 

Do Thesoureiro. 

Art. 36. O Thcsourniro tem por· obriga~:ão: 
§ 1. o Bceeber os rendimentos que s ~ arrecadão na Alfandcgn, 

c guada-los, sob sua responsabilidade, em cofr·e de trcs cha
Acs, das qnacs terá elle uma. outra o lnspector e outra o Escri· 
vão, c onde o Inspcctor he lambem T!wsourciro, o 1. o Escrip
turario. 

§ 2. o Recebe L' do mesmo modo os depositas de dinheiro, 
ouro, prata c joias, que pelo Regulamento se devão fazer na Al
fandega; e entrega-los em virtude de ordem competente, ou 
pagar pelo rendimento a seu cargo as quantias dos que forem 
de dinheiro. 

§ 3. o Entrar com o rendimento e dcpositos de dinheiro na 
Thesouraria competente, acompanhados de guias c com as segu
ranças convenientes,· no principio e meio de cada mez, se a 
Alfandcga estiver na Capital ou perto della ~ ou sómcnte no 
principio do mez, se a distancia fôr menor de quarenta lc
guas, ou no do trimestre se fôr maior, salvo se o Tribunal do 
'fhesouro na Côrte e a Thesoural'ia nas Províncias determinar 
as entradas extraordinariamente em prazo mais breve ; sendo 
suspenso, quando não apresentar ao Jnspcctor, até findar o prazo 
immeuiato, os conhecimentos das entradas na Thesouraria, e de
mittido se o exceder, não allcgando causa justa que o releve. 

§ r... o Conservar sob sua guarda as Letras sacadas a favor da 
Alfandega, e cobra-las no seu vencimento, c assim, tambcm nas 
Alfandcgas distantes da Capital, os Bilhetes sobre os Assignantes, 
para os cobrar no seu vencimanto, ou dispôr a ordem da Thc
.souria ou do Tribunal do Thesouro, com o- Cumpra-se- do 
lnspcctor da Alfandega. . 

§ 5. o Pagar com os rendimentos que arrecadar, não só todas 
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Hs d1~srwza5 da Alfandega, competentementn aulorisadas e pro~ 
vadas, eomo as que forem ordenadas pela Thesouraria, a qual 
ft~mctterá eom o resto do rendimento, no 11m de cada rrwz nas 
Alfandcgas di!S Capitaes e do trimestre nns outras, as onh~ns c 
•loeumentos que as legalisarem, para lhes serem levados em 
l'Onta depois de conferidos c approvados. 

% 6. 0 Ter um Fiel, pago á sua custa, para sPrvir nos srus im
pedimentos, ou para ajuda-lo, se por si só não puder cumprir as 
suas obrigações, nomeando-o, e despedindo-o, quando Hw pare
cer, dando sómente parte ao Inspet.tor. 

% 7.0 Prestai' fiança idonea, antf~S de principiar as funcções do 
seu emprego, aos valores que houver de receber, e h~r a seu 
eargo, pertencentes á Fazendu ~acionai e ás partes, sendo a fiança 
ú satisfação do Tribunal do Thesouro na Côrte, c do Presid1~n te 
e Thesouraria nas Províncias, regulada a idoneidade, segundo o 
maxirno presumível do rendimento nos prdzos ordinarios em 
'lUC o deve remetter á Thesouraria. 

Do Gtwrda Mor e Interprete. 

Art. 37. Ao Guarda Múr compete: 
~ 1. o Visitar .as ezn.barcações que entrarem no porto, on fn n

dearem no ancoradouro de franquia, no mesmo dia da e11tntda, 
e exigir dos Commandantes os Manifestos e os mais docurrH~ntos 
que são obrigados a apresentar, ou rccebê-h)s do Guarda do an
coradouro, S8 o houver, a quem os Com mandantes, em tal cJso, 
os devem entregai'() 
~ 2. 0 Entregar os ditos l\:Ianifestos e papeis ao luspector o 

mais breve que fôr possivei. · 
§ 3. o Visitar e examinar com todo o cuidado as embarcações 

depois de descarregadas, e apprehende:t a:; múcadorias q uc 
neilas nehar. 
~ 4. o Disttibuir os Guardas e rondas, como lhe f<k determi

nado peJo lnspcctor, fazer o ponto delles, e ter inspecção l arti
cular sohre sua conducta e dos Vigias de fóra. 

§ 5. 0 Jns.peccionar a guarda do porto, c o serviço, provi
mento e conservação das barcas de vigias dos anc.oradouros e 
dos escnleres, e rondar de dia e de noite os ancoradouros, inclu
sive o de qu:ncntena, para evitar extravios, e apprehcnder e fü
zcr apprehcnder os que encontrar no mnr e praias, não sú de 
gcncros sujeitos a direitos da A1fantleg<1, como a quaesqhler ou
tms direitos Nadonae~. 

§ 6. o Obrigar a~ embarcações a tmnarem o ancoradouro q~e 
lhes ccrmpetir on atracarem á ponte; fazer fechar, sellar e abriL· 
as escotilhas., quando isso lhe fôr ordenado pelo Inspeclor. 

§ 7. 0 Acudir aos naufragios, para arrecad;1r c fazer conduzir 
para a Alfandega as mercadorias sujei las a direitos. 

§ 8. 0 Servir de interprete para quaesqucr aclos relativos á 
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,\lfandega, c por isso será preft~rido para <~ste t~lliPf''go o para 
o de seu ,\judante, o que souber fall:lr as lingnJs es nmg{·iras, 
prineip<Jimenle a lngleza e Franceza, ou pelo menos uma 
tlellas. 

Do Escrivão da entrada e de:;carga. 

Art 38. O Escrivão da ent.rada e descarga h c obrigado: 
% t.o A acompanhar o Gnar<ia Mór nas visitas das Embarca

c;ües nu porto, depois de descarregadas, ia v ranco desses a c tos os 
lermos necessarios. 

% 2." Tornar e fazer tomar com toda a clareza os nu meros, 
nwl·cas e contramarcas dos volumes <iesemh;lrcarlos nas pontes 
da Alfanuega, e conferir os que desembarcart·m em bnchas, sa
wiros ou barcos com as listas que os dPvern acompanhar, e que 
dt~pois da cnnft~rencia, que fará constar por Vf'rba por elle ru
brieada, snrão rerm~ttidos ao annazem, para se f<.ut.:er por lacs 
Jisfas o seu n .. 'CPbi.mento. 
~ 3. 0 Jle.metler ao Escrivão da A\fandcga, no mrsmo dia da 

deseurga das llH'rcadorias, ou nu ia1ulediato, os listas tie descarga 
dt'lh'is de eonft~ridJs com os t.aderncs dos Ar111azens. 

§ !1-. 0 J)istribuir os Guardas, que d(~vcm ueumparrhar a carga 
que vier de bordo das cmbarcaçõt•s em barl'os, sa vci ros, 'l<.m
elws ou outra qualqtiPf conducçãu, para as pontes da Alfandega 
e armazens alfund<~gados. 
~ 5. 0 Lavrar os tt~rmos precisos fle todos os actos que o <'xi

gir(~m no t:nar e nas pontes da Alfandega e Trapidws ttll'an
dr·gados. 

Dos Feitores e Conferente.r.; e du Stereo-A.reomctra. 

Art. 39. Os Feitores :são encarregados de contar c quaHfic;1r 
as mercacJor.ias, vt~ritkar e calcular o seu pPso, medidas e taras; 
avaliar a!' avat'iadas, füzcr :abrir os volumes para o despa('.hOt 
depois de eonferir com clle os nurneros e fllarcas ; e fazer os 
arbitra·menlos do valor das que não estiverem na Pauta, quando 
nãD forem ·des·paehadas por fac'l u r as. 

Art. t .. o. 03 Coufcrentes examinarão, no acto da sahirJa, se as 
referidas circumstancias estão conform<'S com o despaeho, e se 
este está rcvt~stido das competentes solemnidadcs, da nc!o parli
•~ubr attcnçào á rcrba do pagamento dus direitos, e não dt~ixando 
sahir pela porta d:.~ Al!'anflcgrl generos de E~liva e vice-versa, 
quando haja duas portas de sahitlas. 

Art. 41. O Stcreo-Arcometra he o cnc:Hrc~tH1o de medir a 
(~J[Hcidade de qaaesqucr vasilhas, c a quantidade de liquido q·1e 
.eUas contóm, de modo que sem o tirar deltas se possn fazer o 
despacho, he·rn como de medir ográo de densidade do alcohol c de 
outros quacsqucr líquidos, quando o seu despacho dependa desta 
circumstuncia, c finalmente medir a cxtcns.üo, e por clla calcular 



-110-

o peso de quaesquel' ohjectos que para ess~~ fim lhe commdtnr o 
lnspoctor. E será obrigado a fazer o seu offieio, não só 1111 Alfan
doga corno na 1\fcsa de Diversas Rendas, regulando-se nestas 
obrigações pelas lnstrucções que vão juntas a este regulamento. 

Do Porteiro. 

Art. 42. O Porteiro tem por· obrigação: 
~ 1. o Abrir as portas da Alfandcga uma hom antes de prin·· 

cipiar o expcdicute, e fecha-las ás determinadas no art. 78. 
§ 2. o Assistir constantemente na da sahida da Alfandeg11, e 

ter particular ;;tlenção sobre as pessoas que enlrào e sahem, dan
do parte ao In~pector das que forem suspeitas. 

§ 3. o Não deixar sahir mercado1·ia sem despacho c confc4 

rcncia. 
§ 4. o Não consentir qne na porta se arrume grande numero 

de volumes, de que venha confusão e precipita<;ão na conferen M 

cia : admiltindo sómente, df' accm·do eorn os Conferentes, a 
porção que se puder convenientemente conferir·. 

§ 5° Não fecha1· as portas sem que estl'jão recolhidos aos 
Annazens todos os volumes que se acharem fóra delles, excepto 
os de que trata o art. 57. 

§ 6.0 Tomar o ponto aos empre~ados em livro para isso des
tinado, e remeltê-lo diariamente ao Inspcctor. 
~ 7. o Responder pelos moveis e utensilios da Casa c i\fesas de 

despacho, os quaes receberá pot· inventario, assignando a car· 
ga que delles se lhe <leve fazer em livro proprio. 

Dos Ajudantes dos Empregados. 

Art. 43. Os Ajudantes cxdrcem cumulativamente com os 
Empregados a quem auxilião, debaixo da direcção dos mesmos, 
e no seu impedimento e ausencia, as funcções que compete aos 
respectivos empregos. 

Dos Guardas, Contiuos, Correios e Vigias. 

Art. 44. Ú3 Guardas são executol'Cs de todas as diligencias 
tendentes a acautelat· extravios dentro c fóra da Alfandega, de
vendo acompanhar o lnspectm·, Guarda-:\lór e mais Empregados 
nas di ligcncias de apprehensão, buscas, visilas, rondas, & c. 
Não poderá ser Guarda quem não souber correntemente ler, 
escrever c contar. 

Art. 45. Os Contínuos c Cofl'eios, além do serviço que hc 
proprio de taes Empregados, farão as notificações, intimações 
e diligencias que lhes forem mandadas pelo InspPctor .-

Art. 46. Quando das diligencias, de que trata o art. r,.r,., se 
houverem de lavrar Autos ou Termos, serão estes cscriptos pelos 
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fln:1nlas; c quando das notificaçõos, intimações e diligencias, de 
que tl'ala o art. 4.5, se precisarem certidões, serão estas passa
das pelos Contínuos e Correios que as fizerem, e para esse fim 
todos clles terão fé publica, debi.lixo do juramentos dos seus 
cargos. 

Art. t-.7. Os Correios servirão tambem de Porteiros dos Leilões, 
qw~ se fizerem pela Alfnndega. 

Art. 48. Os Vigias tem pot' obrigação: 1. 0
, apJ;rehrnder os 

grneros e mercadorias que embarcarem, ou descmbarcat·em no 
litoral fóra dos lugares pcnnittidos ; 2. o, dar parte ao lnspcctor 
ou Guarda-l\Iór das que não puderem apprehender, pam provi
denciarem a sua apprehensão. 

Para o cumprimento destas obrigações o Inspcctor lhes dará 
instruc~·ões, lenclo em vista que sem vexame do publico se con
siga evitar o exlmvio das Uendas. 

Obrigações communs de todos os Empregados. 

Art. !,.9. He commum a todos os Empt·egados das Alfande
gas zelar e promover os interesses da Fazenda Nacional na 
cxacta arrecadação dos direitos e rendimentos, e representar ao 
Jnspector todos os abusos e desvios de que a este respeito tiverem 
noticia ; e, qnando o lnspector não de as providencias conve
nientes, representa-lo ao da Thesouraria. ou ao Tribunal do 
Thesouro ~ os que assim não praticarem, provando-se que sou
berào ou ti verão razão de saber os abusos c desvios em pr1~juizo 
da Fazenda Nacional, serão considerados complices, para serem 
punidos na conformidade do C:odigo Criminal. 

Art. 50. Todo o Empregado da Alfandega he obrigado a 
tratar com urbanidade as partes que á ella forem fazer seus des
pachos, aviando-as com promptidão, e sem dependencia e pre
dilecções odiosas. A parte maltt·atada, ou que se julgar aggra
vada ou preterida no seu despacho, poderá queixar-se verbal
mente ao Inspector, o qual, ouvindo ao Empregado arguido e 
reconhecida a justiça da queixa, dará a devida satisfação, adver
tindo, rcpt·ehendendo, ou suspendendo o Empregado, conforme 
o caso pedir. Quando, pot·P.m, a queixa fOr contra o Inspector, 
as partes recorrerão por escripto ao Tribunal do Thesouro na 
f:ôrte, c ao Presidente nas Províncias, para providenciar como 
fôr de justiça, ouvindo o mesmo lnspector, e dando recurso 
para o dito Tribunal. 

Art. 51. Nenhum Empregado póde ser socio, ou por qual
quer maneira interessado em Companhias, contractos ou em
prezas que alguma relação tenhão com a Alfandega, nem com
prar, ou vender quaesquer gencros c fazendas dentro dclla, 
sob pena de demissão. 

Art. 52. Todos os actos, papeis, calculos, ou quaesquer 
cscriptas de o:ncio feitas pelos Emprcg1,dos da Alf'ü.ndcga, se-
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rã o pm· cliPs [ISsigna dm, ou l'llbricndos, a fim de SP. faz~•· etft•ctiva 
a re:.;ponsabilidade em qu~ possão incol'l'er por taes aclos. 

CAPITULO lll. 

DAS CAPATAZIAS. 

Art. 5:1. O Administrador· das Capatazias he o encarregado: 
~ t. o D0 todos os Armazens da Alfandega e guindastes, e de 

sua conservação e S<'gurança, com a obr;gação de fdzer á sua 
cu.ita os concertos e reparos dos guindastPs, telhados, canos e 
pavim •rüos; a limpeza dos pateos, cochias, pontes, armazens e 
casa::; do expediente, e a re:noção dos volumes de que trata o 
a-rt. 2:H. 

§ 2. 0 Do r.~c<~bi:nimto, con luc~;no, ananjD e boa gu:H'da de 
b:.tas as mt.Jrc:~dorias q;Je eutr..trem na :\lfandega, desd(~ que 
dt~sernbarcarem nas pontes, até sahirem por ellas para reexpor
ção, ou pcl;ls portas de sahida para consumo. 

Art. 54.. JIJ purtaato respon:uve! o d:to Administrador: 
§ t.o Pelo valor das mercadol"ias QUll se extravia1·em dentro 

da Alfandnga e seus m·mazens, excepto os objectos de que tntta o 
at·t. 93, §s; 1 o, 2. o e 3. o, e pela impot·tancia das avarias que 
sofTt•et·ern desde que entrarem nas pontes até a s:tltida da Alfan
dega, excepto unicamente <IS que provierem de ineendio, inuu
da<;ão, arroa1bJmento da AlfandPga e eupim, se senão prova1· 
que, apparecendo signaes ou indícios desses t'isros, elle o não 
participou immediatamente ao lnspector, pam fazer acautelar o 
damno. 

§ 2. 0 Pelos volumes, que por defeito, ou rnina dos guindastes 
cahirem ao mar, no aeto de se carregaren1 ou descun~egarem nas 
pontes, e por falta de conveniente amarração nos que se arriarem 
das pontes para o mar. 

§ 3. 0 Pelos direitos e expediente que se deverem á Fazenda 
Nacional das mercadorias extraviadas, e pelos em que rM· pre
judicada por causa das avarias a que o Administrador he res
ponsavet. 

§ 4. o Pelos prcjuizos que os Fieis dos armazens e mais Em
pregados e serventes das Capatazias causarem á Fazenda Nacio
nal e ás partes. 

Art. 55. Para se fazer effectiva a responsabilidade do dito 
Administmdor, deverá elle receber por inventario, quando en
trar no excrcicio de seu cargo, todos os volumes de mercadorias 
existentes na Alfandcga, c entrega-los tambcm por inventario, 
quando findar o seu ex.crcicio, dando-se logo um rigoroso ba
lanço pelos Empregados da Alfandega, á vista do Livro Mestre 
da entrada c sahida das mercadorias, c pelos dos armazcns, 
a fim de se conhecm· as que faltão ou ~obrão, não se pagaudo, 
entretanto, ao Aclministnulor o vencimento do ultimo mrz do 
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seu exercício c quando tome conta sem inventario de alguma 
parte de armazcns, coxias ou estiva, ficará rcsponsavel pelos vo• 
lumes de mercadorias, que, tendo entrado em inventario no anno 
antecedente, não se mostmrcm dcspnchados e sabidos. 

Art. 56. Para qu~~ a conducção c arrumação das mercadorias 
se faça com promptidão, segurança e boa ordem, havm·á o nu
mero necessar·io de serventes (que serão de p1·eferencia homens 
livres) e mais Empregados das Capatazias, como Administrado
res, mandadores dos serventes, arrumadores, marcadores c 
abridores dos volumes, Conferentes, Fieis c Vigias, os quaes se
rão todos homens livres, c da escolha c nomeação do Adminis
trador, c pagos, bem como os serventes, pela Fazenda Nacional ; 
c se regularfio pelas lnstrucções que clle lhes der, com appro
vação do lnspector, submettendo á approvação do Tribunal do 
Thesouro na Côrte, c das Thcsourar·ias nas Províncias, os venci
mentos que estabe Ieee r. 

Art. 57. Para que as mercadorias scjão impt·cterivelmentc 
recebidas c postas em arrecadação no mesmo dia da sua des
carga, CJ Administrador terá todo o cuidado em que se cumpra 
exactamenlc o que dispõe o presente Uegulamento, na parte 
relativa á conferencia e dcsearga dos volumes na ponte, dando 
logo parte ao Inspector da Alfandega de qualquer deleixo ou 
omissão, que a esse respeito notar nos Empregados da Alfandega 
para providenciar immediatamente; e por cada volume que ficai' 
de um dia p::tra o outro fóra dos armazens, pagará uma multa de 
20~, exceptuados os qnc pela sua qualidade podem estar HO 

patco sem risco, ficando a cargo do Fiel do Armazem mais pro
ximo, em cujo livro estiver entrado, a sua guarda c vigia. Será 
tambem obrigado a recolher para o pateo da Estiva ou te]heiros 
della até o dia seguinte, todos os gencros que desembarcarem 
nas pontes da Alfandega, ou atracarem a cllas urna hora antes de 
acabat· o expediente; e por cada volume ou objccto que se con
servar nas coxias, ou nos barcos de conducção sem licença do Ins
pector depois do referido prazo, pagará uma multa de 4:t~JOOO. 

Art. 58. O Administrador terá todo o cuidado em que se 
não receba nas pontes c urmazens algum volume arrombado 
ou encetado, ou que haja suspeita de havê-lo sido, sem que pri
meiro se proceda aos exames, e Termos detet·minados neste 
Regulamento, sob pena de pagat· as faltas que nellcs se acharem. 

Art. 59. As faltas, extravios, avarias c mais prejuízos a que 
he responsavel o Administrador, serão pagos por elle dentro de 
quinze dias, c não o fazendo neste prazo, o Inspector os man
dará pagar pelos rendimentos da Alfandega, e descontar no seu 
vencimento, ainda no caso de provar quem foi o cxtraviador, 
porque essa prova só lhe dará o direito de haver o damno das 
pessoas contra quem a prodzuir; c toda c qualquer qucstfío que so 
mover cnti't~ o Administrador c as partes, tanto sobre a obrignção 
de pagar as faltas ou avarias, como sobre o valor dellas, será 

PARTE 11. 15 
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<Jecidida definitivamente por arbitros perante o lnspector da 
Alfandegft, em processo summarissimo, sem mais recurso algum. 
Os arbitros serão nomeados, um pela parte c outro pelo Admi
nistrador; e no caso de discordarem, desempatará um terceim 
nomeudo pelo lnspeelor. 

Arl. GO. Ao ubt·ir-se a porta da Alfandega pam pl'incipiai' o 
cxpedientP, o Administrador deverá estar prom pto com a sua gente 
para dosde logo a dirigit· e applicar ao tt·abalho, c não sahirá da 
Alfandega sem deixar todas as mercadorias (com despacho ou 
srm elle) em arrecadação nos arrnazcns, tciheiros da Estiva e 
Trupichcs ; c para isso o lnspector pl'OJ'Ogará o expediente pelo 
tempo que julgm· nccessal'io, e sómente quando a exlram·dina
ria amucncía. de descarga tornar necessaria esta medida. 

Art. 61. 0.:; trabalhadores, das Capatazias trarão urna chapa 
de metal numerada c com a legenda -- Alfanucga de ...... --, 
ou outro qualquer signal, que o dislingua de outms indivíduos 
que se queirão clandestinamente introduzir no trababalho da 
Alfandcga sem este distinctivo, não sendo po.t· ordem do lnspec
lor,. P'•gan1 o Adrninistrador uma multa de 10~000. 

ArL 62. Os Empregados das Capatazias serão nomeados c 
despedidos pelo Administradoli, dando parte ao lnspector, o 
qual todavia no caso de máo comportamento de algum desses 
:Empregados advertirá o Administrador para o corrigir ou tlcs
P"dir. 

Art. 63. O Administrador prestará fiança idonea pelas faltas 
a que hc responsavel, e nos seus impedimentos nomeará quem 
o substitua, pago á sua custa, participando ao Jnspcctor a no
moação . 

.Art. 61. O trabalho das Capata~ias das Alfandegas será arre~ 
matado, sempre que houver quem o arremate, pm· pl'e~o e con
ôiçõcJ razoaveis, e a nxrematação será por um até tres annos, 
com as formalidados legacs, perante o Tribunal do T.hesouro na 
Côrte, c as Thesourarias nas Províncias, e concluida dous me
zes. antes de principiar o anno financeiro do contracto, e depo-is 
de andarem em praça trinta dias consecutivos. Quando não 
houver licitantes, ou o pre4;o e condições otferecidas não forem 
admissíveis, o Tribunal e us Thesourarias poderão conh•ata-lo, 
independente de praQa, com quP..m o ibcr eom mais vantagem 
da Fazenda Nacional. Se tambem não houver quem assim o con
tra,ctc, o Governo na Côrtc e o Presidente nas Pmvincias, no
mearão um Administrador com a idoneidade necessaria, o qual 
terá a porcentagem marcada na TabeHa dos Em pregados ; e nas 
Alfandegas a que se não dá este emprego,, o fnspector arbitrará 
ao Empregado que o acemnular (arl. lO) uma porcentagem ra
zoavel, dependente de approvação do Tribunal do Thesouro. 

Art. 65. O preço da arrematação ou contracto só será de 
quantia fixa, quando não houver quem o queira na rnzão d;e 
nas tanto pot· c0nto do rendimento mcnsa,J da Alfande~a. 
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Art. 6'6. Nas Alfandcgas ondê as Capatazias andarem por 
arrematação ou contracto, os arrematantes ou contt·actadoros 
terão as incurnbencias, obrigações e responsabilidade do Admi
nistrador, que lhe setiío impostas como condições do contracto, 
além das mais que forem precisas para ellc melhor se cumprir, 
com ll ditferença : 

1. o Que os salarios dos Fieis dos Armazens, e mais Emprega
dos das Capatazias~ c os jornacs dos serventes e mais trabalha
dores serão arbitrados e pagos pelos contractadores. 

2. o Que o numero dos ditos Empregados e trabalhadores, será 
o necessario para o serviço; c quando por omissão do Contraota
dor faltu r gente sufliciente para o trabalho do dia, o lnspeclor o 
mandará prover da que fôr precisa á custa do mesmo Contrac
tador, e a dcspeza que com ella se fizer será paga pelo rendi· 
mento da Alfandegu, e descontada ao Contractador na consigna
Qão que l'eccbet· no fim daquellc mez, por conta do seu con
tractu : ficando os serventes, chamados de fót·a por or·dcm do 
Inspector, debaixo da inspccção dos Guardas da Alfandega, a fim 
de evitar-se que os Mundadores os maltratem com o fim de os 
afugentar do serviço. 

3. o Que a consignação mensal do preço da arrematação, quando 
forem dous ou mais Arrematantes, será paga áquelle que se 
mostrat· autorisado pelos outros. 

4. 0 Qu~ a importancia das faltas e multas em que incorrer 
Contractador será descontada da consignaç<io mensal do preço 
do contracto, e não chegando esta, pelos bens dclle ou de seu 
fiador. e a ultima prestação não lhe será paga em quanto não 
fizer o inventario, c se der o balanço de que truta o art. :55. 

Dos Pieis dos Arma.~e:~s da Al(audega. 

Art. 67. O li'id de Armazem lia Allandega hc obrigado : 
§ 1. o A receber no armazem confiado ú sthl guarda os v\jlu

mes e mercudOI'ios que lhe forem indicados pelo Adtninistrador, 
ou Contractador das Capatazias. 

§ 2. 0 Lançar com promiJtidão e clare~:a no seu caderno os 
nu meros, ma roas e contramareas dos volumes, c transporta -los 
do mesmo modo ao seu livm de entrada c sahida. 

§ 3. o Faze-los arrumar em boa ordem, eom sepat·ação dos 
que pertencem a cada marca, c destes os que pet·tencem a cada 
navio, e com os nu meros c marcas para fóra, de modo que se possa 
ver facilmente. 

§ 4.o VigicH' na sua conservação, para quo não solfrão avat'ia, 
dando parte immediatamentc ao Administl'ador das Capatazias 
de qualquer principio de rnina no armazcm, com particulari
dade no madeiramento do tclhauo, pan1 que, participado ao 
InspedtJf da Alfancleg;J, csl.e 111ande sem a menor dernorl'\ fazN 
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o concerto necessario, se não fôr dos que estiverem a cargo do 
Administrador. 

§ 5. 0 Entrega-los, á ordem por escripto do Inspector da 
Alfandcga, ao dono ou pessoa por elle autorisada, a qual assig
nará no livro o seu recebimento ; e não os entregando den
tro de 2fa. horas pagará a multa de 10:tj000. 

§ 6. o Não receber volume algum arrombado, ou que elle 
suspeite havê-lo sido, nem com signaes de avaria, dando logo 
parte ao Administrador para proceder conforme ao determinado 
no art. 58, e fazendo no livro do armazem a declamc;.ão de 
assim ter entrado. 

§ 7. o Hemctter á Mesa Grande no principio de cada semana 
uma relação dos volumes sahidos do armazem na semana ante
cedente, apontando o numero do despacho em virtude do qual 
sahirão. 

Art. 68. Os Fieis prestarão fiança idonea ás faltas de merca
dorias, que houver no armazem confiado á sua guarda: o Fiador 
será da approvação elo Inspector da Alfandega. · 

Art. 69. Alêm do Fiel, por parte das Capatazias, poderá o 
Inspector ter um Guarda servindo de Fiel por parte da Fazenda 
Nacional, naquellcs armazens que julgar conveniente, prefe
rindo para este mister os Guardas de maior confiança, c po
dendo isenta-los de revezar o serviço com os outros Guardas. 

CAPITULO JV. 

)}0 EDIFIClO ONDE DEVE ESTAR A ALFANDEGA, E DO SEU 
REGIMJ<~N INTERNO E ECONOMICO • 

.Al't. 70. A Alfandcga deve estar, se fOr possível, em edificio 
proprio da Fazenda Nacional, que seja independente, e sem 
contacto com qualquer outro particular, nem communicaÇão 
para fóra senão pelas portas e pontes, tendo nas janellas ou 
frestas grades e redes de ferro. 

~\rt. 71. Estará collocada o mais perto possível do desembar
que, e no sitio mais comrnodo ao Commcrcio. 

Art. 72. Terá as pontes, guindastes e mais arranjos,. para que 
se faça o desembarque das mercadorias {:Om segurança e promp· 
tidão. 

Art. 73. Terá o numero sufficiente de armazens para a 
guarda e acondicionamento de todas as mercadorias, construi
dos de modo que sejão claros e arejados, e que tenhão uma só 
porla para o pateo commum, e possa cada um delles conter 
um numero tal de volumes, que baste um só. Fiel por parte da 
Alfandega para o seu expediente. 

Art. 74. Haverá os pesos e medidas nacionaes, c as balanças 
que forem neccssarias, alTeridas pela autoridade competente 
nos tempos paru isso estabelecidos, c lambem quando o lnspec-
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tor julg01r conveniente; os instrumentos stercometricos c areo
metrieos serão de conta do Sterco-Arcometra: para os pesos de 
mais de arroba se poderá fazct· uso da balança Homana nas 
Alfandegas de mais expediente. 

Art. 75. Nas Alfandegas do Rio de Janeiro, Bahia, Pernam
buco, 1\laranhão, Pará e Cidade do Rio Grande do Su1, poderá 
haver duas pontes de desembarque e duas portas de entrada, 
uma para a Alfandega, outra para a Estiva, bem como duas 
portas para a sabida de uma c outra. 

Ar·t. 76. As Alfandegas de maior deposito terão uma bomba 
de apagar incendios com tod03 os preparos, a qual estará 
guardada fóra dellas em lugar proximo, c no caso de precisão 
será servida pela marinhagem das barcas c cscaleres debaixo da 
direeção do Guarda Mót· ou do Empregado da Alfandcga que 
primeiro acudir, em quanto aqucllc não apparecer. 

Art. 77. A l\fes:1 Grande ou do lnspcctor, estará collocada 
proxima ás portas da sahida da Alfandega c Estiva, c em lugar 
d'onde clle possa facilmente ver c inspeecionar o expediente dos 
Feitores e Conferentes da sabida, se isto fôr possivel : nesta 
mesa estará o Escrivão, Thesourcit·o c os E1cr·ipturarios que 
forem precisos para o ·seu expediente. As outt·as mesas estarão 
nos lugares que o lnsp~ctot· julgar mais accommodados ao 
expediente. 

Art. 78. O expediente da Alfimdega começará em todos os 
dias, que não forem Domingos, dias Santos de guarda c de Festa 
Nacional, ás nove horas da manhã, c findará <Ís duas da tarde, 
salvo nos casos extraordinarios, em que po:lcrão os Inspcctorcs 
das Thesoumrias nas Provincias e o Pre:-;idente do Tribunal do 
Thesouro na Côrte, providenciar a tal respeito como julgar nc
cessario. O inspector da Alfandega podcrú r..omtudo pt·orogar o 
expediente mais uma hora , quando houver amuencia de des
pacho. O serviço das pontes ou descarga principiará uma hora 
antes. Nos portos onde, por circumstancias locaes, o desembar
que se não possa fazer se não por marés, o trabalho c expediente 
será nas que tiverem lugar de dia, e estará para isso aberta a 
A1fandega. 

Art. 79. Haverá na Alfandcga um livro (como do modelo 
n. 24) no qual se escreverão em fôrma de rnappa todos os dias do 
mcz, e os nomes de todos os empregados ; c segundo o ponto 
apresentado pelo Porteiro ao lnspector no mesmo dia, o Escri
vão notará as faltas que houver, e as horas a que comparecêl'ão 
para lhes ser descontado o vencimento dos dias que faltarem 
sem causa justificada, contando-se por falta o dia em que en
trarem depois da hora estabelecida, ou se retimrem antes de 
findo o expediente, sem motivo justo. Para o desconto dos dias 
se dividirá o ordenado pelos de serviço de cada mez. 

Art. 80. Para os Guardas da Alfandcga havcrú tambem livro 
do ponto, arranjado como o de que trafa o artigo antecedente, 
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no qual o Guarda Mór, ou o seu Ajudante, nolorá as faltas 
para serem descontadas no seu vencimento, não havendo causa 
j uslificada. 

Art. 81. Cada urna das portas do sabida c entrada da Alfan
dega terá duas chaves, uma estará a cargo do Porteiro, outra 
do Administrador· das Capatazias; e onde o Por·teir'o exercer este 
crnprt>go, tê-la-ha um dos Conferentes, e a da ponte o Escrivllo 
da Dcscat·ga. 

Art. 82. Acabudo o expediente do dia, ·~fechadas as pot·tas, 
não se abrirão se:tão no dia seguinte ás horas do principiar, 
snlvo com ordem e em presença do Inspcctor, ou quem suas ve
zes fizer ; porém, nos casos extraol'dinar·ios de incendio ou 
roubo, suppondo-sc que os ladt'ões estão dentm da Alfandcga, 
quulquel' Empregado, que primeim npparccer, podm·á mandar 
abrir as p~l'ta3, tomando pl'imeit·o as cautelas necessarias. 

Art. 83. A compra dos objectos necess;1rios para o expe
diente será feita pelo Porteiro, precedendo ordem do Inspector 
e legalisadiJ com recibo do vendedor; que, depois de fiscalisado 
pelo Inspector c Escrivão, será pago pelo Tbcsourciro; das 
miudezas quo não cxccdão cada uma de 1~, não será preciso 
recibo, bastará que o Portei to fórme delli:ls uma relação nppro
vada pelo lnspector. 

Art. 84 .. O lnspector c mais Empregados não consentirão 
que entre c se demore na Alfandega pessoa alguma que nella 
não tenha despachos a fazer, ou negocias a tratar relativos no 
serviço. 

Art. 85. Sendo achado em tlagrant~~ dclicto qualquer Empr·e
gado da AlfJndega, o Inspcctm· o fará prendm· pelos Guardas, 
Continuos ou Col'l'eios, e mandará Iavrnr por um delles um 
auto circumslanciado da achada e verificação do delicto, que 
será assigttado pelo Inspecto1' é pelo Escrivão, e o remeltenl. 
com o delinquente no Juiz de Paz do Districto para proceder· 
conforme a Direito. O mesmo praticará com quaesquer outros 
individuas actwdos em flagr·ante dentro da Alfandcga, ou que 
desobedecerem em seu officio c desattenderem aos Empmgados, 
ou se comportarem de modo que pertuebcm o expediente. 

Art. 86. Se algum Despachante ou outra pessoa de fóra se 
tornar suspeita pela sua conducta aos interesses da Fazenda 
Nacional, o Inspector lhe prohibirá a ~ntrada na Alfandoga ; 
c quando seja nel\n encontmdo, o remetterá em custodía ao 
Juiz competente, com parte por escripto, para o processar por 
desobediente, e fazer-lhe assigna.r termo de não voltat· á ella. 

Art. 87. As mercadorias existentes na Alfandega, ou Depo
sitos alfandegados, não poderão Sér penh01'adas ou embargadas 
em quanto nella estivetem, salvo para pagamento de dividas á 
Fazenda Nacional. 
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CAPITULO V. 

DOS DIREITOS E RENDJMETOS E DAS ISENÇÕES. 

Art. 88. Arrecadar-se-hão nas '' lfnndPgas do lmpcrio as se
guintes Rendas : 

1.0 Direitos de importação para consumo do paiz, a saber: 
50 pot· cento da polvoru. 
30 por cento do chá. 
15 por cento de todas as outras mercadorias. 

Quaesquer outros direitos que por lei se estabelec~r€'m sobre 
a importação. 

2. o Ditos de reexportação 2 por cento. 
3. o Ditos de baldeação 2 por· cento. 
4.0 Expediente 1 ij2 por cento, a saber: 1 por cento em lugar 

do sello das fazendas, capatazias, enpas e guindastes, e t/2 por 
cento como cquivahmte de todas as mais df•srwzns e r·molumentos 
abolidos. 

5. 0 Armazenagem. 
6. o :Meio por· cento dos Assignados. 
7. 0 Multas por infracção do Regulamento c Lris sobre as 

AJfandcgns. 
8. o Emolumentos das certidões que se passarem nas Alfan

degas. 
9. 0 As contr·ibuições, onde as houver, para as Casas de Cari

dade, sobre mer·cadorias estrangei1·as importadas. 
Art. 89. Todos os direitos c rendimentos que se arrecadão 

nas Alfandegas serão pagos pelas partes no acto do despacho em 
moeda corrente: sómente os assignantcs gozarão da (•spera de 
que trata o art. 264.. 

Art. 90. As met•cadorias estrangeiras importadas em Clllbar
caçõcs, que tenhão dado entrada para descarga inteira em 
qualquer porto' ncão ipso facto, sujeitas a algtJ m dos trcs 
dospachos de consumo, rcexportaçilo ou baldeação, quat destes 
destinos tiverem, salvo o caso do art. H1, § 8. o As nJCrdadorias, 
porém, que vierem comprehcndidas no manifesto, c nelle 
se declare que vão com destino a outro porto, serão conside
radas como estando a bot•do de embarcação em franquin, posto 
qne se tenhn <lado ent1·ada para dcscnrga das que vinhão com 
destino ao porto, c como taes são cxceptuadas do que m~ima se 
di.spõe. 

Direitos de consumo. 

Art. 91. São sujeitos a direitos de consumo todos os gencros e 
mercadorias estrangeiras importadas para este fim de fúra do 
lmpcrio, comprehcndidus as que vierem de portos dclln por 
baldPação •~ reexportação, e os sobresalcntes das cmbarcaç<Jes 
d0 ~UNI'a, qnando d~srmbarqnrrn para consumo do pc\iz : 
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cxccptuão-se os srguinlt•s que são isentos de tacs dii'Pitos, a 
saber: 

§ 1.0 Os geucros que vicr·em para o serviço dos Arscnacs de 
Guerra e Marinha, e outr·as H.cpartiçõl'S da Administt·ação Geral 
do Estado, em virtude de ordens dos respectivos Ministerios. 

§ 2. o O ouro c prata, em bana ou pinha, em moeda estran
geira, em moeda nacional fabricada na Casa da Moeda do Im
perio, c em obras: destas, porém, se pagarão os direitos corres
pondentes ao valor dos feitios. 

% 3. o Os objectos do uso dos Ministros Estrangeiros, guar
dada a respectiva reciprocidade ; e os dos Agentes Diplomali
cos Brasileit·os qu~ndo regressarem pal'il o Irnperio. 

§ 4. o A roupa do uso das pessoas que en trarern no Irn
perio. 

§ 5. o As ma terias primas para uso das fabricas nacionaes, 
entendendo-se por tacs rnaterias as que assim forem declaradas 
pelo Tribunal do Thesouro nos casos occorTentes, o quul mar
cará igualmente a quantidade das ditas materias, que se po
derá despachar Jivre annualrncntc para cada fabrica, se
gundo o seu consumo provavel, precedendo as informações 
necessarias. 

§ 6. 0 As machinas que ainda não estiverem em uso nas Pro
víncias em qae tiverem de ser ern;H'e;.;adas (art. 108). 

§ 7. 0 As machinas, barcos de vnpor, instmmentos e outros 
nrtefactos de ferro ou de qualquer metal, concedidos livres pm· 
Lei á alguma Companhia nacional ou estrangeira. 

§ 8. 0 Os gcneros importados para uso dos barcos de guerra 
das Nações amigas, vindo tarnbem em barcos, e transportes de 
guerra ou mercantes exclusivamente fretados pelo respectivo go
verno; isto hc, que de facto não tragão carga alguma para par
ticulares, e sendo directamente baldeados destes para aquelles 
com as formalidades determinadas no art. 236, § 2.0

, prece
dendo requisição do Agente Diplomatico respectivo, aliás paga
rão direito de consumo, e as embarcações ficarão sujeitas ao 
Hegulamento, corno mercantes. 
~ 9.0 Os generos c mercadorias, que o importador provat· se

rem de producção, e manufactura Nacional, e que tendo sido 
exportados do lmperio, regressarem nos mesmos voltmJes, e em 
barco Nacional tenhão, ou não pago direitos em porto estran
geiro; fazendo-o assim constar por certificado da Alfandega es
trangeira, reconhecido pelo Agente Consular Brasileiro, onde 
o houver, no qual se declamrá o navio qne o lfwou, porto d'on
de sahio, c todas as mais circumstancias, que sirvão a reconhc
cei·-se a identidade do gcnero, aliás serão havidos e tratados co
mo estrangeiros. 

§ 10. Os sobresaJentes dos genrros, que as embarcações trou
xerem para seu gasto, dos quaes o lnspector concederá livrPs só
mente quanto bastem para o eonsnmo a bordo, tanto no porto, 
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como na viagem, até o primeiro do seu d~suno, com aUençii.o ao 
numero de pessoas da equipagem, havendo-se com a possivel 
igualdade, não fazendo mais favor a uns do que a outros, e ten
do todo o cuidado em que se não abuse desta concessão: todos os 
mais generos que excederem aos concedidos, pagarão direitos da 
consumo. 

Art. 92. Não são sujeitas a direitos de consumo as mercado~ 
rias, estrangeiras que já os tiverem pago em alguma Alfandega 
do lmperio, e forem levadas de um a outro porto delle em barco 
Nacional acompanhadas de competente Guia das Alfandegas, ou 
Mesas de Rendas! exceptuão-se as comprebendidas no art. fc..o 

Art. 93. Não são sujeitos a direitos aJguns, por entrada e 
sahida nas Alfandegas do lmperio, os gencros c mercador·ias de 
producção Nacional, sendo transportados de uns para outros 
portos delle em barcos Nacionaes. 

Direitos de reexportação e baldeação. 

Art. 94.. São sujeitas a direitos de reexportação as mercado· 
rias estrangeiras, que tendo desembarcado, e sido recolhidas nos 
Armazens da Alfandega ou nos de fóra, sujeitos á fiscalisação 
delta, fôrem reembarcadas para sahirem do porto, com destino 
a porto Nacional em que houvm· Alfandega, ou a porto, estran
geiro, não tendo pago antes direitos de consumo: exceptuão-se 
os de que trata o art. 100. 

Art. 95. São igualmente sujeitas ao:; referidos direitos as 
mercadorias, que vindo com destino para o porto, c tendo dado 
entrada para descarga, se quizerem reexportar no mesmo navio 
sem haver effectuado a descarga. 

Art. 96. São sujeitas a direitos de baldeação as mercadorias 
estrangeiras, que tendo entrado no porto se transferirem da em
barcação. que as trouxe para outra que as haja de levar a porto 
Nacional onde houver Alfandega, ou a porto estrangeiro, não 
tendo pago antes direitos de consumo : exceptuão-se os objectos 
de que trata o § 8. o do art. 91. 

Art. 97. As mercadorias uma vez despachadas para consu
mo, não serão mais admittidas a despacho de reexportação, ou 
baldeação para se rehaverem os direitos de consumo já pagos; e 
os direitos pagos por baldeação, e reexportação não serão descon~ 
tados nos direitos, a que forem obrigadas as mercadorias levadas 
a portos do lmperio, e ahi despachadas. 

Expediente. 

At·t. 98. São sujeitos ao t 1/2 por cento de expediente todaa 
as mercadorias despachadas para consumo, baldeação e reexpor
tação, incluídas mesmo as que não tiverem entrado nos Arma
zens da Alfandega : são isentos, e por isso quando nella de-

I• A 1\ TE li . 16 
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sembarquer:n1 a despcza de guindastes, e conducção será feita á 
euda, e por conta e risco de seus donos: 

1.0 o_, objectos de que trata o~ 2. 0 do artigo 91, menos as 
obras de ouro e prata, cujos feitios são sujeitos a direitos e ex
pediente. 

2.0 Os olljectos de que tratão os §§ 1.0
, 3. 0 c 4. 0 do dito 

art. 91. 
3.0 o.~ generos de- producção e m:mufactura nacional impor

tados de um para outro po1·to do lmperio. 
Art. 9il. As mercadorias estrangeiras ainda que vcnhão de 

um pOI'to Nacional, onde já tiverem pago direito3, e expediente,. 
são sujeitas a 1 1/2 por cento do expediente nas Alfandegas c 
Mesas importadoras. 

Art. 100. As mercadorias. desembarcadas por causa de ruina 
da embarcação que às houver conduzido, as qnaes se preten
derem reembarcar c exportar, não pagtHão o expediente, quer 
desembarquem para deposito nos Armazcns da Alfandcga, quer 
para Armazcns p:uticulares, mas sómentc a armazenagem de que 
trata o art. 102, ficando em todos os casos sujeitas á nscalisação 
da Alfandega, sem mais despcza alguma. 

Armazenagem. 

Art. 101. A armazenagem cobrar-se-ha na razão de um 
quarto por cento ao mez das mercadorias que so tlemm~arem 
DOS Armazcns da Alfandega, ou Hepositos Nacionaes mais de 
quarenta dias, e as de Estiva mais de dez dias, entendendo-se 
vencido o mez, no dia em que ellc principiar. Aquellas merca
dorias, porém, que já se aehavão nos ditos armazens c depositos 
nacionacs até o dia ;.JO de Junho de 183~, deverão pagar a arma
zenagem na razão de 18 °/r> até esse dia,. c dahi po1· diante na 
razão de 14 "/r>· . 

Art. 102. As mm·cadorias, no caso do art. tOO,. que se· depo
sitarem na Alfandega, pagarão mensalmente a armazenagem na 
razão de 40 réis por quintal de ferro e de outros me-taes, e 
60 rs. por pé cu bico de volume de outt·as quaesquer mercadorias, 
entendendo-se vencido o mez no primeiro dia de cada um. 

Se o deposito fôr em armazens pa•·liculams não pagarão arma
zmagcm á Alfandega, mas ficarão sujeitas á fiscalisação dclla. 

Certid<ies. 

Art. 103. Pelas Ccrtidües que se passarem na Alfandega co
brar-se-ha para rendimento dclla 3:20 réis por cada uma que 
não passe de uma folha de papeJ, e 160 réis por pagina que ex
ceder c 200 1·éis a titulo de busca por cada um armo decorrido 
depoi; du primeiro, contado da data. do titulo d'onde fôr cxtra
\üda; nno cxcrdmu1o, porirn. em caso al~um a t,~ooo. 
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Contribuiç«o de caridadf. 

Art. tO'"· A contribuição das Casas de Caridatlr., que nD Rio 
de JanPiw h e de I tiJODO por pipa, e 5 réis pot duzia de garrafa$ 
de líquidos, só se arrecadará naquelles porlo3 onde está em uso 
cobrar-se: nos outros só convindo ocommel'cio, e as ditas casas., 
pelo curativo dos enfermos da equip[lgcm dos navios mercantes da 
respectiva nação. 

lfl achinas. 

Art. 105. Entendet·-se- h a por machina para a isenção dos 
direitos de importação, decretada no art. 51, §r... o da Lei de 15 de 
Novembro de 1831, e de que trata o§ (}.o do art. 91, todo o instru
mento composto de varias peças, que servit· para facilitar, abre
vinr e aperfeiçoar o trabalho, fmwndo--o menos dispendios0 em 
qualque1· gcne.ro doe industria. 

Art. 106. Se a machina fôr tal que se não possa construir U1l 
paiz, continuará a sua isenção dos direitos em quant-o não hou
ver dderminaçào em contrario. 

Art. 107. Todo o nacional ou estrangeiro que importar algu .. 
ma machina de que requeira o despacho livre de direitos, ou ella 
venha armada ou desarmada, deverá apresentar na Alfandega 
uma rxacta descripção c desenho de I t.a, oom declaração dos usos 
a que se destina, c pôde ter· applicação. 

Art. 108. Para se verificar se as machinas estão ou não em uso 
na Província em que se importarem, ou se podem ou não cons
truil·-se no Imperio, havm·á em todas <lS Alfandegas nrna Commis
são cornposta de quatro membros escolhidos das quatro dasses do 
agricultGt'es, commerciantes, fabricantes P. empregados das mes
mas Alfandegas, a qual serli presidida pelo lnspe<.tor. 

Art. 109. A Commissão, á vb;ta da propria maehina., quando 
vier armada ou facilmeute se puder armar dentro da Alfandega, 
eu á vista da descripção c desenho, quando vier desarmada, e fõt' 
de grande volume ou complicação, decla.rat·á se está ou não em 
uso na Província, e se, e:o;lando em uso, póde construir~so no lm
perio; de que so lavmrá termo em livro proprio pura servir de 
base ti decisão de ter ou não lugar a isenção dos dit·eitos. 

Art. 116. As descrip~ões, de que tt·atão os artigos anteceden· 
tes, serão guardadas nos archivos das Alfan.degas para se exat 
minarem na occasiã-0 do detip'.lcho de outras C{U.C depois se impor
tarem. 

Art. 1 H. Qliando depois dos exames da Com missão ainda se 
ficar em duvida se a machiua está ou não em uso na l)t·uvincia, 
ou se póde constmir-se no Paiz, prestarão, os que a despacharem, 
fiança ao pagamento dos direitos, no caso de se ~eriftcar serem 
devidos; sendo a verificação appt·ovada pelo Tribunal do TJ!e .. 
:souro. 

') 
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Art. 112. Posto que a machina já esteja rm uso na Província 
maritima em que se importar, ella comtudo será isenta dos 
direitos se se destinar a alguma das Provincias do interior, em 
que ainda não sejão usadHs outras semelhantes; ou esse destino 
seja o com que primitivamente venha para o lmperio, ou lhe 
seja dado depois de nelle se achar; antes do despacho respec
tivo. 

Art. 113. Para ter lugar a isenção dos direitos neste casof o 
importador, ou qualquer outra pessoa que fizer o despacho na 
Alfandega deixando nclla a descripção c desenho, se obrigará por 
termo, c com fiança sendo preciso, a apresentar um certificado 
pelo qual mostre ter entrado na Província a que se destina, e não 
ser nella anteriormente usada. 

Art. 114. Este certificado será passado p~lo Jnspector da Thc
souraria Provincial, quando a machina fór á Capital da Provinda 
em que esteja a dita Thesouraria ou pelo respectivo CoHector do 
districto onrle ficar : fazendo qualquer delles as diligencias e 
f:lxames necessarios, em conformidade do disposto nos arts. 108 
e 109. Para a apresentação destes certificados marcará o Inspec
tor da Alfandcga um prazo razoavel, com altenção tis distancias 
e difficuldades do conducção. 

CAPITULO V I. 

lU ESCRIPTURAÇÃO. 

Art. J 15. Haverá na Alfandcga os seguintes livros: 
§ 1. o Dous livros de registros de todas as embarcações mercan ... 

h~s que entrarem no porto, um para as embarcações que vierem 
de fú1·a do lmpcrio, outro para as costeiras ou de cabotagem. O 
registro será feito como o modelo n. o 1, c conterá- o dia, mez 
e anno da entrada-, a qualidade c nome da embarcação-, nação 
a que pertence -, quantidade de suas toneladas-, nome do 
Commandante e do Proprietario -, numero de Officiaes e Mari
nheiros-, portos d'onde vem, onde tocou, e do seu drst.ino -, 
iC carrega, ou em lastro-, se entra por franquia, para descarga 
ou carrega. No fim de cada registro deixar-se-ha um claro para 

·-~e lançarem as observações que occorrerem; v. g., seguio para 
·:descarga ou carga-, desembaraçado para sahida a tantos de tal 
mez e anno. Os barcos costeiros, que vierem de portos da mesma, 
ou de out1·a PI'Ovincia, poderão reunir-se em um só rt>gistro, 
como do modelo n. o 2. Nas A lfandegas de maior trafico deverão 
ser impressos estes livros com os claros necessarios para as cir
curnstancias variaveis; e terão no fim um indice alphabetico 
onde se irão l~nçando os nomes das embarcações, (e nas estran· 
~(eiras a nação a que pertencem) e as folhas onde estiverem regis· 
tradas. 
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S 2. o Oi tcrm )S da' entradas, que devem dat· os Commandan· 
t~s das ditas emblfcações serão lavrados debaixo do registro da 
cmbat\~ação conform:' o dito mo1do n. o 1, c poderão set· impres
sos com claros convertitmt ~s. P,tra as embarcações costeiras basta 
um tm·mo gual para as que entrari~m no mesmo dia, onde os 
l\li,.itt·es irãfl assignando snr~ces3ivamente. Destes registt·os se man ... 
dará no Rio de Janeiro Bahia e Pemambuco, ás Mesas de Hendas 
um extracto diariam··nte pat·a st>rvir á arrecadação dos direitos 
de ancoragem e outros impostos á cargo das ditas 1\tp,sas. 

§ 3. o Livro Mc.:itt·e, onde. se lançarão, conftH'rne o modelo 
n.o 3, os m1nifestos d..l ca•·ga, que se prPtender dl~scarr:egar, os 
volumes de mercadorias que enl.rat·em na Alfandega, incluídos 
os de Estiva com os seus numnros, marcas e contt·arnarcas -, os 
genero:i a granel -, sua quantidade, peso ou medida-, o Ar
mazem em que flll'ào recol11idos -, c o dia, m~z c anno da sahida 
da Alfanrlega. E~tc livr l pat':l que s:~ po3sa trazet• em dia nas 
Alfandegas de maior trafi ·o, poderá ser dividido em varios tomos, 
que se distribuirão pelos E-;cripturarios; v. g., um para as merca· 
dorias importadas em embarcaçõ(~s (~strangciras, que entt·ão para 
descarga de todo o carregamento-, outro das impot·tadas por 
franquia-, outm das importadas por embarcações nacionaes 
que vierem de portos estrangeiros. e dos do lmperio com anerca
dorias estrangeiras. Os tomos das embarcações para descarga e 
franqui<!, ainda se poderão subdividir, se for preciso, havendo um 
pan os da nação que mais comm«~rcio fizer com o porto, outro 
para a::o de menos commercio. E cada um destes livros terá no fim 
seu índice alphabctico dos nomes das embarcações com as folhas 
onde estiver lançado o manifesto. 

§ 4." Haverá um livra de entrada e sahida de cada Armazem 
onde se lam~arão, confm·mc o moddo n.o 4, os volumes de mer
cadorias que entrarem c sahirem do Armazem com suas marcas, 
contra marcas e nu meros. 

§ 5. 0 Livro de receita dos rendimentos, que se arrecadarem· 
na Alfandega, que será escripturado conforme o modelo n. 0 5, e 
outro igual de dPspPza para a restituição dP- dirPitos. 

§ 6. o Quando não fór possivc~l que um só Escripturario escrip
ture o dito livro de receita, dividir-se-ha em dons, um para os 
direitos de consumo e seu expediente, outro para os de reexpor
tação e baldeação, e seu expediente, e para os despachos que só 
forem sujeitos ao pagamento do expediente ou deste, e de arma
zenagem. 

§ 7. o Acabado o expediente do dia, ou no seguinte antes de 
começar, sommar-se-hão as receitas para se conferirem com o 
caderno do Thesoureiro, e com o dinheiro recebido, e som ma dos 
assignados, c com a somma dos dt>spachos extrahida do registro 
delles, mas sem se fecharem as contas; e no primeiro dia de cada 
mez fechar-se-hão as do antecedente, não só deste livro como dos 
mais d@ receita, c depois de abatido em cada artigo de receita o 
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que se·tivet t'estituido naqucllc mez, constante do compeltmte 
livt~o, e conferida a som ma com o dinheiro existente, conhedmcn
tos, se os houvm', das ent1·egas feitas pot· eonta na Thesouraria, e 
documentos de despeza paga pelo Thesout·eir·o, laVI'ar-se-ha no 
livr-o de receita dos dir•eitos de consumo um termo, conto o quo 
mostra o modelo n. 0 5, onde se reunit·ão as sommas de todos os 
outms livros de r·e~eita com a devida separm;ão do que se aneca
dou de cada rendimento) e cDm certidão do Escr·ivão, modelo 
n. o 6, extmhida do dito termo, e com a guia, modelo n." 7, o 
Thesour·eir·o entl'CA"ar·á na Thesouraria as som mas existentes, e os 
documentos da despeza que houver feito com o expediente, ou 
outr·as qua:e.;quer em virtude de ordem competente, e atli se pro
~ederá com elles como determina o art. l18. 
~ 8. 0 Livros de registro dos despachos, onde ellcs se lançarão 

pot· inteit·o em tmnsttmpto, modelo n.o 8, com um indi!)e no fim, 
ou em livro separa.do (se houver mais de um registro) com a mt
meração seguida) 'C em frente as folhas c numeto do livro ond-e 
estiver registrado o despacho, a fim de facilitar a busca, visto que 
de necessidade se hão de l'Pgistrar· interpolados, c nas grandes 
Alfandegas ~m livros diversos para pmmpto aviamento das 
partes. 
~ 9. o Livro de receita de multas, escdpturado como o modelo 

n.o 9, no qual se lan•;arão todas (liS qnc são impostas pm· est'C Ue
gutamento. e Leis sobre as Alfandegas. 

§ 10. Livro de receita e despl~za do producto de mercadorias 
abandonadas por seus donos, c d·e outros quacsquet deposites. 
tnodelo n. o 1 O. · 

§ 11. Livro qc registro, em fói·ma mercantil, das lelras de 
direitos de constnno de mercadorias despachadas por baJ<leaç.ão 
e reexportação, e outt·as qtta'esqu·e,· a receber. 

§ 12. Livro de receita de emolumentos de certidões. 
S 13. Livro de despeza da Alfandega, onde se lançarà a ,que o 

Thesoureil'O fizer' com as folhas mcnsaes dos vencimentos dos Em
pregados., Guat•da.s e Capatazias., qu:.1ndo administradas por conta 
da Fazenda Nacional, c com as compras dos utensHios e Qbjeu-tos 
:necessarios para o expt~diente, custeio das barcas da guania., elSCa
leres, &-c., tudo conforme ao modelo n.o 11, e a d'espez.a assim 
feita lhe será levada em conta e abonada nil Thesouraria, dcpoiN 
de examinados os documentos, que ~eve remetter no pl'incipio 
do mez (ou do trimestre, se fô1· Alfandega distante da Capital 
da Provinda) 'COIU o wtal, 011 resto de rendim-ento d'O antece
dente .. 

§ 1~. Lino d-e receito e despeza g~ral da Alfandega, ond'e se 
\an·çar·ão em resumo no fim de cada dia as som mas de todo~ os 
~utt•os livros auxitia:res tan-to de receita e despeza, como de depo· 
-sitos, e bem assim os recebimentos e pagamentos que não tivei'em 
u,i'l@ atnilíar pmprio, de modo qac pelo balanço desse tivro se 



127-

conheça o saldo total em cada um dos valores que a Thesonraria 
deve ter a seu cargo, modelo n.o 12. 

§ 15. A contribuição das Casas de Caridade c outras, que não 
pertenção á Fazenda Nacional, terão seus livros de reç-eita, prO; 
prios, que não joga rã o com o gcrn I. 

§ 16. Livro de registro das ordens superiores., e das do lns
pcctor. 

§ 17. l..ivro de registro dns informações, c officios do lnspec
tor a sr~us superior·('S ou outras autoridades. 

§ 1 ~. No principio de JHneiro se extrahirá da esc~·ipturação o 
balanço e tabellas do rendimento, c dcspcza da Alfandega no se
mestre findo no ultimo de Dezembro antecedente,. e no principio 
de Julho o de todo o anno financeiro, modelos. n. os 13, 14 e 1&,. 
para se remettercm com a possível brevidade ao. Thesoum Nacio
nul, e rcspectivu Thesouraria. 

§ 19. Extrahir-sc-hão oulrosim dos despachos,. c seu rcgistm 
no decurso do anno financeiro, os trabalhos subsidiarias para se 
organisarem no principio do srguintc os mappas, modelo n.o 16, 
de todas as. rnercadorjas despachadas para consumo, baldeação e 
reexportação, os quacs se remcttcrão aoThcsout·o para se organi
sar o mappa geral de todo o lmpcrio. 

At·t. 1 tü. Além dos livros acima dcscriplos ha-verá mais os que 
as cit'Cttmstancias occorrentes fizerem precisos, e que o lnspector 
t~ Escrivão julgarem indispensavcis para auxiliar a maior clareza 
da es.cripturação, e a fhcilidade do expediente. 

Art. 117. Todos os livros de que hatão os dous artigos antece
dentes, set·ão abertos, rubricados e encerrados pelos Empregados 
do Thesoum no Hio de Jan{:\'iro, que nomear o lnsprctm· Geral, e 
nas Províncias pelos das Thcsourarias, nomeados pelos respectivos 
Inspectores. Nas .\lfandcgas situadas á grandes distancias da Ca
pital,. serão rubricados pela Autoridade CiYil mais graduada do 
lugar gratuitamente. 

Art. 118. Os livros de receita dos direitos durarão sóme-nte o 
anno financeiro, e serão remettidos em Julho ao Thesouro na 
Côrte, e á Thesouraria nas Províncias, se esta estiver na Capital 
ou perto della, indo acompanhados dos livros dos despachos de 
uma via dos manifestos, e do inventario dos volumes e generos 
a granel, que ficão existindo na AlfandCjga ou Armazens alfande
gados, no ultimo de Junho; e no Thesouro e Tbesourarils se 
procederá immcdiatamentc á liquidaeão das contas na fórma da 
Lei. · 

Ar·t. U9. As I.eis, Regulamentos, Tratados e Ordens impressas 
sobre as Alfandcgas não se registrarão, mas serão encadernadas 
pela ordem chronologica e guardadas na Alfandega pelo lnspec
tor, c quando forem derogadas, explicadas ou alteradas por 
outras, o Inspcctor lançará á margem dcllas, c junto ao artigo 
respectivo, uma nota em que declare a Lei ou ordem, que assim 
o determinou, a fim de facilitar aos seus successores e mais Emprc-

J ~. 

----""' 
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gados o conhecimento de seus deveres; igualmente se lançará a 
dita nota nas ordens manuscriptas, que serão ernmassadas, e nos 
seus I'egistms. 
· Art. 120. Tambcm os manifestos apresentados pelos Comman
dantes das embarcações não se registranio, bastando o lança meu-. 
to delles no livro mestre, como determina o§ 3. 0 do art. 115, 
mas ser·ão numerados seguidamente até o fim do anno, e em
massudos e guardados com toda a cautela pelo Escrivão da Al
fandega: urna das vias do rnanift•sto será guardada pelo lnspec
tor e numm·ada com o numero que tivm· a outra. 

Art. 12l. Para economia do trabalho, nas grandes Alfandegas, 
as ordens para desembarque, ou outras quaesquer, os termos de 
visita, & c., serão impressos com os claros ncce~sarios para as cir
cumstancias v a ri:. veis. 

CAPITULO VII. 

UEGULAMENTO DOS PORTOS E D03 ANCORADOUROS, 
E SUA GU A.RDA. 

Art. 122. Nos portos do Imperio que tiverem Alfandegas ha
verá, sendo possível, para as embarcações mercantes que nelles 
entrarem com mercadoflas estrangeiras sujeitas a direitos, qua-
tro ancoradouros, a saber· : / 

1. o De quarentena, onde ficarão fundeadas as que a compe
tente autoridade de saude designar, segundo os seus Regula
mentos. 

2. o De franquia: 1. o, para as que não trouxerem carregamento 
com destino para o porto; 2. o, para as que lendo trazido parte 
delle, já o tiverem descarregado, e pretenderem seguir com o 
resto para outro por·to; 3. o, para as que vierem informar-se do 
estado do mercado, ou arribadas por alguma necessidade, ou 
accidente marítimo. 

3. o De descarga, para as que tiverem de fazer descarga inteira, 
ou de parte do carregamento com destino para o porto. 

4. o De carga, par·a as que tiverem de carregar depois de have
rem completado a descarga de todo o seu carregamento ou entra
rem era lastro, com destino de carregar. 

Art. 123. Os barcos costeiros ou de cabotagem, depois que 
tiverem desembarcado as mercadorias estrangeiras sujeitas a des
pacho da Alfandega tomarão o ancoradouro que lhes convier fóra 
dos quatro acima designados; mas em distancia tal que os deixem 
livres e desembaraçados para a ronda e vigia dellcs, e para o 
tr~msito commum. 

Ar·t. 12ft.. No porto do Rio de Janeiro os ancoradouros de 
quarentena, e franquia serão entre o Villegaignon e a Boa Via
gem, e entre a ponta do Trem e Cruatá, aquelle de meia bahia 
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pura l..rst~, r c:1te de meia bahia para Oeste; o de descarga ser.í 
Pnlrc a Ilha das Enxadas c a das Cobras, c o de carga desde o 
Trapicht~ do Sal até a Saudc; todos em conveniente distancia de 
tNI'<J parn ficar livre ao longo, e proximo da c.osta, o ancoradouro 
dos bJrcos de cabotagem ou em fub:·ico, e o transito commum, e 
melhor se possão fiscalisar os mesmos ancoradouros. Nos outros 
portos do I mpcrio os ancoradouros serão d1'signados pelo Inspec
tor, consultado o Intendente da Marinha c o Patrão-l\lór, onde 
os houver, e com approvnção do Presidente da Província. 

Art. 1:25. As cmbarcaç.õcs fundc:.~das nos ancoradouros se pos
tarão em uma ou mais linhas dentro de limites que serão assig
nalados por boias c pelas barcas de Yigia; c nos de carga e des
carga com os páo.; du retranca c boj:urona desarmados, c metlidos 
dentro. 

Art. 126. Cada um dos ancoradouros será guardado por uma 
ou mais barcas, que estarão postadas nos seu3 cxtremm, c quando 
mr contiguo a outro, poderá uma só barca fazer a divisão e guar
da de arubos por este lado; tendo cada uma dcllas um ou dous 
cscaleres ou botes, para a ronda dos ancoradouros, c uma bandeira 
nzul com a letra -A- no centro de tôr branra, içada no lugar 
mais elevado p~1ra serem reconhrcldas e rt>speitadas pelos barcos 
mercantes. Neste serviço serão empregados os barcos de guerra 
fóm de u,.o, quando os houver. 

Art. 127. Nos portos que desde a entrada da barra até os an
coradouros offerccerem facilidade /lO desembarque c baldeação por 
extravio, puderá haver mais urna barca para rondar iÍ vela e a com· 
panhar as embarçaçõcs ató o ancol'<ldouro, quando fôr necessario, 
lançar-lhes um ou dous Guardas a bordo, ou fechar as escotilhas 
c anteparos com eadeados c sellos. 

Art. 128. Cada uma das barcas de vigin estacionadas nosanco
radoul'Os, c a que rondar á vela terá sempre a bordo dous ou mais 
Guardas, o mais antigo dos quacs servirá de Commandante do 
ancoradouro e destacamento, c será guarnecida por um Patrão, 
c os l\Iarinheiros que forem precisos para o serviço da barca c 
escaleres, e assim estes como os Commandantes das embarcações 
mercantes ahi surtas, obedecerão ao Guarda Commandante, em 
tudo que fór tendente á execução do Hegulamcnto do porto. Os 
Guardas das barcas serão mudados todas as semanas, e se reve
zarão na ronda c vigia por quartos de seis horas. 

Art. 129. A principal obrigação dos Guardas das barcas hc 
evitar todo c qualquer extravio de direitos c Rendas Nacionaes, o 
por isso deverão : 

1. o Vigiar escrupulosamente do di::1 c de noite, c rondar o 
ancoradouro nos escaleres ou boles, para que não desembarque 
volume al_gurn sem ordem, por cscript.o, do Insprctor, ou embar
que sem despacho da Mesa de exportação, apprchcndendo os quo 
forem c.ncontrados sem ordem ou despacho, c os desembarcados 
sem um Guarda que os aromp:mhe, e rrmrUcndo-os com os cx-

PAnTE 11. 17 

v 
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traviadores ao Inspector, acompanhados de par·lc pm· cscriplo, em 
flUe declare o cscalm·, e os nomes dos apprehensorcs e cxtnnia
dores, as mercadorias apprehendidas, e a hora c mais circurns
tancias da apprehcnsão. 

2. o Dar parte (o Commnndante da frnnquia) ao Guarda-Mór, ás 
horas que estiverem determinadas, da entrada das embarcações 
para este as visitar immediatamente. 

3. o Cuidar em que as embarcações mercantes tomem os seus 
ancoradouros respectivos, c nel!cs se conservem dentro dos limites 
marcados pelas barcas e boias. . 

-1.. 0 Não consentir, senão nos termos dos arts. 135 e 145, § 3. 0
, 

communicação alguu1a com a terra ou com outras embar..:açõcs, 
llc guerra ou mercantes, nacionnes ou estrangeiras, ás embarca
ções em quarentena c franquia, antes ou depois da visita, nem as 
que estiverem em descarga ; podendo chamar iJ falia, mandar 
arribar c perseguir os escakrcs, lanchas ou barcos q uursquer que 
pussarem pelos ancoradouros, e que se lhes fizerem suspeitos, não 
consentindo que os barcos em desi:arga junto ús crubDrcu<;ões sejão 
at1·acados por outros barcos. 

5. o Participar promptamentc ao Guarda-)Iór ou ao Inspector, 
tudo o que oc.corrcr de cxlraordilnrio nos ancoradouros, c cum
prir pontualmente as ordens do ambm.; requerer-lhe as providen
cias tendentes á boa ordem do serviço, e dar todo o auxilio aos 
outros Empregados da Alfandcga, c aos Comrno.ndantcs dos outros 
ancoradouros, que lh,o requererem. 

6. o Em pregar a força á sua disposição para se consrg·uir a plena 
execução do Regulamento do porto, havendo-se todavia no uso 
della com circumspecçuo e prudencia, e no caso de ser accommet
tida a barca, escalercs de ronda e ancoradouro, por força maior, 
pedir auxilio tís Fortalezas e barcos de guerra nacionaes. 

Art. 130. O Guarda-l\lór e os Guardas, o Patrão e 1\Iarinhei
ros das barcns, e escalerrs poderão andar armados no serviço do 
mar; o lnspectm· indicará a qualidade das armas, tendo cuidado 
em que se não abuse desta medida. 

Art. 131. O Guarda-l\1ór e os Guardas, os Patrões e Marinhei
ros, em acto de serviço do mar, usarão do seguinte uniforme: 

O Guarda-Mór, uma sobrecasaca azul coru botõ~s amarellos, 
gola direita com a letra -A.- bordada de ouro nas duas extre
midades dn gola, c bonct com galüo de ouro. 

Os G'uardas, uma jaqueta azul com botões amarellos, gola di
t'eita com a letra -A- de metal amarollo nas suas extremidades, 
e bonet azul sem galão. 

O Patrão, do mesmo modo que os Guardas 
03 Marinheiros, camisa com gola azul e a letra -A- branca. 
Art. 132. Haverá nas Alfandegas um ou mais escaleres, segun-

do a necessidade do porto, e a importancia do seu commercio, 
para a yisita das embarcações, e ronda dos ancoradouros pelo 
Guarda-Mór, tripolados com a gente necessaria; e assim este 
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escalercs, como o das barcas de vigia usarão de signacs particu .... 
lares, segundo o regimento que lhes für dado pelo lnspector para 
s~ correspondcrem, c auxiliarem de dia e de noite, e par~ pedirem 
soccorro ás Fortalezas e barcos de gucn·a nacionacs. 

Art. 133. As embarcações fiU<~ entrarem a borra de noite serão 
advertidas pela Fortaleza para-darem fundo proximas á primeira 
barca, e içarem urna lanterna acesa á dezoito pés de altura do 
convés, pouco mais ou menos, c assim a conservarão todas as 
noites desde a entrada até sahirem do ancoradouro da descarga; 
do mesmo modo os escalercs ou quaesquer outros barcos, quo 
vierem dos ancoradouros para terra, ou forem de terra para os 
ancoradouros, terão em lugar alto uma lanterna com boa luz; 
os que contraviercm á este artigo, deixando de ter ou trazer a 
luz, serão multados em 10~000 pagos da cndcia. 

Art. 134.. Todos os escalcrcs, ftlluas, saveims ou qu.1csquer 
barcos miudos c de descarga, que navcgão dentro dos portos tcrãa 
cscripto, de modo bem perceptível, no lugar mais apparente do 
casco, o nome pM que forem conhecidos, os que o não tiverem 
pagarão a multa de ü~OOO, e o dobro nas rcincidencias. 

Art. 135. Toda a pessoa que atracar o a entrar em alquma em
barcação sem licença do Inspcclor (que só a concederá por motivo 
muito attendivel) não sendo da trip_olação e pnssngeiros, antes da 
visita da descarga, salvo o caso de ser chamada em soccorro pelo 
Com mandante da embarcação, pagará 100;tp000 de multa, ficando 
em custodia até pagar; e qunndo o multado não tiver meios para 
pagat·, será rrmettido á cadeia á ordem do Inspector, onde ficará 
em custodia, regulando-se o tempo desta a 1~000 por dia: a terça 
parte da multa, nos casos acima declarados, será dividida pelos 
empregados da vigia ou ronda, que fizerem a apprehcnsão. 

Art. 136. São porém excepluados : 1. o, os Officiaes que, na 
conformidade do Regimento Provisional da Marinha, forem nos 

· escaleres dos navios de guerra nacionaes, que estiverem de regis
tro no porto, a bordo das embarcações logo que entrão; 2. 0

, os 
Officiaes das cst:1ções estrangeiras) que forem nos escaleres a ellas 
pet·tencentes a bordo dos navios de suas respectivas nações e da 
parte do Com mandante da estação; a uns c outros, nacionaes a 
estrangeiro3, serú esta permissão limitada a uma só vez depois da 
visita da saude, e em quanto não esliver franqueada a pratica com 
as embarcações, ficando aliás sujeitos á multa deste artigo, se 
tornarem segunda ou mais vezes sem a licença do [nspector. 

Art. 137. Em quanto as embarcações estiverem nos ancora
doui'Os de franquia e descarga, o Inspector lhes mandará fechar 
as escotilhas com cadeados e sellos, ou dará outt·as quaesquer pro .. 
videncias, que lhe pareção melhores, quando vir que as mercado
rias, pelo seu valor e facil descaminho o merecem, e só serão
abertas presente o Guarda-Mór ou o Commandante do respectivo 
ancoradouro : se no acto da abertura das escotilhas ellas forem 
achadas sem os cadeados e sellos, o Commandant~ pagará uma. 
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multa de 100~ a õOO;tpOOO, segundo as cü·cumstancii):t do caso, que 
lhe será imposta pelo Inspcctot·. 

Art. 138. Nos portos pouco frequentados de embarcações que 
\'ierem directamentc de portos estrangeiros, poder-sc-ha prescin
dit· de barcas de vigia nos ancoradouros, bastando as rondas no 
mat· c praias, c os cadeados c scllos nas escotilhas c anteparos, ou 
outras quaesquct' providencias que mais acertadas pat·ccercm em 
quanto durat· a descarga. 

Art. 139. Na Província de S. Pedro, os Inspectores das Alfan
dcgas do Rio Gmndc c S. José do Norte e de Porto Alegre, sa en
tenderão entro si sobre os meios mais emcazes de obviat· os ex
tmvios no tmnsito das mcrcadot·ias cntrr, o Rio Grande c Porto 
Alcgt·c, ficando cumul:J.tiva a autoridade do ambos sobre os Emprc· 
gados que niss l forem oceupados. 

Art. 140. A embarcação que precis:tr de alliviar a carga para 
poder seguit' até a Alfandcga do seu destino, quando na entrada 
do porto houvet' outra Alfandega (como na Provineia de S. Pedm) 
nhi dará a sua entrada, e apresentará a via aberta do manifesto a 
descarregará, ou alliviará pam hiatos ou outt·os barcos, com as
sistcncia do Gua•·da-Mór e um Feito1· ou Conferente, que tomani 
a rol os volumes, e não seguirá sem as escotilhas fh~hadase lacra
das, e um Guarda a bordo: se na entrada do porto não houvflr 
Alfandega o Inspcctor marcará o ponto mais conveniente para 
taes baldeações, e ahi haverá Guardas para assistirem a ellas, o 
fecharem e lacrarem as escotilhas e seguirem a bordo. 

Art. 141. Nenhuma embarcação poderá estar em franquia no 
porto mais de quinze dias uteis: o lnspcctot· com tudo poderá 
prol'Ogar este prazo até dez dias mais, havendo motivo attendi
vel ; findo este prazo, fica obrigada a dar descarga i ntci r a, e não 
a dando, o Inspector lhe imporá a m~Ha de 200 réis por tonelada 
por cada dia que mais se demorar no porto. 

Art. 142. 0.; Commandantes das embarcações mercantes ou 
seus propostos, que estiverem surtas nos ancoradouros, Jogo que 
receberem a bot·do algum carrega,mento, lançarão no despadw 
que o acompanhar a nota de -Recebido- que será por ellesas
signada, e o remetterão logo em direitm·a pelo arracs do barco ao 
Commandante do ancotadouro, e este lhe passará um recibo, e 
enviará o despacho no dia seguinte com o seu -visto- á Repar...., 
tição que o tiver expedido, Alfandega ou Mesa de Uenda. O Com
mandante que não apresentar aquelle recibo, passado no mesmo 
dia em que tiver eiTectuado o carregamento, pagará por cada vez 
a multa de 30;jj~OOO. 

Art. 14.3. Os Inspectores das Alfandegas organisarão Regula
mentos accommodados á natumza do respectivo porto, confor
mando-se quanto fôr possivel, com as disposições deste capitulo. 
que lhes forem applicaveis, e os submetterão ao Presidente da 
Provincia pura os remetter com as suas reflexões ao Tribunal do 
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Thcsonro para a approvação; podendo cntJ·ctante ser logQ posto.; 
em exccnçi"ío com appmvaç<1o do Prcsidcnt('. 

Art. f!t.' ... Do Regulamento do porto, depois de approvado, 
bem como do das Alfandrgas, se extl'llhirão as disposições qtM 
forem sô relativas á~ obrigaçõrs dos Cornmandantcs das cmbn•·ra.:.. 
ções no porto, c smão trad~1zidas em ing1cz c franccz, c imprcssns 
nas tres línguas, c distribuídas á entrada do porto, pPio Guarda-
1\lór ou Commandanle da franquiJ, aos ditos Com mandantes. 

C.\PITULO VIII. 

:fiOS COUUANDANTES DAS E:\HURCAÇÕES E DOS l\IANIFESTOS. 

A1·t. tl-5. O Commandantc da cmbarcnção mercante que en
trar em dlgum porto do Impcrio; onde houv1~l' Alfamlega, além 
das obrigaçõl'S que lhe forem impostas pelo Hcgulamcnto do 
respectivo porto, deverá : 

§ .1. o Seguir com a sua cmbarcaçi"ío em direitura desde a barra 
até ancorar proximo á primeira barca de vigia. Se 1:01· causa do 
mar·é c vento contrario, ou outro qnalqner jnstn motivo, fôr obri· 
gado a surgir nntcs d'ahi c!H'gar, c se demorar funclc:Hlo dozo 
horDs depois de cessarem as dita-. cansas (salvo o ca~o de quaren
tena) pagará uma multa de 100~000, e será obrigado pela Forta
leza ou embarcação de guena nacional, que lhe ficar mais proxi .. 
ma, a seguir immediatamente para a franquia. 

§ 2. o Não consentir que atraque a seu bordo algum barco de 
qualquet' denominação que SPja, nem entre na sua embarcação 
ou saia della pessoa alguma antes àa visita da Alfandega, excepto 
a da Saudc, e o Piloto ou Patrão-Mó:· da barra, se o houver, c o 
caso de naufragio e de salvação de vida. Os passngeiros, pot·ém, 
poderão desernbarcal' logo que se conclua a visita da sandc, diri
gindo-se em direitura á barca de vigia do ancoradouro, haven
do-a, ou ao ponto pam isso destinado pelo lnspector para serem 
examinados, ficando nella retidos quando tragão algum objecto 
sujeito a direitos. 

§ 3. o Mesmo depois da visita da entrada pelo Guarda-Mót• até 
a descarga, não deixaní cnt1·ar na embarcação pessoa alguma sem 
licença por escrjpto do lnspector da Alfandcga, salvo o caso 
d'agua aberta repentina, incendio, nnufragio e salvação de vida: 
a licença só será concedida nos unicos casos: 1. o, de pt·ecisarcm 
os compradores de ir a bordo examinar o carregamento que quei
rão comprar, quando dellc não possão vi1' a terra amostras suffi
cientes pat·a exame; 2. 0

, de pt·ecisarcm a bordo de trabalhadores 
ou opera rios para qualquer concerto ou beneficio da embnrcação, 
e carga, tomando-se nestes casos as cautelas neccssarias para que 
sejão examinados na ida e volta. No caso de inl'racção deste pa .. 
ragrapho e do antecedente, pagará uma multa de 100$000 a 



-:- 134 -

200:n1000 por cada barco que atracar, c de 50~000 por cada pes
soa que cntrat· ou sahit• de bordo sem licença, não sentlo da tri
polação c pnssageii'Os, c dos cxccptuados no art. 13G. 

§ 4. o Apresen'ar ao Guarda-Mór na visita da entrada o seu 
passaporte e manifesto. 

§ 5. o Entrega•· ao Command3ntc da barca da guarda fóra do 
porto, havendo 4 a, ou ci da franquia, se tambem a houver, o ma
nifesto. da carga que traz a seu bordo, se já o não tiver feito ao 
Guarda-~lór. 

§ 6 .o Comparecer em pessoa ou mandar nm proposto sen, em 
caso de molestia, ou ontro motivo justificado, para dar entrada 
na Alfandega dentro de vinte quatro horns depois da visita que 
lhe fizer o Guarda- ~Já!', não contados os dias em que a Alfandega 
estiv·~r fecharia, c aprcsentando-ee ao lnSilector, entregar-lhe a 
via do mnnifesto, se o tronxcr, e jnrar, ou affirmar (se a suu 
crença não permittir o juramento) a verdade das declarações 
constantes do manifesto, c de todas as mais que tiver a fazer, as 
quaes lhe serão admittidns para tnrem depois a eonsideração que 
merecerem: sob pena de pagar 100~000 de multa por cada dia 
que se demorar alóm das vinte quntro horas. No caso de man
dar o Com mandante um seu proposto serão obrigatorias para 
aquelle todas as deelaraçües que este fizer. 

§ 7. o Apresentar ao lnspcctot· da Alfandcga, dentro de trcs 
dias depois que det entrilda, duas tmducçües fieis do manifesto 
em vulgar, sob pena de pagar 50;;;,000 de multa. · 

§ 8. o Não drmora1· a sua embarcação em qualquer dos anco
radouros mais de vinte quatro horas, depois que lhe fôr intima~ 
do pelo Guarda-Mór ou quem suas vezes fizer, que saia delle, 
aliás pagará 100~000 de multa por dia, que exceder aquclle 
prazo. 

§ 9. o Providenciar que se não desembarque de seu bordo mer
cadoria alguma sem ser de ot'dem por esc ri pto do Inspcctor da 
Alfandega c acompanhada de Guarda: se desembarcat· sem ella 
pagará 100~000 por volume, alóm do seu Yalor estimado. 

§ 10. Dat· parte ao Escrivão da t>ntrada c descarga, por si ou 
por um seu proposto, dl'ntro de vinte quatro horas depois de 
findar a descarga, que está descarregada a sua embarcação de 
todas as mercadorias que trouxe, para se proc(•der logo á compe
tente visita, sob pena de pagar uma multa de 100~000; e as mer
cadorias achadas a bordo serão apprehendidas pelos Empregados 
que fizerem a visita, c o Com mandante pagará a multa de metade 
do valor dcllas. 

lJJ anifestos. 

Art. f!J.G. O Com mandante da embarcação que se dirjgir com 
carga para os portos do Impcrio, deverá trazer duas vias do ma
nifesto em tudo iguaes, modelo 11. 0 17, que conterão; 

• 
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~ L. o O nome, cla~se c tonelagem da ct~Jbarcaçuo. . 
~ 2. o O nome do Commandaute, e no ílln a data e ass1gnalura 

do mesmo. 
§ 3. o O porto em que recebeu a carga daqucllc manifesto. 
~; 4. o O porto ou portos a quem vem dirigida, 
§ 5. o As marcas, contramarcus e numero dos volumes c suas 

denominações, como fardos, caixas, pipas, meias pipas, barris, 
fechos, & c. 
~ 6. o Declaração da quantidade c qualidade das mercadorias 

de cada volume, quanto st•ja pos_.;ivel, ou de muitos homogeneos 
da mesma marca, c das que trouxe a granel. 

§ 7. o Os nomes das pr~ssoas a quem vem consignadas, ou á 
ordem: c tudo será escripto por extenso, excepto os numeros 
dos volumes, c em folhas inteiras, c não cm~ndadas umas com 
outras. 

Art. Ha.7. Quando uma cmbarcaçi"ío ti ver recebido carga em 
mais de u:n porto, trará tilnlos manifestos quilntos os portos em 
que tivPr carregado. 

Art. 14.8. No fim dos manifestos declarará o Commandante o 
numero de passageiros, quPr da carnara, quer arranchados com a 
tripolação, c fura todas as mnis dl'clarações que entender conve
nientes para sua segurança c boa fé, mesmo accusando alguns vo
lumes que the faltem ou cresção no manifesto, justificando a causa 
da diminuição ou accrcscimo, na certeza de que nada poderá de
pois allegar que o releve da regponsabilidade; porém não o 
isentarão as declarações vagas de que usão, que não respondem 
pot· faltas ou diffcren<:as. 

Art. 149. No acto da visita o Commandantc entregará ao 
Guarda-1\fór uma relaç~ão da bagagem do uso particular de cada 
passageiro, assignada cada uma por seu dono, para por ella se 
fazer a descarga na Alfandega; o a sahida do que fôr livre de 
direitos pelos Conferentes, em virtude de despacho do Inspector, 
revertendo depois taes listas p:.lfa a Mesa Grande, a fim de serem 
revistas e guardadas. Se n bagagem for de colonos, far-se-ha 
mesmo a bordo o exame della. 

Art. 150. O Commandante do qualquer embarcação que so 
destinar para cslc lmperio, logo que no porto ou portos d'ondc 
deve sahir, tiver completado o seu carregamento, e feito o mani
festo pelo modo prescripto no art. H6, apresentará as vias delle 
ao Consul brasileiro residente nesse porto ou quem suas vezes 
fizer, para as authenticar, no caso de conterem as declarações, e 
solemnidades exigidas neste H.egulamento, numerando e rubri
cando todas as suas folhas, riscando os lugares que estiverem em 
branco, a fim de nada se poder ahi accrcscentar, e certificando 
no fim que tal manifesto está em devida fórma, sem rasuras, en
trelinhas, nem emendas ou cousa que duvida faça, c as entregará 
ao Commandante, um<.l aberta, c outra em carta fechada c<9m o 

v 
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sello do Consulado, c sobrescripto ao Inspector da Alfandega do 
porto a que se destina. 

Art. 151. Nos portos onde não houver Consul brasileii'O ou 
quem suas vezes faça, será o manifesto authenticado e fechado 
por dous negociantes brasileiros ahi resideutes; e não os havendo 
por dous negociantes do proprio paiz ; e as assignaturas, tanto 
de uns, como de outros, serão reconhecidas pela autoridade local 
a quem competir. 

Art. 152. Se o manifesto que o Commandante apresentar au
thenticado pelo Consul brasileiro, ou quem suas vezes tiver feito, 
contiver algum dos defeitos ou vícios, que elle devesse ter acau
telado, ou feito corrigir antes de lançar o certificado, será. elle o 
unico responsavel, e não o Commandante. 

Art. 153. Se, porém, se reconhecer que o vicio foi praticado 
depois da approvação do Consul, rccahirá toda a culpa sobre o 
Com mandante; o mesmo será se o manifesto tiver sido certificado 
pot· negociantes brasileit·os ou estrangeiros, quer se reconheça 
que o vicio ou defeito h e anterior, quer posterior á approvação. 

Art. 1M .. Se acontecer que uma embarcação vinda com des
tino, e manifesto para algum porto do lmperio, largue em porto 
çstt·angeiro parte do seu carregamento comprehendido no dito 
manifesto, o Commandante trará desse porlo um manifesto em 
duplicado das mercadorias descarregadas, revestido das mesmas 
solcmnidades determinad3s nos artigos antecedentes. Quando a 
descarga se fizer em porto brasileiro, e o resto do carTegamento 
seguir para outro porto tambem brasileiro, a Alfandega dará ao 
Com mandante os certificados que acreditem a descarga no, porto 
a que se dirigir. 

At·t. 155. Verificando-se que a embarcação trouxe maiot· quan
tidade de mercadorias do que as constantes do manifesto, e das 
declarações neHe accrescentadas pelo Commandante, serão ap
prehendidas as que demais se acharem, e divididas pelos appt·e
hcnsores, pagando o Cornmandante á Fazenda Nacional uma 
multa igual á metade do ''alor dellas, e pagos por aquelles os 
direitos coiTcspondentes. 

Art. 156. Achando-se menor quantidade de mercadorias do 
que as constantes do manifesto, e das declarações nelle accrescen
tadas pelo Com mandante, se reputarão extraviadas, e o Comman
dante perderá o seu valor para os que derem pela falta, e metade 
delle de multa para a Fazenda Nacional; e estas condcmnações 
terão lugar pelo simples facto da achada de mais ou de menos, 
ainda que se não prove de outro modo o extravio. A disposição, 
porém, deste artigo e do antecedente, só tem lugar a respeito das 
mercadorias contaveis no acto do recebimento a bordo, não res
pondendo a respeito das que vem encaixotadas ou enfardadas, se
não pelo accrescimo e diminuições de volumes. Nos generos volu
mosos que se dcspachão pot· medida ou peso, e que são sujeitos 
a diminuição ou accrescimo, como o sal, carne secca, & c., não 
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terá lugar a pena deste artigo, e do antecedente, senão nas díffe
renças para mais ou para menos cinco por cento do accusado no 
manifesto. 

Art. 157. Por cada ditl'erença de qualidade de volumes ou de 
marca pagará o Commandante uma multa de 2:tf!OOO, ainda que 
em tudo o mais a descarga confira com o manifesto. 

Art. 158. A embarcação que sahir em lastro de porto estran
geiro com destino a algum porto do lmperio, trará certificado 
que assim o declare, passado da mesma fórma, e com as mesmas 
solemnidades dos manifestos; e se vier de porto brasileiro trará 
certificado da Alfandega, sob pena de, em um e outro caso, pagar 
a multa de 100~ a 500:rp000. 

Art. 159. O Commandante que não trouxer o manifesto e os 
certificados na fórma que se tem especifi~ado neste capitulo, ou 
trouxer aberta a via do manifesto que reeebeu fechada, pagará 
uma ·multa de 100~ a 1 :000~000, a arbitrio do Inspector, segun
do a qualidade da falta, e com attenção á importancia do carreg~
mento; e só depois de pagar a multa poderá ser admittido a des
carregar. No caso de trazer uma só via do manifesto pagará a 
multa de 50:tfl000 ; exceptuão-se as embarcações que vierem da 
pesca, pelo que pertence ao producto desta, as quaes não serão 
obrigadas a trazer manifesto. 

Art. 160. No caso que o Commandante não traga manifesto 
será admittida a embarcação a descarregar, pagando 4~000 de 
multa por cada tonelada da sua arqueação. 

Art. 161. A embarcação fica hypolhecada ás multas por este 
Regulamento impostas ao Commandante, e não será desembara
çada para sahir do porto sem preceder pagamento ou deposito da 
multa. 

Art. 162. Para que aos Commandantes de embarcações que 
l'ierem de portos estrangeiros, e aos donos, ou committentes das 
mercadorias, constem as obrigações que lhes são de novo impos
tas por este Hegulamento, O$ Consoles e Vice-Consoles brasileiros 
farão .publicar nos periodicos dos portos do Estado onde residi
rem, as de que devão ter conhecimento prévio, e remetterão logo 
aos Inspeclores das Al!~mdegas deste Imperio dous exemplares dos 
ditos periodicos. · 

Art. 163. As embarcações que sahirem dos ditos portos um 
mez depois da publicação, ficão sujeitas ós referidas disposições. 

Art. 164.. Os Consules e Vice-Consoles que não cumprirem o 
disposto neste capitulo, ficão sujeitos pela primeira vez á multa 
de 100~ a 500:tf!OOO, que lhe será imposta pelo Tribunal do Thc
souro, e á destituição do emprego, no caso de reincidencia. 

Art. 165. As embarcações que entrarem arribadas, ou por 
escala, carregadas de colonos, ou degradados com destino para 
outros portos, não serão obrigadas a apresentar manifestos, e 
poderão pelo lnspector ser dispern;adas de algumas das forrnali-

PARTE 11. 18 
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dades que se exigem para as outras, segundo o caso o pedir, c0m 
as cautelas convenientes. 

CAPITULO IX. 

DAS DESCARGAS. 

Aa·t. 166. A ordem das descargas das embarcações que atraca-· 
rem nas pontes das Alfandegas, sa regulará pelas das entradas quo 

.·; tiverem dado os Commandantes, tendo a preferencia o que pri
meiro a houver dado. Comtudo o Inspector poderá alterar esta 
ordem: 1.0

, quando outra ernbJrcação tiver necessidade urgente 
do concerto ou de beneficiar a carga para que não sotrr·a ruina ; 
2. o, quando a carga fôr de mercadorias, que pelo seu pequeno 
volume e grande valor, são de facil extravio, devendo neste caso 
o Inspector indemnisar o barco preterido, concc~endo-lhe descar
regar por meio de lanchas olt saveiros, se o requererem. 
·Art. 167. Quando a descarga se fizer por meio de lanchas ou 

outros quaesquer trahsportes, nelles virá um Guarda acampa ... 
nhando as mercadorias, este Guarda formará a bordo uma lisla 
dos volumes, com as suas marcas e nu meros, a qual será por ello 
assignada, e pelo Official do navio assistente á descarga. Logo 
que chegar á Alfandega a entregará ao Escrivão da descarga ou 
seu Ajudaate, para á vista della se fazer a descarga para as pon,. 
tes ou a conferencia, quando d'alli seguirem para Trapiches ou 
Armazens de fóra. Achando-se na lista do Guarda diiTcrença do 
volumes ou de marcas, pagará por cada urna a multa de 2:tP000, 
a qaal lhe se.rá descontada do seu vencimento. 

Art. 168. A descarga do bordo das embarcações pam as lan
chas e saveiros, não se podet·á fazer senão de dia, excepto os ge
neres de estiva de menos valor, que em caso de amuencia poderão 
principiar a descarregar-se uma hora antes de romper o dia, pm
cedendo licença do lnspector, c aviso á barca de vigia do respec
tivo ancoradouro; e a descarga das pontes só se poderá fazer 
durante as hora" de expediente da Alfandega, podendo porém em 
caso de amuencia principiar uma hora antes; mas deverá acabar 
uma antes de findar o mesmo expediente, para haver tempo de 
recolher c arrumar as mercadorias com a neccssaria clareza o 
cautela: e durante a noite, quando se não fizer a dita descarga 
extraordinaria, não poderão atracar ás pontes, ou ficar em pe
quena distancia deltas, os bal'cos de transporte ou outros quaes
quer miud.os, sop pena de pagarem a multa de 10~ a 20~000. 

Art. 169. A descarga devenl principiar pelos volumes peque
nos e miudezas, que estiverem mais á mão, e em razão do seu 
tamanho, são de mais facil extravio, e pelas mercadorias avaria
das, que precisarem de beneficio, proseguindo de maneira que 
não haja confusão a bordo nem sobre as pontes, no que o Escri
vão da deicarga terá todo o cuidado. 
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·- Art. 170. O Guarda de conducção não receberá de bordo volu· 
me algum arrombado ou aberto, ou que pareça havê-lo sido sem 
dar parte ao Esc1·ivão da descarga e ter para isso ordem dclle. Se 
no acto da descar·ga na Alfandega algum apparecer nesse estado, 
se entenderá ler-se praticado durante a conducção de bordo para 
a Alfand~ga, o arrombamenb> ou abertura, e· o extravio que se 
achar feito. 

Art. 171. O Guarda conductor de taes volumes será expulso 
do emprego pelo lnspcctor, e pagará o extravio com os corres
pondentes direitos de consumo, sendo rcmettido ao Juiz compe
tente, a fim de ser processado e punido na fórma das Leis. 

Art. 172. Quando appareccr a bordo algum volume no estado 
indicado no art. 170, o Guarda dará parte disso ao Escrivão da 
descarga, para, acompanhado do Guardn-Mór e de um Feitor, ir 
alli lavrar o competente acto em presença do \::ommandan.te da 
embarcação, e fazer conduzir os volumes para a Alfandega. 

Art. 173. O Guarda conductor, nas gFandes Alfandegas, não· 
receberá em uma mesma barca generos de estiva de mistura com 
os outros, aliás será suspenso por um mez·. 

Art. 174. O Guarda conductor seguirá com o barco em direi
tura para o lugar do desembarque, que lhe houver marcado o 
Escrivão da descarga; o que assim o não fizer será suspenso por 
dous mezes, e pagm•á os damnos resultantes do desvio. 

Art. 175. O Guarda-Mór providenciará para que os Guardas 
destinados a acompanhar as mevcadorias que se descarregão das 
embarcações, estejão em numero sufficiente a bordo das da guar
da dos ancoradouros, quando as b.aja, ou outro qualquer ponto 
accommodado, antes da hora de principiar a descarga, de ma
neira que o Commandante da embarcação em descarga os ache 
promptos quando os mandar buscar, o que fará em transporte 
seu. Se algum Guarda não comparecer a tempo, o Inspcctor o 
suspenderá por um mez, c na segunda reincidencia· será despe
dido. 

Art. 176. Nenhuma barca, saveiro ou outra qualquer embar
cação, excepto as lanchas dos proprios navios, será empregada,na 
descarga de mercadorias sem ser· arqueada, tendo, tanto na prôa, 
como na pôpa, marcado de pollegada em pollegada, pelo espaço 
q.uc mergulha quando recebe carga, o numero correspondente de 
quintaes, de modo que se conheça approx.imadamente pela parte 
mergulhada, o peso c quantidade da mercadoria que tiver a 
bordo. A fiscalisação d.este artigo pertence ao Escrivão da des
carga. 

Art. 177. Se o genero de estiva carregado em um saveiro ou 
barca fôr de uma mesma especie c qualidade, (e o será quando 
não houver inconveniente) e de tal volume, e peso que seja difficil 
o desembarque, e o pesa-lo nas balanças tal como barras de ferro, 
sal, carvão de pedra, & c., a barca não atracará á ponte, mas 
ficará em pequena distancia, c irá a bordo della o Feitor para 
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verificar o peso e quantidade pela arqueação, se o estado do mar 
o permittil·. 

Art. 178. O Commandante deverá estar presente nas po11tes, 
por si ou por seu proposto, ao desembarque~ a fim de indicar ao 
Escrivão da entrada e descarga, ou ao seu Ajudante, quaes são as 
verdadeiras marcas. numeros e signaes, com que devem ser alli 
recebidas, e com que tem de ser despachadas; e para assistir a 
quaesquer termos que sejão necessnrios, sobre o estado dos volu
mes, arrombamento, avarias, & c., o que assim não assistir por 
si ou por seu proposto, não poderá depois reclamar cousa alguma 
a este respeito. 

Art. 179. O Escrivão da descarga, .rcmctterá ao da Alfandega 
no dia seguinte ao da entrada das mercadorias para os Armazens 
c Trapiches, as listas das descargas, as quaes terão o titulo-Navio 
tal-, descarga em tantos de tal mcz c anno-, para o Armazcm 
n. 0

-, ou Trapiche tal-, e no fim a assignatura do mesmo Escri~ 
vão. Por estas listas, depois de cotejadas com o manifesto pelo 
Escrivão da Alfandega ou Escripturarios encarregados do livro 
mestre, se lanrará nellc a entrada das mercadorias c.rn frente do 
manifesto, segundo o modelo do di lo livro, e se reunirão a final 
em massos separados as de cada navio, c serão guardados no ar
chivo da Alf~:mdega. 

Art. 180. No mesmo dia em que o Com mandante der parte ao 
Escrivão da descarga de estar descarregado o navio, ellc irá com 
o Guarda-Mór fazer a competente visita, independente de quaes
quer differenças que se hajão encontrado na descarga, as quacs se 
liquidarão depois, e lavrar-se-ha o termo, modelo n.o 18. 

CAPITULO X. 

DA ENTR;\DA DAS l\fERCADOlHAS PARA A ALFANDEGA 
E ARl\fAZENS ALFANDEGADOS. 

Art. 181. As mercadorias descarregadas nas pontes da Alfan
de·ga, depois de tomadas a rol as marcas, numeros e quantidade 
de volumes, e de se pôr nestes, com tinta ditTcrente da dos nu me
ros e marcas, o dia, mez e anno da entrada (deste modo, v. g., 
18-t'i-36~, e se passar um traço da mesma tinta sobre as marcas e 
numeros inuteis, serão recolhidos impreterivelmente aos Arma
zens della no mesmo dia do desembarque. Para occorroc aos en~ 
ganos no tomar das marcas e numeros, se remetterá uma Cópia 
do manifesto ao Escrivão da descarga, na parte sómente relativa 
aos ditos objectos, e á qualidade e quantidade dos volumes, e á 
simples indicação do conteúdo, quando por clle melhor se der a 
conhecer a qualidade do volume. 

Art. 182. Se, porém, os Armazens estiverem cheios, as mer.ca~ 
dorias ou serão logo despachadas, ou irão para Armazens parti-
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cu lares alfandegados, mas não para os dos proprios donos ; excep· 
tnão-se os gcneros inflamrnaveis, como alcatrão, pixe, & c., e os 
de grande volume e pequeno valor, corno carvão de pedra, sal, 
carne sccca, laboado, & c., os quaes serão logo despachados sobre 
ngua, e pagos os competentes direitos; os fogos de artificio tam
bcm serão logo despachados (pagos os direitos), e recolhidos ao 
deposito proprio, guardando-se a este respeito os Regulamentos 
policiaes; e a polvora será descarregada para os depositos desti
nados á sua recepção, no prazo de tres dias, contados do em que 
chegar a embarcação que a tiver conduzido, e antes de passar do 
ancoradouro de franquia para outro ancoradouro. 

Art. 183. A carga de um navio pelo que pertence a generos 
que não são de estiva, ficará em um só Armazern, se fôr possível; 
o mesmo se praticará na Estiva ; os Armazcns serão indicados pelo 
Administrador das Capatazias. 

Art. 184. o~ gcncros de estiYa, cuja descarga hc alli pcrmitti
da, os quaes se não puderem acondicionar nos seus armazcns e 
telheiros, não serão nclla descarregados e demorados, excepto se 
a parte quizer logo despacha-los c sahir por terra; mas será pelo 
lnspcctor da Alfandega permittida a descarga para Trapiches de 
fôra com as &eguranças convenientes, ficando entcndido que nos 
direitos de taes gencros, se não fará (;batimento algum, nem pela 
quebra, diminuição ou uvaria que tcnhão sofi'l'ido antes da entra
da no Trapiche, c não fôr verificado por vistoria competente, nem 
pela que lhe possa sobrevir depois. 

Art. 185. O dono dos gcneros, que pretenderem descarregar 
para armazcns de fóra, na conformidade do artigo anlecedcnlc, 
apresentará ao Jnspector uma lista dclles, designando a embarca
ção e o Trapiche ou Arrnazem; c o Inspcetor (independente de 
termos de responsabilidade qne ficão abolidos; lhe lançará odes
pacho de permissão, com o qual irá um Guarda acompanhar c 
assistir á descarga, lançando-lhe este no fim uma nota de confe
rencia por elle nssignada, a entregará ao Escri\'ão da descarga, 
que a remetterá á Mesa para conferencia do manifesto, e assen
tos do livro mestre. 

Art. 186. Todos os Tn•piches c Armazcns de particulares, que 
receberem mercadorias dependentes de despacho da Alfandega, 
serão sujeitos á fiscalisação dclla, e terão para a entrada c sabida 
das·ditas mercadorias um liuo como os dos Armazens da Alfan
dega; e quando o Inspcrtor reconheça que nclles ha dc1cixo, o 
ndvirtilá ao proprictario ou proposto: no caso de reincidencia, 
ordenará que se não descarreguem mais para tal Trapiche ou 
Armazcm, generos sujeitos á fiscali~ação da Alfandega, em quanto 
fôr administrado por tal proprietario ou proposto. Findo o anno 
financeiro se lhe tomarão contas pela Alfandega. 

Art. 187. Os Trapicheiros que deixarem sahir os generos de
positados sem ser á vista do despacho, c sem serem conferidos 
Jlelo Conferente da Alfandcga, ficarão incursos nas prnas de con-

. 
Ji 
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lanhando, como se houvessem Jeito de todo o gcnero que deixa· 
rem sahir. 

Art. 188. Nos Trapiches e Armazens onde se depositarem ge
neros e mercadorias &ujeitos a direitos nacionaes haverá um Guar
da da Alfandega ou da Mesa de H.endas, para os fiscalisar por parte 
de uma e outra. 

Art. 189. Os Trapicheiros não poderão levantar o preço da 
armazenagem estabelecida sem consentimento do Tribunal do 
Thesouro na Côrte, e dos Presidentes nas Províncias. 

Art. 190. No transito dos generos pelo pateo da Alfandega para 
os Arrnazcns haverá todo o cuidado que se não confundão com 
os que sahimm dos mesmos Armazens para o despacho. 

~APITULO XI. 

DO DESPACHO DAS lUERCADORI.AS PARA CONSU.l\10 DO PAIZ. 

Art. 191. Ninguem será admittido a drspachar na Alfandega 
mercadorias sem que mostre ser o proprio dono ou consignatario, 
exceptuão-se : 

§ 1. u Os despachantes que, por termo lavrado na Alfandega 
em livro proprio, derem suficiente garantia de sua probidade por 
meio de dous fiadores idoneos, que respondão pelas fraudes ou 
prejuízos que seus afiançados praticarem contra os interesses da 
Fazenda Nacional e dos particulares. 

§ 2. o Ü.:i caixeiros de casas de commercio, pelo que pertence 
ás mercadorias de conta e consignação de seus amos, os quacs 
assignarão termo de responsabilidade pelo máo uso que seus cai
xeiros fizerem desta fuculdade. 

Art. 192. O dono ou consignatario de mercadorias, que não 
quizcr despacha-las por si mesmo ou por seu caixeiro devidamen
te afiançado, poderá dat· essa faculdade a qualquer despachante 
afiançado na fórma do artigo antecedente, por meio de uma auto· 
risação geral por elle lavrada, ou sómente assignada na Alfandega 
c.·m livro proprio. 

Art. 193. O dono ou consignatario de mercadorias, ou seu pro· 
posto, que as queira despachar, formará uma nota semelhante 
ao modelo n.u 8, em que declare o dia em que a apresenta, nome 
do dono ou consignatario, e do navio que as trouxe, dia ou ao 
menos o mez e anno em que este entrou, porto d'onde veio, quan
tidade de volumes, seus nu meros, marcas e contra marcas, a quan
tidade, qualidade, peso ou medida das mercadol'ias nelle conteú
das ou a granel, cscriptas de algarismos nos p~sos e medidas bra
sileiras, sendo repetidas por extenso todas aquellas quantidadl's 
que servirem ao calculo dos direitos, c possão dar lugar á fraude 
em prejuízo dellcs. Quando não seja pos;sivel declarar exacta
mcnte a qualidade e quantidade do conteúdo, se designará ao 
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menos por termos gennl'icos, que bastem para ditferençar as fa
zendas de outras, por exemplo : com tantas peças de chitas, de 
cassas, de pannos de lã, de algodão, com tantos ~spelhos, com 
tantos pares de sapatos, & c. 

Art. 194. Se o proprio dono ou consignat.uio fôl' o despachante 
da mercadoria, bastará que assigne sómente a nota, mas se tiver 
de ser despachada por seu caixeiro ou por despachante, que não 
tenha delle aut01·isação geral para despachar suas mercadorias, 
deverá pôr antes da sua assignatura- autoriso ao meu caixeiro 
li' .•• ou ao despachante F •.• para fazer este despacho ; se odes~ 
pachantc tiver autorisação geral, ou se fôr caixeiro afiançado, as
signará- pGr F .•. o despachante ou caixeiro F •.. 

Art. 195. Apresentada a nota ao lnspector, não a achando elle 
em termos conforme ao modelo, a entregará á parte, indicando
lhe a falta para a reformar, 

Art. 196. Se, porém, a nota estiver em termos, o Inspector a 
distribuirá, lançando no alto dclla -ao Feitor F ... (o appellido 
do Feitor) e a entregará á parte para a levar ao Escrivão, e~tc a 
entregará ao Escripturario, que tiver a seu cargo o livro mestre, 
ou o tomo delle, em que devem estar entradas as mercadorias, 
para lançar á margem da nota o numero ou nome do Armazcm' 
em que estão guardadas (isto quando a parte o não tenha feito) 
c a data da entrada da mercadoria na Alfandega para o calculo da 
armazenagem, c depois de fazer para cada Armazem um bilhete, 
que será rubricado pelo Feitor a quem estiver distribuída, a fim 
de alli se lhe entregarem os volumes nelle depositados, com as 
marcas, numeros e quantidade delles, que nos bilhetes devem 
estar indicados, passará a nota com os bilhetes ao .Feito!', que in
dicará á parte o dia em que w'>de fazer o despacho, quando pela 
muita affiuencia de outros não possa fazet' aquelle no mesmo dia. 

Art. 197. No dia indicado pelo Feitot·, ou em outro posterior~ 
que a parte se apresentar, elle lhe entrega1·á os bilhetes para os 
Armazcns, e com elle irá a mesma parte receber os volumes, 
assignando no livro do Armazem o seu recebimento, e os acompa
nhará para a Mesa do despacho onde deverá estar presente á aber
tura, qualificação, medição e peso. 

Art. 198. O Feitor, fazendo abrir os volumes em presença da 
parte, procederá á conferencia da nota com as mercadorias, o quo 
fará por si mesmo, não o podendo encarregar aos Guardas se algum 
o estive!' coadjuvando, o qual só servirá para a vigia e trabalho 
material, e achando-as conformes em qualidade, quantidade, 
medida ou peso, ao passo que fôr fazendo o exame, irá assentando 
na primeira columna em branco da nota, o preço que a merca
doria tiver na pauta ou o da factura, ou arbitramento, e conclui
do, escreverá por baixo -conferem as mercadorias, e tem os pre
ços da pauta \arbitramento ou factura) que lancei na columna. 
O Feitor F ... 
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Art. 199. Quando as notas que as partes apresentarem para o 
despacho tiverem sómente os numeros e marcas dos volumes, 
declarando qve ignorão o que elles contêm, ou com declarações 
vagas, far-se-ha o despacho do que tu~Has se achar, pm·ém paga
rão rnais 1 4/2 'por cento de expediente, declarando o Feitor no 
fim da nota- Paga expediente dobrado pelos volumes taes ..•• 
Nas mercadorias de pouca importancia, e em algumas encom
mendas de pouco valor, quando a parte affirme que ignota algu
mas circumstancias, o lnspector, reconhecendo a boa fé dà affir
mativa, as mandará de3pachar sem a multa deste artigo. 

Art. 200. Achando-se na contagem, medição e peso das met·
cadorias para mais do accusado na nota, até tres objectos, varas, 
libras, canadas ou outra qualquer medida e peso, tomada por· uni
dade na pauta (ou na nota se a pauta não tiver a mercadoria) o 
I~'eitor accrescentará na nota o excesso delle para se haverem os 
direitos; mas se a differença fór maior que as tres unidades, se 
haverão desse excesso direitos dobrados, desprezadas porém a 
favor da parte, em qualquer dos dous casos, as fracções das ditas 
unidades. Achando-se, porém, mcn·1S quantidade-do que a accu
sada na nota, o Feitor assim o declarará para sómcnte se haverem 
direitos do que realmente se achar. 

Art. 201. Para a verificação da quantidade, medida e peso de 
muitos volumes, e peças iguaes da mesma mercadoria bastará 
medir ou pesar um ou dous volumes, ou peças que o Feitor indicar 
(c esta medição será feita na presença do Feitor pelos Guardas 
que o Inspector nomear), e por· ~sse volume ou peça se calcularão 
os outros, devendo porém abrir-se todos os volumes para se ver 
se a mercadoria, e as peças são da mesma natureza e qualidade. 

Art. 202. Na medição das fazendas haverá todo o cuidado em 
que se não amarrotem ou maltratem, ou se estique as que forem 
clasticas, ficando o Feitor responsavel pelo damno. 

Art. 203. Encontrando-se entre mercadorias da mesma. espe
cie algumas peças consideravelmente superiores em qualidade á 
declaração da nota, o Feitor, depois de o participar ao Inspector, 
e convindo este, as accrescentará no despacho com declaração 
para pagarem direitos dobrados; mas se a mercadoria fór· de 
cspecie diffcrentc, c se achar acondicionada entre as outras como 
escondida para se subtrahir aos direitos, o Feitor a apprehenderá 
com todas as mais mercadorias conteúdas no volume, dando par· 
te ao lnspector em qualquer dos casos acima especificados, o qual 
decidirá se procede, ou não a apprehensão, c no caso de proceder, 
o despachante, além da perda das mercadorias, pagará uma mul
ta igual á metade do valor dellas. 

Art. 204. Da mesma sorte se procederá quando alguma caixa 
ou volume, de qualquer qualidade que sejá tiver fundo falso ou 
dobrado, ou qualquer das suas partes com algum repartimento 
ou divisão, ou tiver dentro outro menor volume, e dentro desse 
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fuhdo repai'timento ou volume menor, c~tiYcrem quacsquer mer
cadorias escondidas, e não declaradas llá nota do despacho. 
·. Art 2mt Quando o ~'itor aêhat diflerença cnlrc a qualifica
ção da hota e a mercadoria, e .a parte não se conformat' com a. 
qualificação que ellc fizer, tanto o Feitor como outro qualquer 
emprçgado da Alfandega, querendo, tomará logo nesse mesmo 
dia a mercadoria pelo valor que a pauta der á qualidade em que 
a. parte insi:)tir, satisfazendo-lhe a importancia dentro de tres 
dias, e pagando os direitos respectivos á qualidade por elle su8,.. 

tentada. . 
Art. 206. Se, po:;ém, o Feitor ou o~tro qualquer empregado 

não quizer tomar a mercadoria, dará disso parte immcdjatamente 
ao Inspectol', o qual a mandará -exaininar por outro Feitor em sua 
presença. 5e a decJsão deste outro Feitor fôr em favor da parte, " 
poderá o Inspectór mandar fazer o despacho por eli.J. 

AtL 207. Se o lnspector, porém, não achar acertada, .ou fôr 
contra a parte, e esta se"11ão conformar, terá lugar a deoisão por 
dous urbitros,,. um nomead(} Jle1q Feitor t outro pela parte; e no 
oaso de diseordrarem, desempatará um dos membros da respectiva 
CominiSSão- da pauta, que o lnspcctor nomear. 

Art. 208. A parte levará o despacho ao Escrivão, c este o en .... 
tregará a um Escripturario calculista para examinar se os preços 
assentados :pelo Feitor no despacho são com· em~ i to os corTespon
dentes na pauta1 factura ou arbitramento, c calculat' o valor total 
das mercadorias e direitos, e.mais rendimentos que ,devem pagar, 
com distincção de cada um : o que feitó escreverá no despacho 
--conferem os preços, e importa o valor total das mercadorias 
em tanto (por extenso) de que deve pagar, a saber: 
; Direitos de consumo, &c., (como o modelo n. o 8), e assignará 
nó fim bem o appciHdo~ · · 
. A contribui~.ão das CttSas de Caridade ou outros rendimentos, 
qu-e não pertcnção á Alfandega serão lançados em verba separada, 
sem se sommarem com os outros. 
· ;k~.e;itíh.isio.;.entrcgará o despacho ao Escrivão ou Escripturario 

enca:I"feg.ado <l.ar<w;isão dos caJculos.. . . 
. Art. 20.9. QçalcuJo.sóme.nto, e não os preços da pauta, qucjá 

forão revistos pelo Escripturario calculista, será revisto relo Es
crivãf) ou r1elo Eseripturario revisor; achando-os certos cscreveJ'á 
por baixo:- confere o calculo, c deve pagar tanto {por extenso) 
o assignar~ c pqssará,o despacuo ao Thesoureiro, o qual recebendo 
da parte a sua ímportancia lhe porá a verba- pg·. F ... - c pas
sará o despacho ao Escrivão ou Escripturariq encarregado do livro 
para lhe carregar eq~receita, c pôr-lhe a verba de assim o haver 
feito, c numero da partida de receita. 

Art. 210. Co[}cluido o despacho e pagos os direitos, entregar
se~ha á parte, qqeo levará. a registrur no iivro competente, e o 
encarregado deste· reg_istro; lhe porá a verba- registrado a fl. do 
livro-~ em tantos de tal mez e anno -, c depois a mesma parte 

PAUTE H. 19 
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lev-ará o despacho ao Armazem ou Armazens d'onde tiver sahido 
a mercadoria, e os respectivos Fieis averbarão nos seus livros, o 
nume1·o e data desse despacho, lançando neste- Armazem nu
mero tal, em tantos de tal rnez e anno, e a rubrica do Fiel. 

Art. 211. Quando o despacho voltar á Mesa, depois de sabidas 
as mercadorias da Alfandega, passará ao livro mestre pan, nelle 
se lançar a sabida; e posta a vel'ba de -lançado no livro mestre 
de ... se lançará t'sta no registro com as mais que tiverem accres
cido; o que feito se ajuntará aos outms despachos para se encader
narem no fim do mez pela ordem da numeração e guardarem-se 
no Archivo. 

Art. 212. Se depois de pagos e lançados os dh'eitos, e mais 
rendimentos, se reconhecer que houve erro no despacho, se este 
fôr contra a Fazenda Nacional, e a parte se recusar a satisfazê-lo, 
os empregados que ti verão parte no erro o pagarão na proporção 
de seus ordenados, ficando com direito salvo contra a parte recu
sante; se, porém, o eno fôr contra a parte se lhe restituirá a sua 
importancia, lançando-se no livro das restituições, e nunca se 
admittirá encontro em outro despacho; se o erro contm a Fa
zenda se reconhecer antes de sahir a mercadoria, não sahirá sem 
o pagar. 

Art. 213. As mercadorias trazidas á Mesa onde tiverem de ser 
despachadas, não se poderão demorar ahi por mais de oito dias 
uteis, findos os quaes, o respectivo Feitor as mandará recolher ao 
Armazem para isso destinado, que será differente daquel1cs que 
recebem pela pnmeira vez os carregamentos, e quando depois se 
despacharem pagarão mais 1 t/2 por cento de expediente, para o 
que o Feitor assim o declarará no despacho. O mesmo se praticará 
com as mercadorias depois de despachadas pelos Feitores, e pa
gos os direitos, com a ditTcrença que não sahit·ão do Armazem 
sem pagarem mais em dobro a armazenagem, que tiverem ven· 
cido depois do pagamento do despacho. Os gencros de estiva re
putar-se-hão trazidos á Mesa para o despacho, ainda que este se 
faça no pateo ou tclheiros della, mas neste caso pagarão sómente 
a armazenagem dobrada, findo os oilo dias depois da data do des
pacho, ficando responsaveis os Conferentes que lhe derem sabida 
depois daquelle prazo, sem estar paga a dita armazenagem. 

Art. 211... Para o despacho das mercadorias de estiva sobre 
agua, ou que estiverem em Armazens de fóra, irão sempre os 
Feitores e seus Ajudantes fazer o seu officio ao lugar onde estivet 
a mercadoria e presente e lia. 

DESPACHO POR FACl'URA. 

Art. 215. O despacho das mercadorias que nfio tiverem ava
liação na pauta, far-sc-ha por factura (isto he pelo preço que a 
parte lhe der na sua nota) segundo o estipulado nos tratados; e 
se as mercadorias pertencerem á na<_:ão com quem os não houver, 
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poderão tambem as partes despacha-las por factura, aliás proce
der-se-ha a louvação, e arbitramento pelos Feitores respectivos, 
que será approvado pelo Inspector, tornando-se por base do arbi
tramento o preço corrente do mercado em grosso ou atacado, ou 
o do paiz exportador (descontados os direitos pagos) com 10 por 
cento mais, se a mercadoria não tiver prl~ço no mercado. 

Art. 216. As pinturas, livros impressos, moveis, bijoterias fal
sas c rendas de linho chamadas de França, deverão as partes des
pacha-las por factura. 

Art. 217. Nos despachos por faclura poderá o Inspector ou 
qualquer empregado da Alfandegu (para o que se lhe franquearão 
as notas) tomar as mercadorias que julgarem com os preços lesi
vos aos direitos, declarando-o assim á parte, c por escripto na 
nota; e dando a decisão dentro de vinte quatro horas, (I em
pregado tomador cobrirá os preços com 1 O por cento (isto em 
quanto houver algum tratado, que assim o estipule, aliás uão o 
cobrirá com cousa alguma) pagando tudo á parte dentro de quinze 
dias, contados desde o da primeira detenção das mercndorias, c 
igualmente os direitos, e mais rendimentos, se a parte já os hou
ver pago. O despacho c sahida das mercadorias não poderá ser 
detido por causa de taes apprehensões mais de quinze dias. 

Art. 218. Só poderá ter lugar a tomadia nos despachos que 
houverem de pagar direitos de consumo; nos outros, quando os 
preços forem lesivos, proceder-se-ha a arbitramento pelos Fei
tores.-

Art. 219. As mercadorias tomadas serão arrematadas mn hnsta 
publica á porta da Alfandega, precedendo editacs de tres dias, 
mettendo-se em praça com o preço da factura, augmcntado àos 
10 por cento, e o arrematante pagará direitos pelo preço da arre
matação. 

A1·t. 220. O lucro produzido pela praça, se o houver, perten
cerá ao empregado tomador, e no caso de já se haverem pago os 
direitos pelo preço da faclura, pagará o arrematante os do accres
cimo á Fazenda Publica, e ao empregado tomador os que se hou
verem pago á mesma Fazenda, entregando-se o despacho ao arre
matante, depois de tudo isto satisfeito, para tir&r as mercadorias 
da Alfandega. 

Art. 221. As mercadorias não serão tiradas da Alfandega sem 
que o arrematante tenha pago o preço da arrematação á parte ou 
a quem pertencer, e os direitos ainda não pagos; se no prazo de 
tres dias não satisfizei", pagará uma multa de 5 por cento do valor 
da aiT(~matação, metade para a Alfandega, e metade para o em
prPgado tomador, sendo recolhido á Cadeia, onde ficará em cus
todia por ordem do Inspector até a pagar, e serão postas novamente 
em praça as mercadol'ias. O mesmo se praticará com o empre
gado que não pagar dentro dos t!l dias o que dever, na confor
midade do art. 217, sendo a metade da multa para o dono das; 

v 
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mcrcadoril!s, que ns tirará da Alfandcga com o despacho que tiYer 
feito. 

Art. 222. No cnso êc que o multndo mostre que nfío tem meios 
para pagar a multa, sf'rt't detido em custodia t;mtos dins quantos 
forem precisos para que eJln se prrcncha a 1;jjl000 por dia . 

. Art. 223. l\"ão he pcrmittido o dcspaeho para consumo (]e rs
pmgardas com bayonctns, ou sómentc de bayonet::Js, c outros nrma
mcntos e petrechos de guerrn, senão parn o ferviço do Estado, c 
em virtude de ordem do Governo; o f1espacho de espingardas 
sem bayonetas, pistolas c outras armns, quando c~ccdcr de ccrla 
quantidade que se faça suspeita, o lnspC'ctor, mandando fazer o 
despacho, dará parte disso ao Chefe de Policia do lugar. 

CAPITULO XII. 

DA COXFERE~H:L\. E SAniDA DAS ?.IERCADORL\.S. 

Art. 224. Pngos e 1ançndos os direitos c entrrguc o dcspacho 
á parte, e:;.ta seguirá com elle c com as mcrc::~dorias para a porta 
da Alfandcga no mesmo dia, e o entregará ao rorteiro; este o 
pasf.ará ao Conferente, o qual filrá a conferencia das mcrcadorins 
por si nwsrno, niío a podendo rncarrrgar nos Guardas, se algum 
o cstirer coadjuvando, servindo este sómentc para a vigia c traba
lho material. Nos p:cnero~ de estiva serú logo entregue a um dos 
ConfercFJtcs, que praticará os mesmos cxnmcs. 

Art. 22~. Achando o Conferente tudo exaclo <larú sahida no 
genero, c lançará no despacho a verba - eonferrm, c dei snhida 
em tantos ... Se a sabida fôr dada por dívcrsus vezes, em diver
sos dias, lançará tantas verbas quantns forem as vrzcs, assignando 
a final, c no mesmo dia passará o despacho ao Porteiro (ou 110 

Escl·ivão, se o Porteiro fôr tambcm Conferente), que n cnl.rcgarú 
ao Escrivão pura o mi.mdar eonferit· com o livro dos direitos, 
pontoando-se a partida destr, c seguirem-se os mais temws co 
art. 211 : os Conferentes da Estiva, c os de fóra passarão o despa
cho directamcntc ao Escrivão. 

Art. 22G. No caso de o Con f(' rente nchar diiTerrnça entre ns 
mercadorias, c o despacho dará logo porte disso ao Jnspector, o 
qual mandará fazer novo cxamc~ por outro C:onferentf', na sua 
presença ou na de um Offidal de sua confiança, se fôr fóra da 
Alli.lndega. 

Art. 227. Se n diiTPrcnç:l assim vcrifienda, mr para mais na 
quantifladc, medida ou peso, do que o constante do <lcspncho, a 
parte paganí dessa diffcrença on dcmt:sia o dobro do que (!(>vüa 
pagar ao rendimento da AlfandPga se tivesse sido incluida no des
pacho e outro tanto para 0 Confen•nte, sal v o verificando-se que o 
excesso está comprchcndido em algum dos cnsos mnrcados no 
art. 203, que então se procederá como ali i se di~púe: se a dif-
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fcrcnça fôr para menos, pag-nr<i, além do jâ rwgo, mais metade c 
outra rnctndc para o Conferente, mas será outro tanto se a confe
rrncia fôr fóra da Alfandega. 

Art. 228. Se a differença fôr na qualidade, e em prejuízo dos 
direitos nacionaes, o Conferente dar<i parte ao Inspector, e e~tc 
mandará que o Feitor que fez o despacho c classificou a merca
doria, declare se eila hc a mesma que foi despachada: não sendo 
n mesma, scguir-se-ha o determinado no artigo antecedente, c 
sendo n mesmn, se a parte se oppozcr ::í opi niiio do Conferente, 
terá lugilr a drcisuo pur arbitros, na fôrma do art. 207; mns se 
esta decisão fôr contra a parte, pngará esta os direitos da diiTc
rença, c outro tanto para o Conferente; se fôr em lavor, dar-sc-ha 
sahida na fôrma ordinaria. 

Art. 229. Nos casos dos dons artigos anlccedcnlcs, a parte não 
poderá ti nu a mercadoria sobre que houver duvida sem pagar o 
que nclles se determina, c se dentro de oito diils depois da decisão 
a não tirar, o Inspeclor a fará arrematar em leilão á rorta da 
Alfandcg~ por conta de quem pertencer, prect·dendo editaes de 
cinco dias, c o producto, depois de rngos os diruitos c mull.as, 
ficará em deposito. l\Ius se a mercadoria demandar tratamento c 
fôr corruptível, a arrematnç<Jo tcd iugar immediatamentc, prece
dendo com tudo edital amxado na porta dn Alfandcga, ao menos 
vinte quatro horas nn{cs da arremataçuo, c publicado, se fôr 
possi vel, nas foi h as prriodicns que a prrccd;;o. 

Art. 230. Quando no drspaeho jn tiver havido o prcccsso da 
nomeação c decisão dos arbitros na fôrma do art. 207, não poderá 
o Conferente impugnnr n snhida da merc<Hloria, salvo se não fôr a 
mesma quP foi despachnda. 

Art !2a1. Corrente o despc.cbo pnra G conferencia de sahida, 
o DI"'Spachantc leYará á porta as mf'rcadorias no mesmo dia, c 
ncllc, se fôt' possível, serão conferidns, c sahir~q; e ror isso os 
Conferentes nuo admittin1o para a conferencia se nfío aquclias que 
puderem aviar, sem prccipituçi'ío c eonfusfío ató findar o expe
diente do dia~ qunndo, porórn, senão puckr ultimar a conferen
cia serfío guardadas com cautf'la para o dia sC'guintr, c se nesse 
não sahin'm, por s<'U dono ou Dc:-;pachantcs não comparecerem a 
tira-las, scrãe> recolhidas ao Armazt~m para i~so destinado, e não 
sahirão sem rngar mais meio i or cento d<~ expediente, c em 
dobm a armazenngrm, que tiverem vencido depois do dcspncho, 
ficanrlo o Conferente n~sponsavcl, se as d('ixar snhir sem esse pa
gamrn!.o, fllW scní nvcrbado no m«'smo despnello. 

Art. 232. Os vo!unws sahidos, que no dia se11nintc ainda se 
conservan·m defronte da porta pagariío a nmlla de2::t;JGOO c;,da um, 
além da rl<'spcza de remoção, que scrú feita pelas CGpalazias 
(art.5:J~ 1. 0

). 

Art. 2:33. Para confí'rrneia e sahidn dos p;cnero~, que csi.ivc
rcm crn A rmazrns de Mrn, e dos dcspndws f1'itos a bordo, ou sobre 
ngun, como carne c outros, írão os rr~pcctiyos Conferentes com 
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ieus Ajudantes, e na falta destes os Guardas que o 'Inspector no
mear para os ajudarem a fazer a conferencia, e dar sahida aos go
neros: quando houver grande affiuencia de trabalho, este serviço 
terá lugar ainda antes de aberta, e depois de fechada a Alfandrga 
mas sempre de sol a sol. 

Art. 2:3!,.. Tem lugar nos accrescimos e differenças quo se en
contrarem nestas conferencias as mesmas disposições dos arts. 227 
e 228. Nos generos, porém, sujeitos a diminuição e augmento de 
medida e peso, como carne sec<'a e outros, haverá respeito á msa 
differcnça regulada segundo o estylo, e pelo prudente arbítrio do 
Inspector; mas se exceder ou faltar, além de 10 por cento, ficará 
comprehPndido na disposição do art. 227. 

Art. 235. Nos despachos e sahidas das mercadorias isentas 
de direito seguir-se-ha o mesmo processo das não isentas, em 
tudo que lhes fôr applicavel, e das que vierem para o serviço do 
Estado se cobrará além disso conhecimento em fórma da estação 
que as receber, a fim de se conferir com o despacho. 

CAPITULO XIII. 

DOS DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO, BALDEAÇÃO E FRANQUIA. 

Art. 236. Nos despachos das mercadorias para rcexporta:ão se 
procederá como nos de consumo, com a diff«Tenc;a: 

§ 1. o Que será feito pelo Feitor no proprio Armazem, sendo 
dos de fóra da Alfandega onde estiverem as mcreadorias, e quando 
estas estiverem a bordo irá tambcm um Conferente e o Guarda
Mór. 

§ 2. o Que feito pelo Feitor, sendo em Armazem dentro da 
Alfandega, será conferido ao sahir da ponte; sendo em Armazcm 
de fóra, o será ao sahir delle, e sendo a bordo, o será no m<'smo 
acto do despacho; em todos os casos, por um Conferente que o 
Inspector designar, que acabada a conferrncia, c'nl.regará o despa
cho ao Escrivão da descarga, o qual o remetterá ao Escriv li o da 
Alfandega com uma verba em que declare que fica recolhida a 
bordo a mercadoria. 

§ 3. o Que achando-se nos desvachos feitos a bordo, differença 
entre a nota da parte, e as mercadmias, não se tendo o dono de
nunciado antes, serão estas conduzidas de bordo para a Alfande
ga, c ahi se procederá do mesmo modo disposto a respeito das 
difTcrenças encontradas nos despachos para consumo. 

Art. 237. Os despachos de baldPação far-s~-hão como os de 
reexportação, que se fazem a bordo da embarcação. 

Art. 23S. As embarcações surtas em qualquer dos tres ancora
douros, franquia, carga e descarga, poderão receber ahi reexpor
tações e baldeações ; sendo aquellas acompanhadas ate bordo por 
Ul!l Guarda, podendo o lmpcctor mandar para bordo dessas em-
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bMcações Guardas, se assim julgar conveniente, e tomar todas as 
cautelas que julgar proprias para evitar qualquer extravio. 

Art. 239. Não será permiltida a baldeação e reexportação de 
mercadorias ('Strangeiras de uus para outros portos do lmperio 
senão em embarcações brasileiras, e só para portos onde houver· 
Alfandega. Esta prohibiçào comtudo não se ex.tende ás embarca .. 
ções estrangeiras, pelo que pertence ao carregamento com que 
tiverem entrado no porto, qUt·rendo seguir com todo ou parte para 
outro porto brasileiro, onde houver Alfandega. 

Art. 240. Não se fará nas Alfandegas do lmperio dcspa,·ho 
algum de reexportação e baldeação, sem que o Despachante, 
depois de pago o competent~ direito, e expediente devidos por 
tal despacho, deposite em dinheiro na mão do Thesoureiro a 
imp0rlancia dos direitos de consumo, e respectivo expediente 
das mercadorias reexportadas e baldeadas~ e o Despachante per
derá o deposito para o rendimento da Alfandega, se perante o 
Inspector não justificar o destino quulquer que tenhão as mer• 
cadorias assim despachadas, apresentando: 

1. o Direitos onde h a Alfandega- certidão da effectiva descar
ga, se se houver feito. 

2. o De ditos portos, não se ctfectuando a descarga- certidão 
de que as mercadorias estavão comprchendidas no manifesto 
npresentado, e nas declarações feitas sobre o seu ultimo destino~ 

3. o De portos estrangeiros que não tem Alfandega- certifica
do, passado e jurado, ou amrmado, se a sua crença não permittir 
o jura.nento, pelo consignatario, com a dcscripção das mercado• 
rias, volumes, marcas e numeros, nome da embarcação e do 
Com mandante, e que essas mercadorias forão por elle dli~ctiva• 
mente recebidas; c onde as mesmas ntercadorias não tiverem 
eonsignatario determinado) igual certificado da pessoa a quem 
tinhão sido entregues ou como consignatario eleito, ou como de
positaria ou como compradoe. 

4. o Nos casos de alijamento, varação, naufragio, apresamento 
ou outi'O qualquee accidente ·-copias authenticas dos prot('sto& 
feitos a bordo, ou no primeiro lugar em que se formarem, c todos, 
os mais documentos que por tacs occuncncii:IS admittem as Com
panhias de seguros para realizarem o pagamento de sinistros. 

Art. 2t..1. Todos os ceniiieados e doeumentos exigidos no arti
go antecedente serão authenticados pelos Consulcs brasileiros, ou 
pelos Agentes que fizerem suas vezes, na falta deste por dous 
negociantes brasileiros, nâo os havendo, por dous negociantes 
do paiz. 

Art. 242. Os prazos dentro dos quaes deverão ser apresentados 
os certificados e mais documentos exigidos nos dous artigos ante
cedentes, sob pena de perdeeem os Despachantr.s o deposito, são 
os seguintes, contados da data do despacho, a saber:. 

Seis mezes sendo de um porto para outro da costa oriental, ou 
septentrional do Brasil~ 

\j 
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Nove mezes de uma pat'J outra das ditas costas, ou para os 
portos estrangeiros ao Sul do Brasil, e para Africa occid<•ntnl ou 
dos portos do Norte d' America aos do Brasil, situados :.~o ~'orte do 
Cabo de S. Uoquc. 

Quinze mczcs dos portos do Norte d'America aos do Brasil, 
situados ao Sul do dito Cabo; da Europa c :\f'rica oriental, c por
tos t>stnmgciros das costas oc.cidcntaes da Amcrica. 

Vinte s(·tc mezes dos portos d' Asia c AustraHa. 
Art. 24>3. Ern lugar do dPposito em dinheiro, de que trata o 

art. 240, se ndmittirá o de assignado ou de letra, modelo n. o 19, 
endossada por um assignantc \a qual terá a mesma for~a dos assig
nados) com os vencimentos nos prazos acima designados; e será 
nellcs cobrada pelo Tiwsourciro, c levadu a sua importancia no 
livro de receita dos dircit~ls. 

Art. 2~·4. Quando não houvet· noticia da clwgada da embarca
ção ao tempo em que se vencer a letra ou d<~positos, a parte re
quererá ao Tribuna! do Thesouro na Corte e nus Províncias á 
respectiva Thcsouraria, uma pro;·og0çüo de prazo, c se a mesma 
falta de noticia continuar por um anno, contado do dia em que 
se vencer o deposito, ou ldra a respeito dos porlos aquem dos 
Cubos da Boa I~speraru;a e de Horn, e de anno e meio dos da além 
dos ditos Cabos, reputar-se-ha a embarcaçilo perdida, c annullar
sc-ha a letra ou deposito ; c no caso de já ter sido paga a letra ou 
de se ter passndo o derosito para o rendimento da Alfandega será 
rcstituido o seu importe. 

Art. 245. Se da cmbarcaçfw que entl'ar por franquia, para 
commPrciar, ou arribada cu por outro qualquer motivo, quizcr 
o Com mandante ou algum nHT<·gaclor, ou seu con:<ignatrio, des
carregar püra eo:-Jstmw <d:Jnma parte das !DI'l'eill!Orias, praticar
su-ba o mesmu qut~ ne~itc H.Pguiamento se dispüe para os despa
chos de consumo ; pagilndo porém muis cinco por cento de mili
ta, não trazendo Mtwifesto, ou trazendo-o sem as furmüEdüdes 
exigidas. 

Art. 2í.G. Quando :1 cmbarcaç~o em franquia precisar de con · 
certo, que nfio possa Lzer sem dt~scarregar, será feil.a a ctcscnrga 
para os Armawns da A lfand!'ga c estirn, especialmente destinados 
IJJra tac.~s derh:;:,ilos, c só quando alli nfio hoU\'<'l' Annazens. po
<leruo ser deposi tadns nos do fóra ( (~xcepto os dos proprios donos 
da mercadoria) com as rucsau1s cautelas c cscripturaçuo dos des
carregados para Alfandega; c júmais serão depositados em em
barca~:õcs que estejão desl~ütTegadas no porto, SJ!vo se forem 
generos corruplivcis, cuja descarg11 para terra possa causur danmo 
ao gcnero O ouro c pruta t'm llloeda, barra ou pinha, nno sujei
tos a direitos, poderão depositar-se nas casas de seus donos c con
signatarim, reembnrcando pela Ali'<.~lHlPga 

Arl. :!41. Do:; gcneros que du d;:~posito reembarcarem para a 
mesma embarcação dPpois do concerto, se formarú um despacho 
por volumes, m;;~.;·cas e co:.ltra:unrcn.:~, e uc:,te ctcspt.1cbo, quando 
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o depo~ito fôr em Annazens da Alfandega, »~ fat'á a conta da 
armazenagem (art. 102), c sendo conferido por um Conf~rente n!J 
acto do reembat·que, este o entregará ao Inspcctor para servir n 
dar sahida no livro mestre. 

Art. 248. Se a embarcação ficar condemnada a não mais nc
vegar, poder-se-hão reembarcar em outra as mercadorias, guar
dando-se o mais quo se dispõe no artigo antecedente. 

Ar·t. 2tí.9. Nos casos dosdous artigos precedentes, não se paga
rão direitos alguns, além das despezas de que tt·ata o art. 102. 

Art. 2:>0. A cmbarcacão estrangeira em franquitl poderá car
regar nesse mesmo ancorâdouro generos do paiz ou de fóra, para 
os levar para portos estmngeiros; e neste caso fica o Inspector 
autori.iado a proi'Ogar a franquia nos termos do art. iH. 

CAPITULO XIV . 

• DA AVALIAÇÃO DAS lUERCADORIAS E DA PAUTA. 

Art. 251. O.i direitos serão cobrados sobre o valor das merca
dorias, arbitrado em uma pauta feita no IUo de JaNeiro por uma 
~ommissão de negociantes c artistas probos e habeis, nomeados 
pelo Govemo. A Commissão da pauta será dividida em secções 
de tres membros, e cada uma se occupará da avaliação das mer
.ead()rias de uma mesma especic de negocios ou como a Com missão 
entender que he mais conveniente, e poderá uma mesma pessoa 
servit· ~m mais de uma secção. 

Art. 252. A Com missão da pauta tomará por base para o arbi
tramento o preçíl medio corrente da mercadoria a c5se tempo 
vendida na praça em grosso ou atacado, na nuáo do padrão legal 
da moeda, descontados os direitos respectivos pagos nas Alfande
gas do Impcrio; regulando-se o dito preço de modo que se faci
lite, quanto ser pnssa, o expediente do calculo do5 direitos, e pot· 
isso irão lambem já feitos, q11anto fôr possível, os abatimentos dl' 
quebras c taras que forem razoaveis, e de costume geral no com
mercio; bem como accresccntado o valor das vasilhas e envolto
rios, que forem sujeitos a direitos, fazendo-se disso, e do abati
mento das taras e quebras, a conveniente declaração. Nas obras 
de ouro e de prata só se ava\iarão os feitios. 

Art. 253. A Commissão da pauta designará os generos, que, 
em razão do set1 grande volume e peq1.1eno valor, devão ser despa
chados por Estiva ; em quanto servir a pauta aetual contir-war-sc
b.ão a despachar por Estiva os que se costumavão despachar até 
agora, e outrets -semelhantes. 

Art. 25~. Concl11idos os trabalhos da Com missão, esta os sub
metterá ao Tribtlnal do Thesouro, o qua1 depois de os examinar 
e approvar, os mandará reduzir a ordem alphabetica em um sú 
corpo, tendo cada mercadori3 o numero da secção que a avaliou .. 

PARTE 11. 20 
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A pauta assirll orgnnisada será impressa na Typographia NaGionaJ, 
~só esta será mandada observar pelo Tribunal em todas as Alfan
dcgas do lmperio. 

Art. 255. Se na praça do Rio de Janeiro ou nas outras praças 
commerciacs do lmperio, vierem a ser alterados os preços das 
mercadorias, em conscquencia da. differen•;a de valor do meio 
~irculantc~ o Tribunal do Tllcsouro, em attenção a essa alteração, 
tomando por base o valor medio da moeda circulante, durante o 
<1nno findo, determinará os por cento que se deverão accrescentar 
ou diminuir aos preços da pauta em geral, e com esse accrescimo 
(}U diminuição se cobrarão os direitos. 

Art. 256. No caso de que uma mercadoria, que fôr a despacho 
seja a mesma que estiver na pauta, só com a differença de nome 
c dobrado de suas peças, os feitores lhe darão o valor, que na 
pauta corresponder á natureza c qualidade da mercadoria. 

Art. 257. Se a mercadoria não estiver na pauta, e com tudo já 
tivet· preço no mercado, ~a parte não lh'o tiver dado na sua nota, 
serão chamados pelo lnspector· da Aifandcga os membro~ da sec
ção re~pcctiva da Commissão, e estes, depois do conveniente 
exame, lhe arbitrarão o preço conforme ao art. 252; mas se o 
gcncro fôr novo no met·cado, tomar-sc-ha por base da avaliação 
o custo no paiz exportador, augrncntado de 10 por cento, e com a 
importancia das dcs~zas sem os direitos de consumo. 

Art. 2~8. Se alguma mercadcria variar do preço no mercado 
em relação t1s outras, c o conscrvat· permanente por mais de um 
anno, abaixo ou R cima de 30 por cento do valor da pauta, o Tri
bunal poderá mandar reformar pela Commis5iío da pauta, o preço 
dessa mercadoria. 

Art. 259. O Escrivão da Alfandcga acerescentaní nos exem
plares da pauta que servirem na Alfandcga qualquer novo arbi
tramento na letra a que pertencer, para cujo effeito se deixarão 
algumas folhas em branco no fim de cada letra. 

Art. 260. O Tribunal do Thesouro m:mdará formar todos os 
annos um appcndicc dos accrescentamentos, que se houverem 
feito na pauta, e o mandará imprimir pam se remetter ás Alfande
gas do lmperio, De quatro em quatro armos o Tribunal do The
souro mandará rever a pauta para se reformar no que julgar 
conveniente. 

Art. 261. Para o arbitramcn(o que se houver de fazer nas ou-· 
tras Províncias, as mercadorias de que trata o art. 257, haverá 
uma Com missão de negociantes c artistas probos e habeis, nm:nea
dos pelo Presidente da Provincia, os quacs procederão a esse re~
peito conforme o referido artigo. 

Art. 262. Se nos appendiccs á nova pauta, que o Tribunal do 
Thesouro remetter ás Províncias não estiverem ainda comprehen
didas as avalia,ções, ·que .a.ULse houverem feito, o Escrivão da A.l,.. 
fandega respccti~a, as accrescentará nos exemplares da nova pau· 
ta nas letras a que pertencerem. 



Art. 2G:L Em quanto se não organisar noVii pauta com as taras 
e abatimc~nlos, se farão os st'guintes: 
~ 1. o Todo o liquido quo vier em vidros dentro de qualquer 

volume, terá do abatimento para quebras 5 por cento do seu 
valor, c se vier em vasilhas do barro, tambem dentro de qunlqucr 
,·olume, terá de abatimento 3 por cento do seu valor para quebras, 
c do restante se deduzirão os direitos. 

§ 2. o A louça e vidros de toda a qualidade que vier ~m gigos, 
barris, caixas ou qualquer volume, terão igualmente de abati
mento 3 por cento. 

§ 3. o Nos generos sujeitos a diminuição, como sal c nlguns 
líquidos, &c., o Feitor fará os abatirn~ntos razoavcis, e que esti
verem em pratica, ficando fixos 2 por cento no vinho, azeite e 
outros liquidas, que vem em pipas ou quaesqucr vasilhas de ma
deira; isto pot·ém só terá lugar quando se nilo medirem ou pesa
rem effcctivameute os generos a requerimento das partes, que 
então se não fará abatimento algum. 
~ 4. o Quando a mercadoria ao desembarcar para a Alfandcga 

ou Trapiches alfandegados, offcrecer uma avaria geral, o Inspcc
tor, se assim o requerer a parte, mandará proceder a vistoria c 
informação pelos Feitores e Conferentes ; e sendo a maioria des· 
tes de parecer que existe essa avaria, o lnspcetor mandará proce
der á venda em leilão por conta da parte, precedendo edítal de 
t res dins, o com as solemnidades df~terminadas no Cup. X V I, pa~ 
gando-se os direitos pelo producto da arrematação. 

CAPITULO XV. 

DOS ASSIGNANTES. 

Art. 213L Qualquer negociante nacional ou estrangeiro, de 
reconhecido credito, poderá ser pelo Inspector, de accordo com 
o Escrivão e Thesoureiro, admittido a assignante da Alfandcga, 
c como tal gozar da espera de tres e sois mczes no pagamento dos 
direitos de consumo das mercadorias de sua conta e consignação 
que despachar, quando taes direitos excedão a 200~000 em um 
despacho. 

Art. 265. Estes assignantes não serão admittidos, sem assigna· 
rem na Alfandega o termo da responsabilidade, lavrado em livro 
pmpt•io, como mostra o modelo n. o 20, e apresentarão dous Fia
dores idoneos, os quaes responderão, como principacs pagadores, 
pela importancia dos assignados, quando não sejão pontualmente 
pagos pelo assignante; a idoneidade dos Fiadores será approvada 
pelo Inspector, Escrivão c Thesoureiro da Alfandcga, sob sua 
responsabilidade, podendo os fiadores ser lambem nssignantes. 

At·t. 266. Logo que se lançar em receita a irnportaneia dos 
lLreitos. que devem pagar os assignantcs, o Escrivão fará laHar 
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um Lilhcte, segundo o modelo n. 6 21, de metade da sua irnpor
tancia, para ser pago a tres mczes da sua data;. e outro da outra 
metade, para ser pago a seis mczes; e os entregará na Alfaí1dega, 
antes dª o üssignar, ao assignante ou seu proposto para serem 
endossados pelo proprio assignante, dentro de vinte quatro ho
ras, c então o Escrivão as a9signará ; c se dentro das vi ntc quatro 
horas o Escrivão os não receber cndo~sado~. se procederá immc
diatamcntc ;:\cobrança executiva do seu importe, e o Assignanto 
scnl. riscado da lista. 

Art. 267. O assignantc paga r á o bilhete ao portador no dia 
11rcfixo do seu vcncinwnto, em dinheiro corrente ; e quando elle 
ou o seu fiador a quem será tambem apresentado, o não paguem 
nesse dia, o lnspector da Alfandega o mandará riscar da lista dos 
as.-.ignantes, a que não será mais admittido; se passados tres dias 
utcis; depois que lhe fô1· apresentado, não entrar com a sua im
portancia na Thcsouraria ou na Alfandrga, se esta es1iver fóra da 
eapital da Província, proccder-se-ha executivamente contra elle 
ou seus fiadores; c se estes nã~, tiverem com que pagar, o lnspec
tor, EscriYão c Thcsourciro acluacs serão responsaveis á Fazenda 
Nacional pela stFl importancia, c serão demittidos quando a Fa
zenda Publica deixe de ser embolsada. 

Art. 268. Se em conscquencia de transacção ou pagamento, o 
bilhete estiver em podct· de outro portador·, que não S('ja a FH
zenda Nacional, c este não fór pago pelo assignante no dia prefixo 
do vencimento, o pouerá apresentar no seguinte ao Thesoureiro 
da Província, c na Côrte ao Thesoureiro Geral (ou ao da Alfandega 
se esta csliver fóra da capital da Província), que lh'o pagará im
mcdiatamenlc, dando purle nesse mesmo dia ao Inspcctor da Al
randcga (sob pena de responder pela quantia), para se proceder, 
pelos meios competentes, a sequestro contra o assignante impon
tual ou seu fiador, c risca-lo da lista dos assignantes, a que não 
s'('rá mais admiltido; mas se esse portador o não apresentar aos 
f1ítos Thesoureiros até o dia util seguinte ao do vencimento, só 
poderá haver do assignante devedor o seu pagamento. 

Art. 269. O Thesoureiro da Alfandega, quando rcmetter o ren
dimento della para a Thesouraria respectiva, acompanhará de 

. uma relação como a que apresenta o modelo n. o 22, os bilhetes 
q~c fizerem parte do dito rendimento. 

Art. 270. O lnspcctor mandará riscar de assigrwnte ao que fór 
nchado em qualquer fraude contra a Fazenda Nacional, e exami
nará a miudo a lista délles para fazer reforçar as fianças daquelles 
1~ujos fiadores tiverem fallecido ou fallido, ou estiverem ausentes, 
ou em circumstancias manifestamente desfavoraveis, fazendo ris~ 
(;ar os que a não reforçarem. 

A rl. 271_ Os Thcsourcíros de Rendas Publicas não poderão fazet· 
pagamento ou transacção com os bil hetcs ou cobra-los dos assig
nanlrs,. sem primeiro os rubricarem com o seu appellido. 
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CAPITULO XVI. 

DOS CONSU~IOS. 

Art. 272. Todas as mercadorias que he permiltido recolhe .. 
rem-se nos Armazens da AlfandPga e dcpositos nacionaes, pode .. 
rão ahi conserval'-se pol' tempo de dous annos, sendo generos 
scc~os, e por tempo de seis mezes sendo gencros molhados, e que 
admittão corrupção; mas no pateo c tellleiros da Estiva não po· 
derão estar mais de trinta dias, além dos dez livres depois da 
entrada. 

Art. 273. Findos que srjão estes prazos os Fieis dos Armazcns, 
sob pena de demissão, entregarão ao lnsp€ctor uma nota dos vo .. 
lumes ou mercadorias, que os tenhão completado, com todas a~ 
declaraçõe!", e pelo modo com que se acharem no seu livro de 
entrada e sahida, o que tudo conferido pelo livro mestre, se 
nccrescentará á nota o nome do Cotlsignatario ou dono da mer" 
cadoria. 

Art. 27fa.. O Jnspector mannará annunciur por edital affixado 
na porta da Alfandega que, se dentro de trinta dias, taes mcrca .. 
dorias alli dcsrriptas não forem despachadas, se procederá á sua 
venda em lli:lsta publica, pot' conta, e á custa de seus donos, sem 
que lhes fique competindo aliPgar cousa alguma contJ'a o etTeito 
desta venda ; c se annunciará pelos periodicos commerciacs, que 
se acha affixado o edital para aquelle fim. 

Art. 275. Findos os trinta dias, o Inspcctor mandará remo\'er 
dos Armazcns para a abertura os volumes, que a ella pertence· 
rem, c os respectivos Feitores procederão ao exame e avaliação 
das mercadorias nelles contendas, r<'gulada pela pauta ou por 
arbitramento, se nelJa não estiverem; e feito isto, serão guarda
dos no Arrnnzcm dos depositos c cncommendas. Os volumes c 
mercadorins que não forem. de abm·tura, ficarão nos Armaiens 
em que estiverem, c os Feitores ahi procederão ao seu exame e 
avaliação. 

Art. 276. Concluído pelos Feitores o exame c a avaliação, o 
Inspector annunciará por outro edital, que será affixado na porta 
da Alfandega, c transcripto nos pcriodicos commerciacs, o dia 
(que será o quinto depois do amxado o edital), a hora c o lugar 
em que se hão de pôr em praça as mercadorias annunciadas pelo 
edital de trinta dias, as quaes entretanto estarão francas com o seu 
inventario para quem as quizer ver. 

Art. 277. No dia, hora e lugar annunciados, o Inspcctor, assis~ 
tido pelo Eserivão da Alfand<>ga ou de um Escripturario, que este 
nomear, o qual servirá de Esrrh·ão da praça, e de um Continuo 
im Correio, que servirá de Porteiro, fará pôr a lanços as merca
dorias, e nessa unica praça as fará arrematar pdo maior lanço 
fJUC se ofl'crccer, ainda que não chegue á avaliação, lavrando-se 
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disso termo, que o lnspcctor assignani com o Escrivão, an·ema~ 
tante c Porteiro da praça. 

Art. 278. Se o arrematante denlt'o de trcs dias não entregar 
ao Thesoureiro da Alfandega o preço da arrematação, o Insprcto•· 
mandará proceder a nova praça por edital de tres dias, c multará 
o dito arrematante em 5 por cento do preço da arrcmntação, fa
zendo-o recolher á Cadeia, onde ficará em custodia, até os pagar: 
c não tendo meios seguir-se·ha o detm·minado no art. 222. 

Art. 279~ :Extra h ida uma copia em fôrma de despacho da lista 
das mercadorias, preços da avaliação, se calcularão por e lia, ainda 
que seja maior do que o da arrematação, os direitos e mais rendi
mentos, que deverem pagar, sendo o expediente em dobro; o que 
tudo pago pelo proclucto da ancmatação, sê entt·ega:·á o despacho 
ao arrematante para sahir com os generos. Se o preço da arre
matação fôr maior do que o da avaliação se calcularão os direitos 
com este accrescimo. 

Art. 280. O restante que ficar do preço da arrematação, depois 
de descontados os direitos e mais rendimentos, será remettido á 
Thcsouraria rcspcctiYa pelo Thesourei ro da Alfandega, depois de 
Jhe set· carregado no livro dos deposites (art. 36, § 2. 0

) com dis~ 
tincção do que pertencer a cada pPssoa, fazendo-se a distribuição 
pro-rata sobre o preço da avaliação, c o total que obtiverão em 
pt·aça. 

Art. 281. As pessoas, que pelos conhecimentos, e ces~.ões do 
uso do cornmcrcio ou outros títulos leg:acs, mostrarem pertenecr
lhes o proclucto das mercadorias arrematadas, haverão do Thc
soureiro da Alfandega a sua importancia, o qual Jh'a pagará pelo 
rendimento della, em virtude de despacho do lnspcctor, com prc
fercncia a outra qualquer dcspnz::~; e quando aconteça não chegar 
a renda, a Thesoururia a satisfará prornpbllllentc. 

At·t. 282. Com as mcreadorias que estiverem depositadas nos 
Tra[}iches alfandegados, praticar-se-ha o mesmo que neste Capi
tulo se dispõe a respeito das que se achão nos Armazens da Alfan
dega ; Sl'ndo a pena do Trapicheir·o, que não det· parle das mer
cadorias que tiverem findado os prazos on se principiarem a 
deteriorar, a de se não permittir por espaço de seis mezcs que 
no tal Tl'apiche entrem gencros alfandegados ainda não despa
chados. 

Art. 233. Com as mercadot·ias que se deteriorarem nos Arma
zens e Trapiches, se procederá conforme~ a este Capitulo, ainda 
antes de findos os prazos marcados no art. 272; e se forem gene
ros alimentares, que vierem corruptos ou se corromperem nos 
At·mazens, de modo que se tornem prejudiciaes á saude publica, 
o Inspector mandará logo avisar o dono ou Consignatario, e em 
sua presença (se appareccr dentro de tres dias, aliás se procederá 
sem elle) os submeltení ao exame de dous Feitores, e feito auto· 
de consumo os mandará lançm· ao mat·. Os Guardas c Fieis dos 
Armazens e Trapichcin>~, ou outros quacsquc1· Empregados, terão 



- 1:S9 -

tuidado de participar no Inspector qualquer principio de deterio
ração, e conupção que notarem nos generos e mercadorias, para 
que elle dê as pmvidcncias deste artigo. 

CAPITULO XVII. 

DOS EXTRAVIOS, APPREIIE\'SÕES E DENUNCIAS. 

Art. 284. Todos os gcncros ou mercadoria5 estrangeiras ou 
nacionaes, que forem encontradas no mar pelos Emprêgados c 
Guardas da Alfandega ou por clles, e pelos Vigias, embarcando 
ou desembarcando em qualquer lugar, subtrahidas aos direitos 
nacionaes, ou tendo a:Ssim desembarcado, forem pct·seguidas pot· 
tct·ra em aclo continuo, serão por elles apprehendidas c condu
zidas á All&ndega á presença do lnspector, o qual as mandará 
avaliar pelos Feitores, segundo a pauta, ou por arbitramento, se 
nella não estiverem, ou estando, se acharem avariadas, c lavrar 
termo pelo Escrivão da descarga em livro proprio, em que se 
descrevão os generos e mercadorias, e se declare o valor delles, 
e as pessoas que intervicrão na apprehensão, o lugar, dia c hora 
em que foi feita, e os motivos della, com todas as mais circums
tancias que fizerem a bem da justiça das partes. 

Art. 285. Se o dono ou pessoa a quem tiverem sido apprc
hendidos os gencros c mercadorias estiver presente, o Inspector 
achando que não procede a apprchensiío lh'os mandará logo en
tregar, se o seu valor não exceder a 100~000, fazendo declarar 
no termo as razões e fundamentos dessa sua decisão, c rcmclten
do-o pot' copia authenliea ao Tribunal do Thesouro na Côrtc, c 
ás Thcsourarias nas Provincias; no caso porém de achar que po
<.lerá proceder a apprchcnsão, rcmetleriÍ o üxtmviador ao Juiz 
competente, acompanhndo de nuto de apprchcnsão lavrado pelo 
Escrivão da descarga, fazendo-se esta remessa para que tenhn 
lugar só mente o julgamento ct·iminal, u fim de que o cxtraviado1· 
seja punido com a pena da Lei ou absolvido della; quanto aos 
gcneros c mercadorias o Inspcctor os mandará recolher por tempo 
de quinze dins, contados da data do auto, ao Armazem da Alfan
dega que servil· de deposito, para que dentro delles a parte pro
duza as justiHeações que tiver a seu favor, á vista das quaes olns ... 
pcctor, ouvidos os apprchensores, decidirá summaria e definitiva
mente, por termo no dito livro, a apprchensão, se o valor dos 
generos não exceder a 100~000. 

Art. 286. Não comparecendo a parte ou alguem por cHa, dL~n
tro dos quinze dias, a reclamar contra a apprehcnsão, o Inspector 
a decidirá summaria c definitivamente a favor dos apprchcnsores, 
seja qual fôr o valo!' das mercadorias, rcmettendo copia authen
tiea do termo da dec-isão ao Tribunal do Thcsouro na Córte, c i.\ 
Thcsouraria nas Provindas. 

v 
r t 
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Art. 287. Quando o valor das mercadorias apprchendidas cx
cedel· a 100~000 o Inspcctor a decidirá tambcm summariamente 
por termo no livro; mas a decisão, que fôr em favor da parte, 
elle a submcttcrá, antes de a executar, á approViH:üo do Tribunal 
do Thesouro na Córte, e á das Thcsourarias nas ProvincÜ:lS; se a 
decisão porém fôr contra a parte, ella poderá recorrer dentro de 
quinze dias, para o dito Tribunal na Côl'le, e para as Thesourarias 
nas Províncias e respectivo Presidente, e deste para o Tribunal; 
ficando perempto o recm·so, se não fôr interposto d~ntro do dito 
prazo. 

Art. ·288. Quando a decisão final, na parte relativa ás merca
dorias apprchcndidas, fôr em favor da parte, o Inspcctor lhes 
mandará entrega1·, pagos os direitos devidos, c o expediente em 
dobro, contando-se a armazenagem desde o dia da entrada para 
o deposito; se a decisão porém fôr em favor dos apprehensorcs, 
as mercadorias se venderão em leilão á por·ta da Alfaádega, com 
as solemnidades determinadas no Cap. X VI, precedendo edital 
de cinco dias, e o pmduct() lhes ser·á distribuído pelo Thesourciro 
da Alfandcga, depois de pagos os competentes dil'eitos c multa do 
art. 21.5, se fôr devida. expediente em dobm, e armazenagem, 
contada do dia da entrada para o deposito. 

Art. 289. Dasapprehensões que se fizet·cm, em consequencia da 
denuncia, terá o denunciante metade do valor dos extravios, e os 
apprchensores a Olltra metade, que será dividida pot· cllcs em 
partes iguaes. Tet·ó igualmente o denunci~nte metade do valor· 
de qualquer ditl'erença achada por denuncia nas mercadorias, em 
prejuízo da Fazenda Nacional. 

Art. 290. Publicar-se-hão por edital affixado na porta da 
. Alfandega, c inset·ido nos pl~l·iodico3, os nomes das pcs.:ioas con
vencidas de extravio e fraudes contra o disposto neste lh•gula
mcnto, e a qualidade da fraude pot· ellas cornmettidas. 

Art. 291. Se as mercadol'ias apprehendidas forem cormptiveis 
ou que demandem tratamento, set·ão logo vendidas na fôrma de
terminada no art. 288, e o producto liquido carregado ao Thcsou
rciro da Alfandcga no livl'O dos depositas, e remettido á Thesou
raria, pagando-se depois na conformidade do art. 281. 

Art. 292. A embarcação de qaalquer qualidade, que fôr appre· 
hcndida conduzindo mercadorias extraviadas a direitos nacionaes, 
fica sujeita ao mesmo que neste Capitulo se dispõe a respeito das 
ditas mercadorias. 

CAPITULO XVIII. 

DA ENTRADA E DESCARGA El\1 PORTOS ONDE NÃO HOUVER 
A.LFANDEGAS E DOS NAUFRAGIOS. 

Art. 203. A entrada c despacho de mercadorias estmngciras 
para consumo, só he pcr·mittida nos pot·tos em que houver Al-
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fandega: nos outros só quando j<i tiverem pogo direitos de con
sumo crri alguma das Alfandcgas do lmpcrio, c forem transporta
das em barco nacional. 

Art. 294.. Qualquer embarcação que trouxer a seu bordo mer
cadorias estrangeiras que ainda não tenhão pago direitos de c0n
sumo em alguma das Alfandcga~ do Imperio, c as desembarcar 
onde a não houver, será apprehendid:a com toda a sua carga pelos 
Empregados das Mesas de Hendas. e onde as não houver, pela 
principal Autoridade judiciaria do lugar, e remettida ao Inspcctor 
da Alfandcga do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, 
Pani c lHo Grande do Sul, qual destas lhe ficar mais proxima, c 
rõr mais commoda a remessa, onde a embarcação, e carga, serão 
vendidas em leilão com as formalidades estabelecidas. O mesmo 
se praticará com a embarcação estrangeira encontrada recebendo 
carga em algum porto em que não houver A.lfandega, c tambem 
com as nacíonacs, sem conhecimento da Mesa de Hendas. 

Art. 295. O producto da arrematação, depois de deduzidos os 
dil'eilos competentes, c toda a despeza que se houver feito com a 
apprchensão c remessa da embarcação c sua carga, pertencerá ás 
Autoridades apprehcnsoras, e ás pessoas que ellas convocarem 
para as coadjuvnrem na apprchcnsão) as quaes terão a terça parte, 
dividida em partes iguaes. 

Art. 296. As mercadorias dcsernbarcadas de taes embarcações 
nos portos onde não houver Alfandcga, serão apprchendidas em 
qu:1lqucr parte onde so acharem, e tom cllas se procederá como 
extraviadas. 

Art. 297. Quando se houver feito a apprchensão do navio, que 
as desembarcou, serão no mesmo rcmettidas, sendo possível, 
seguindo-se em tudo o mais o determinado nos artigos antecc
d.cntcs. 

Art. 298. Quando não se haja podido fazer a apprchcnsão do 
navio, serão rcmettidas pela primeit·a embarcação que dalli sahir 
a:> lnspédo~ da Alfandcga mais proxima, acompanhadas de uma 
lista circumstanciada, c ahi so procederá corno com as mercado
rias extraviadas, sendo pago logo pela Alfandega o frete, c todas 
as mais dcspezas, as quaes se indcmnisarão depois pelo producto 
das mercadol"ius. 

Art. 299. A embarcação, que tiver a seu bordo mercadorias. 
que ainda não tcnhão pago direitos de consumo em alguma das 
Alfandegas do lmperio, e obrigada de força maior, jnstiflcada 
perante a competente Autoridade do lugar, procurar algum dos 
portos onde não houver Alfandcg\.1, c at1i chegar em tal estado, 
que não possa seguir sua Yiagem, sem se refuzer dos objectos in
dispcnsaveis por clla, os poderá comprar nesse porto com licença 
da dita Autoridade, c embarca-los depois de pagar os impostos, e 
direitos a que forem sujeitos, nas Mesas, ou CoHcdorias de Hcndas 
Jlublicas. 

i' 
( i 

PARTE I!. 21 
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Art. 300. Quando a embarcaçüo m~ccssitc descarregar toâri, ou 
parle da carga, o poderá fazer, procedendo-se como nos casos em 
que por igual necessidade o fazem taes embarcações nos portos 
onde ha Alfandega, c0m a diífcrcnça que nada podení vender do 
seu carregamento, e que o deposito das mercadorias se farú por 
ordem da Mesa de Hendas, c onde não a houver, da principal 
Autoridade do lugar, depois de inventariadas, e conferidas pelo 
manifesto ou livro da carga, redobrando-se as cautelas pàra que 
se não extraviem. 

Art. 301. Em caso de naufragio em porto onde houver Alfan
dega, e nas costas proximas a ellc, o Guarda-J!ór, ou outro Offi
cial que o Inspector nomear, irá immediatamente, acompanhndo 
de Guardas, arrecadar, c conduzir para ella as mcrcallorins estran
geiras salvadas, que vierem de porto estrangeiro, ou de nacional} 
onde ainda não tenhão pago direitos de consumo, e ahi se proce:
derá conforme o Cap. X VI. 

Art. 302. Se o naufragio fôr em porlo, ou costa qne fique em 
tal distancia da Alfanãé'ga, qne o Gnardn-Mór, on o Oílkial não 
)Jossa chegar a tempo de assisti•· no salvamento da cnrga, 11 Auto
ridade judiciaria mais graduada do lugar, e a Mesa de Ikndas, 
farão logo arrecadai', e invent:Hiar as mercadorias estrangeiras 
salvadas,. e dará parte immediatamcnte ao lnspcctor para as man
dar conduzir para Alfandega, se estiverem no caso do artigo ante-
cedente. · 

Art. 303. Estando porém presente o dono, ou quem suas vezes 
faça, c este as quizer fazer transpottar em direHnra desse lugar 
para o porto do seu destino, ou outw qualquer (menos os nacio
naes que não tiverem Alfandega), o poderá fazer sem pagar di
reitos alguns, e só as despezas de salvamento. 

Art. 304.. Nfio estando presente o dono das mercadorias estran
geiras, naufragadas~ ou quem suas vezes faça, para correr com ns 
despezns de salvamento, e conducção, serão estns p;;gas peJa Alfan
dega, e indemnisadas pelo dono, ou quem o represente, ou á cus
ta das mercadorias, arrematando-se pelo modo prrscripto nos 
arts. 276 e seguintes, quantas bastem para esse 11m, c para opa
gamento dos respectivos direitos. 

Art. 305. Os generos de prodncçi'io estrangeira-, que forem 
achados sem dono no mar c praias do Imperio, serão conduzidos. 
Iog6 é~ diteitura para a Alfaadega mais proxima, sob pena de 
serem havidos por extt·aviados, e ahi se procederá com ellcs como 
com os importados: se ~llcs deverem pertencer a quem os achou, 
este os despachará pagando os competentes direitos, e se lhe não 
deverem pertencet·, se proceden1 do modo prescripto nos arts. 276 
e seguintes. 
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CAPITULO XIX. 

DO COMMERCIO DE CABOTAGEM DE ~IERCADORIAS ESTRANGEIRAS. 

Art. 306. Em todos os portos do Imperio onde não ha, ou não 
houver Alfandega haverá Mesas de Hendas, compostas de um 
Administrador, c um Escrivão, c dos Agentes que o Administrador 
precisar, pagos á sua custa, as quaes terão a respeito do commcr
cio costeiro, ou de cabotagem as mesmas incumbencias das Alfan
degas, c arrecadarão não só o expediente das mercadorias estran
geiras importadas de outros portos do lmpcrio, c a ancoragem, 
como todas as mais Rendas Ger.aes, que até agora cstavão a cargo 
dos Collectores desses districtos, os quaes ficão abolidos, logo que 
se crearcm estas Mesas. Os Presidentes nus Provincias, de accordo 
com os Ínspectores das Thesourarias, designarão os lugares mais 
proprios para o esh1belecimcnto dellas, c nomearão os ·Empre
gados, cstabelecnndo-s!Y-lhes uma porcentagem razoavcl do que 
anccadarcm, dando de tudo parte ao Governo para dclinitiva 
approvaçiio. 

Art. 307. Os gcncros e mercadorias de producção, e manufac
tura nacional, c as c;trangciras, que já tenhão sido despachadas 
pal'a consumo em alguma· das Alfandegas d{) lmperio, só poderão 
ser importadas de uns em outros portos delle.em barcos brasilei
ros; se o forem em barco estrangeiro suão havidas e tratudas 
como as estrangeiras de novo importadas no lmpcrio, ficando su
jeitas n direitos de consumo, e a embarcação que as trouxer, á 
multa do art. 1\30 por falta de m::nü 'esto. H e com tudo perrnittido 
o tr~msportc da lJagagcm dos passageiros, que neHes !)C transpor
tarem, íicando porém sujeitos nos exames, e fisculisação estabele
cida para os que v ferem de fóm tlo Imperio. 

Art. 308. ~ó sé.rão .qualificados bràsilciros os barcos constl'Ui
dos no Imperio, e os cascos estrangeiros, que já se athão como 
propriedade brasileira, cujo proprietario, c Commanàante, forem 
cidadãos Brasileiros. 

Art. 309. Em caso de guerra externa, que intercepte, e torne 
muito arriscado o commcrcio de cabotagem, o Governo Supremo 
o poderá permitt\r aos barcos estrangeiros, tanto das mercadorias 
de fóra como das do paiz.; c tambcm no caso de guerra \nte.rna, 
quando de outro modo se nüo puder facilmente sai v ar aproprie
dade, e então não só o G-overno Suprenw, mas os Presidentes das 
Províncias, e .mesmo as Autoridades locaes, debaixo de suares
ponsabilidade, o deverão pennittir .. 

Art. 310. Os barcos nacionaes não poderão levar por baldea
ção, ou reexportação mercadorias estrangeiras de Hns para outros 
portos do Imperio onde não houver Alfandega, e quando assim 
as levem para porlo onde a houver, não o poderão fuzet· sem pri
meiro se s~t,urar o pngamento dos direitos de consumo e expedien
te, pc-la maneiro. determinada nos nrls. 2~0 c 2'11. 



Art. 311. Toua a pessoa que tiver de r~mctter para algum 
porto do Imperio mercadorias cstrapgeiras, que já tenhão sido 
despachadas para consumo em alguma de suas Alfandegas, quer 
cllas estejão ainda acondicionadas nos mesmos volumes em que 
-vierão de fóra do I mperio, quer se hajão comprado no mercado, 
e acondicionado em outros volumes, formará duas nofns scme
lh<Jntcs, por cllcs assignadas, conformes ao modelo n.o 23, com a 
quantidade dos volumes, sua qualidade, marcas, e numeros, a 
qualidade c quantidade das mercadorias que cada um contém, o 
porto para onde as remcttc, e a quem, o barco que as conduz, o 
nome do Com mandante, e as cntrcgarú ao Administrador da Mesa 
de Diversas Hendas, ou ao Inspecfor da Alfandrga f)nde aquclJa 
1he estiver annexn, c este lançaní em uma dellas o despacho
confira-se- c a entregará á parte para a levar ao Conferente, e 
ficará com a outra. 

Art. 312. Conferidos os volumes (sem se abrirem) pela rclaçiío 
no acto do embarque nas pontes, achando-a o Conferente cxactn, 
lhe lançará no fim a nota de conferencia depois de cancc1Iar as 
folhus no alto, e em baixo, c de riscados os claros, se já o não es
tiverem pela parte (senão a achar exacta a parte a rcformarâ) e se 
combinará a final com o manifesto da carga do barco que o Com
mandante ou Mestre deverá apresentar na Mesa; c estando em 
termos, o Escrivão fará transcrever na relação que ·ficou a nota 
da conferencia, c rubricará, c trancará todas as folhas de ambas 
ilS relHçõcs, que ~ubscrcvcrá assignando no fim o Inspcctor, e guar
dará uma dellas; a outra fechada e sellada com o sello da Alfan
dega, ou Mesa, se entregará ao Despachante, com sobrcscripto ao 
Ins.pcctor da Alfandegado drstino, a qual servirá de carta de guia 
para acompanhar as mercadorias, e se fazer por clla o despacho 
na Alfandrga importadora. 

Art. 313. As mercadorias de qnc se não apresentar carta de 
guia na Alfandrga importadora, ou se acharem de mais das dos
criptas na dita cartn, ficão sujcitus a direitos de consumo, e expe
diente, como se importadas fossem directamcnte de porto estran
geiro; se se acharem menos volumes de mercadorias do que os 
constantes da gnin, pagará o expediente em dobro, como se não 
faltusscm, seguindo-se em todos, quanto á ·conferencia da sahida, 
como na dos despachos de consumo; salvo se taes mercadorias se 
destinarem a ser tnmsportadas nos mesmos volumt's, ou fardos 
pura o interior da l)ro\'Íll(~ia, ou de qualquer outra, que então bas
tnrá abrir no acaso um ou dous Yolumes incluidos na guia, c 
achando-se cx3ctos se haverão os outros por conferidos: mas so 
não se acharem rstes cxaetos se abrirá um terceiro, c se tambcm 
não estiver cxacto se obrirão todos, e se procederá como acima a 
respeito das diffcrcnças. 

Art. 31'"· As mercadorias estrangeiras, que estiverem ainda em 
deposito na Alfandrga, c Trapiche alfandegado, c se despacharem 
por consumo pnra dahi snllircm por mar para bordo do barco. 
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que as trnha de levar para algum porto do lmpcrio, serão sujeita~ 
ás mesmas conferencias e fiscalisação, que as sahidas para consu
mo do lugar onde estiver a Alfandcga, declarando-se demais na 
verba da conferencia o destino que Vão ter, c depois de sahidas 
pela ponte da Alfandega seguirão dahi para a da Mesa de Diver
!'las Ucndas, quando fOr separada, para se proceder na conformi-
dade do art. 311. · 

Art. 315. Quando por algum accidentc ~e desencaminhe a car· 
ta de guia, poderá esta ser supprida por urna segunda via extr&
hida da relação que ficou na Mesa de Rendas, a qual será entregue 
á parte em carta fechada como a primeira ; mas se entretanto que 
não chega se quizrr despachar a mercadoria pagará os direitos de 
consumo, os quaes serão restituido8, quando se apresentar dentro 
de seis rnezes, contados do dia do despacho, pagando porém mais 
1 -tj2 por cento do expediente. 

Art. 316. A embarcação de cabotagem que fôr convencida de 
h a ver rflccbido por baldeação de outra embarcação mercadorias 
que ainda se não hajão despachado para consumo em alguma das 
Alfandcgas do I mperio, c as pretender desembarcar em lugar onda 
a não houver, ou havendo-a, não as manifestar, e allegar motivo 
justo para tal baldeação, será tratada conforme o disposto no 
Cap. XVIII. 

Art. 817. Do mesmo modo disposto no artigo antecedente será 
tratada a embarcação de cabotagem que fôr convencida de ter 
baldeado para outra embarcação gcncros de producção nacional 
para se subtrahirem ao pagamento dos direitos de exportação. 

Art. 318. A roupa e moveis do uso dos passageiros de uns para 
outros pGrtos do lmperio, inclusive os de ouro e prata já usados, 
não precisão ir acompanhados de cnrta de guia, nem são sujeitos 
ao pagamento do expediente, bastará que na sahida e entrada dos 
ditos portos se observe o disposto nos artigos do Regulamento do 
respectivo porto. 

CAPITULO XX. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 3HL O Governo fica autorisado a allerar as disposições 
deste Hcgulamento, quando o bem do serviço o exija, excepto so~ 
brc impostos, penas, numero, e ordenados dos empregos, menos 
os exccptundos no art. 6. o 

Art. 320. Fica dcrogada a Legislação em contrario. 

Uio de Janeiro em 22 de Junho de 1836. 

JU anoel do N ascimcnto Castro e Silt•a, 
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Do Registro e Termo de entrada das ernbarcações que vierem de fóra 
do Jmperio directamente ou com escala por portos delle. 

Dergantim inglcz-Diligcntc-dc 30 toneladas. 
Commandantc, F. 
rroprietario, li'. 
Com 2 Omciacs c 8 pcssoils da tripo1açl:ío. 
Entrou neste porto em 2 de Julho de 1d32. 
Vindo de Londrc~ com üO dia~ de viagem : 
Com destino para este Porto (ou para o de com escala por 

este porto): 
Com (carga ou em lastro.) 
Tocou na .Madeira (ou outro qualquer porto.) 
Segui o para descarga (ou carga.) 
J)cscmbaraçado para a sabida em 5 de Agosto do dito anno. 

TERt\10. 

Aos t;·cs dias do mcz de Julho de mil oitocentos trinta c dous, 
nesta Alfandcga do Bio de Janeiro, perante o Inspector dclla F , de
clarou F., Com mandante do Bergantim inglcz -Diligente- debaixo 
do juram~~nto que lhe foi deferido, as circumstancius acima espccifi-
eadas, e mais a de não trazer a seu bordo outras mercadorias, além 
das constante;,; do Manifesto qnc aprcsc~ltou por duas vias, as quaes 
fi cão emmJ.ssadus sob n. 1. ParJ. consta1· se lavrou este termo que 
assignárão. 

(Assignado o Commundanlc.) (Assignndo o Inspector.) 

(Assignado o Escrivão.) 
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J!ODELO 1'\f. 2. 

Do Registro e Termo de entrada das embarcações costeiras qur, vierem de portos do Irnperio. 

~S. I CLASSE. I NOl\IE, 

I'Jl 
~ ~ 
~~ ::;< 
~....1 

I • 
o o 
~ I~ 

a;t. 
~...i 

ENTRADAS E~I 2 DE JANEIRO DE 1837. 

D'ONDE. l\IESTRE. FUOPRJETAIUO. DIA DO DESE;)BJARAÇO 

I'.ARA SAHIDA. 
- .. ,_.~----·----~---~---·-----·-------·----------..-~----------

1 Sumaca. Pomba. 100 6 Campos. José Vieira. Manoel Pimenta. 1837. Janeiro 10 
2 Pcnquc. Gavião. 40 4 Cabo Frio. Grego rio de Sú. Pantalefío da Silva. 2.1 
,,, 

Lancha. )Iinerva. 50 5 Paraty. Ivo de S. Paio. O ~Iestrc. 27 d 

TElD10. 

Aos dous dias do mez de Janeiro de mil oitocentos trintJ e dons, nesta Alfundcga do Ilio de Janeiro, perante o 
I nspcdor de !la F., clcclanírão os :\Icstr·cs abaixo assignado.s, de baixo de juramento que l~ws foi deferido, as circums-
1.;mci.tls acima cspceit1e;1dns, relativas a cada um, c mais a de nfio trazerem a seu bordo outros gcncros além dos 
constantes dos Manifestos qw~ entregúrão na }Jesu do Consulado. Para constar se lavrou este termo que assignárão. 

(.Assignatura dos I\lcstres.) 
José Vieira. 
Por F ... 
Jvo de S .. Paio. 

(Appcllido do Inspcctor.) (Appcllido do Escrivão.) 

.... , 
::t ' '~ 

! I· 

do ü<WO, . 

N. B. Qua~1do a Aifandrga servir de Mesa do Consulado, em lugar de se dizer no tenno-entre,qárão na 1Uesa do l 
Consulado-dir-sc-1~a-os quaes (icc7o cmmassados sob os numeras á margem-e esta numeração serú seguida até o Hm ., .. · 



IIODELO 3. 

Do Livro Mestre; ou de entrada e sahida das mercadorias da Al(andega. 

N. 1. BERGANTIM INGLEZ-JOHN-VINDO DE LIVERPOOL, ENTRADO NESTE PORTO EM 17 DE MAIO DE 1834. 

CONTRAMARCA. J 

MANiFESTO. 

• Uatcas. Numeras. YoLumes • Conteudos. 

---- ------ ------ --
R 4,t24a4,127 4 ·Caixas 16 qqs. Fazen-

das d'algodão 

5 107 Fardos l 9,765 peças 
)) 4,U8a4,263 l 29 Caixas ~ de ditas. 

ENTRADA. SAHIDA. 

-

Datas das entradas e onde 
Datas e numeras dos despachos, 

Consigna- volumes despachados e seus 
tarios. recolhidas. conteudos. 

----- ---------~-- --------------
Bradshau 1 Caixa n. 4,172 (22 de Março (24 de Março de 1834, n. 722). 4 
Wanklyn 1834, armazem n. 11) 32 ditas Fardos, 4, 1"28, 4,230, 4,231, 4,2f>2. 
e Filhos. 4,124 .. <1,1~7, 4,141, 4,151, - 200 peças de panno do algodão 

4,J.Jí 4,156, 4,159 e 4,160, crú.- 2 Fardos 4,258, 4,260-200 
4,163 a4,1ti9, 4,174 a 4,177, peças dito entrançado.-! Caixa 
4,187, 4,~04, 4,:?H, 4.216,• n. 4, 172.-112 peças de madapo-

} Ditos. 

4,218, 4,23!) a 4,242, 4,251 
(26 do dito, dito anuo), etc. 

Confere a entrada com o ma
nifesto. 21 de Julho de 1836. 
(AIJpellido do Escr.) (Assig
nado o Escripturario que ti
''er. feito a conferencia. 

lões. (~6 do dito, n. 764). s Fardos, 
4,129, 4,249 a 4,251, 4,253 a'í.,'256 
- 800 peças de panno de algodão 
cru, etc. 

Confere n sahida com a entrada. 
3 de Novembro de 1836. 
(Appellido do Escr.) (Assignado o 
Escripturario.) 

Por quem, 
despachar-

dos. 
-------

Bradshau 
Wanklyn 
e Filhos. 

Se houver al
guma dim~
rença decla
rar-se-ha. 

N. B. Nas columnas da entrada e sahida as datas e armazem, que vão entm parenthesis, serão escriptos com tinta encarnada para melhor 
se d itl'ercnçarem dos numeros. Deixar-se-ha n.o fim do Registro de cada Manifesto uma folha em branco• para onde serão transportados os 
dizeres das columnas, cujos espaços não forem sufficieutes ; fazendo-se as competentes notas de referencia. Deixar-se-ha igualmente no 
Uegis tro do Manifesto, entre liuha e linha, o espaço neccssario para as entradas c sabidas, que dev·~m ir em frente. 
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HODEI .. O N. 4:. 

D o L i v t· o d e A r m a z em . 

ENTRADA. S.\.HIDA. 

"- D.\T.\. D.\T.\. -< 
""' Ns. VOLUMES. ASSIG:XA- l'íS. DOS 1:4 
~ 

A.nnoiMez Anna Cue; TVUAS. DESPACHOS. 
:lil Dia 'Jh 

-- ---- ----- ------- ---- -- --- ------ ------
NB 49 Fardos. 183[) Jan. 13 ( 

64 n f 1835 F c r. 1:3 Vianna. 523 
(j!j » 
6:J )) 

+ 55 )) )) H Torge tal. u:~ 
~u 138 )) 

HO )) )) u 
H1 )) 

147 )} 

159 Caixas. 
160 )) )) lã 

J.K 17 )) 

21 )) 

:H )) 

4' )) 

f 
43 )l )) 16 )) Mat '• fosédetal. lt7~ 
H )) 

22. 



v 
f ,, ' 
t .( i 

c.o 
o 
~ 

~ 
RIO DE JANEIRO 

-·Julho 2.-

Recebeu o Thesomeiro da Alfandega F ••• 
de F., como do despacho do N. á mar
gem, de mercadorias para consumo. 

2 De F. iden1 •....•••....•...•.•••.•.•.• · 
3 De F. para reexportação •••••••.•.•.•... 
4 De F. por Laldeação .....•.....••.•••••. 
5 De F. para consu1no •••.•.•.••••.•.•.•.. 
6 De F. livre •.•••..•..•...•••••.••••.••• 
7 De F. consun1o .•••.....••..••...•••.•.• 

(Assignado o Thes.) (Assignado o Escriv.) 

-3-

8 1 De F. consumo pela Estiva...... • ••..•• 
9 De F. reexportação pela Estiya .•....•..• 

(Assignado o Thes.) (Assignado o Escriv.) 

-30-

--~----;-~~. -~- .. ,,.,.,,.~.....,. ..... ~...-~~ ........... -,...=-· 

11 ODE L O N. s. 
Do Livro de Receita dos rendimentos da Alfandega. 

TOTAL. 

-- --~--~, DIREITOS DA POL DIREITOS DO CHA' 

• • VORA 50 ° o• 30 ° o. Premw Exped~en- Arma.ze- Rexporta- Baldca- I I Jllultas cal-

i I 
dos te. nagem. cão 2 o/o· cão 2 °/0 • I I cu~adas nos 

----• Di:eiro •. Assi~ tssignados.--------·----· ___ ::: Assig. :::~~despachos., 

1 5646375 ••••.••••..• 5008000 118250 sosooo 38125 
2:6508000 1:5oosooo •••.•.•••.•. .•••.••••• 150:sooo .••.••.•..•••••••••••••... 1 .•.•.... 1 ........ 1········1 .•...... 1 t:ooosooo 

90S Ou O .•.••.... , . . . . . . • . • • . • . . . . • . • • • . • . 30$000 20$000 40$000 
52$500 • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 22$500 . • • • . • • . . . • • • • • . • • 305000 

DIREITOS DE t 5 ° /o, 

367S&OO .. • .. • • .. • .. .. • • • • .. .. .. 6S750 608000 $750 ................ ·I· ....... 1 3008000 
42$000 . .. .. .. . • .. . .. . .. .. • .. .. . .. .. .. . .. 30$000 12$000 
42$000 . • . . • . . . • . . . . • . . • . • • • . • . . • . • . • . • . . 42$000 

2:808~~375 ~5oohÕÕÜ ---;õonooo -~õõ0-ss4ãsoo l35#875l4õsmiõT"Wsooo.l--l3oo$oool ___ l __ l t :ooosooo 1 

4: ~oosooo , ........... ·1 4:ooosooo 1 9oSooo 1 4oosooo 
ltl1$250 . • .. .. • .. . .. . .. . .. . • • . . . . • • .. .. • . . 75$000 6$250 I toosooo 

------·------•------•-----•------•-----•-----•----•-----l-1----1----1 'I 
8: 479SG25 I 1: 500SOOO I 4: OOOS500 I 108$000 859S5oo 1 42H125 1 uosooo 1 aoaooo 3ooaooo 1:000SOOO 

De F. para consutno •••••••.•••••••..••. I/_23G1B250 :.:..:.::_:~~~500S~,164S~~~~oool~:~--------- ---------

(Assignado o Thcs.) (Assignado o Escriv.) 115:840fi875 l:5oo~ooo 11:5008000 254H250 1:5098500 107H1251140S00ú j3onooo I 13oonoooi I 11:000~000 j 

Aos trinta c um de Julho de mil oitocentos - s==-==- 1 

i O 

trinta e dous, nesta Corte do Rio de Janeiro e 
na l\Iesa Grande da Alfandega, onde se achava 
o ltt~pector F., o Thesourciro F., comigo 
Escr_tvão abaixo assignado, abi se procedeu 
ao llJUS~amento dos Direitos e mais artigos 
de receita a cargo do mesmo Thesoureiro c 
se verificou im})ortar tudo uo presente n;ez 
e11_1 d~zaseis contos setecentos vinte quatro 
mtl 01tocentos setenta e cinco réis ; distri· 
buidos pela maneira seguinte, a saher: 

Direitos de 15 por cento •.••.• 
Polvora &o por· cento •.•.•.•. 
Direitos de 30 por cento do chá 
Reexportação 2 por cento ...• 
Baldeaç.ão dito ............. . 
Expediente 11/2 por cento •.•• 
Armazenagem fjü o/o ao mez •• 
Premio de f/2 por cento ao mez 
Multas calculadas nos despa-

chos •••.••..••...•.....•• 

12:500~000 
300$000 

s 
110$000 
aosooo 

1:509~500 
1078125 
254S250 

1:0008000 

15: 840fl875 li 
Emolumentos de certidões co- I 

mo do livro respectivo ..• ,. S 
Multas avulsu.s como do tino 

respectivo fl •••••.•••••••• 8848000 

1G:724H875 

ARRECADADAS NAS SEGUINTES ESPECIES. 

Etn nssigt1ados . .. 4o • • • • • • • • ••• ' ••• I I} •••••• I ' •••• ' ••••••••••••• I ••••••••••••••• 6 • ' • a ' ' • ' 11:554*230 
Em dinheiro, a saber : No tas ....•..........•••.....• , • • . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . • 5: 170!1:6000 

Cobre . •..... ' ..... e ~ I t ~ •• t ••••• ' ••••••••••• 6 6 • • • • • • • • • ::P.625 
tJ:i70~G2:l __ ......._ _______ 

De que se obrigou o mencionado Thesourciro a fazet• erthicga na 'fhcsotUatia da Província, com a certidão do ren
dimento authenticado pelo lnspector, e assignado pelo Thesoureiro, comigo, Escrhão da Alfandega, que escrevi 
este Termo. 

(Assignado o lnspector.) 

(Assignado o Thesoureiro.) 

(Assignado o Escrivão.) 

Apresentou Conhecimentos passados em fôrma da entmga dos rendimentos acima descriptos na 'fhesouraria desta 
Província em 15 de Julho e 2 do corrente. Rio em 6 de Agosto de 1836. 

(Assignado o Escrivão.) 
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HOI)ELO N. 8. 

!h Certidão que deve acompanhar o resto do rendimento da A.l(andega 
para a Thesouraria. 

CERTIDÃO DO RE~DIMENTO DA ALF.\NDEGA DO RIO DE JANEIRO, 
E RECEIT.>\.S POR DEPOSITO ~O IUEZ DE JULHO DE 1836. 

Certificamos que o rendimento total da Alfandega desta Cidade no 
wez de Julho proximo passado importou na quantia de trezentos con
tos de réis, como consta do termo lavrado a fi. do livro 1.0 de Hcceita 
dos Direitos, c pertence aos seguintciil rendimentos, a saber : 
Direitos de consumo, a saber : 

50 por cento da polvora. . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . ~ 
30 por cento do chá . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
1 5 por cento das outras mercadorias . . . . . . . . . . . ~ 

Ditos de 2 por cento de reexportação .........•....••. 
Ditos de dito de baldeação ......................... . 
I;x pcdicntc ............••......•....•....•........ 
/t rrnazenagen1 .......•.................•....•...... 
l1remio dos assignados .............•............•.. 
J~molumcntos de certidões ..............•... ; •...•.. 
7\luJtas .....•.....................•............... 

Certificamos outrosim que as receitas por deposito no 
dito mcz importárão, a saber: 

.Multas pendentes de decisão ....................... . 
Productos de consumo ............................ . 
Dito de apprehensõcs ...•.....•.....•.............. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 'ii' 

:) 
~ 

~ 

Que tudo deverá entregar na Thesouraria de... o Thcsoureiro 
Alfandega F ... nos seguintes valores : 

Notas.................................. ~ 
Docurncntos . . • . . . . . . • . . . . . . . .... . . • . . • • . . ';fll 

Ditos do dcpositos pagos . . . . . . . • . . . . . . . . . ~ 

A.ssignados . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;f! 

.Ficão em deposito om poder do Thesourciro : 
Letras de reexportação c baldeação.. . . . . . . . . . . . . . . . . :tiJ 

!tio de J aneii'O 1. o do Agosto de 1836. 

Assignado o lnspeclor). (.\ssi;;nado o Thcsourciro). (Assi:;. o ·Escrhão). 
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U:OJ)J~LO r\". 7. 

Gttt'a de remessa do rendimento para a Tlusouraria. 

Entrega na Thcsouria Geral [ou na dn 
Provinda de ... )oThesoureiro da Alfnn
tlega desta Cidade F ... a quantia de qua
nmta c tres contos de réis, a saber: 

.. J,.rrecadado de 1 a 13 do corrente. 

Dir~ilos de J5 por cento de consumo ... 
ue 50 por crnto da polvora dito. 
de 30 por cento do ch<i dito .... 
de 2 por cento de reexportação. 

Expediente .........•..•... , ....... . 
Meio por cento dos assignados ...•..•.• 
Multas decididas .................... . 

Por deposito. 

1\fultas pendentes de decisão, por conta. 
l,roductos de consumo ............•.•.. 

Nos seguintes 1:alores. 

Em notas ...•.•......... 
Cobre ............. . 
Assignados ......... . 

12:840~000 
5:POOO 

30: 155:tt'OOO 

43:000:t.6000 

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de tsa 
(Assignado o Thcsourciro.) 

35 : 8!J5~0CO 
1:000~000 
1 :000·11'000 
500~000 

1:500~000 
1!)5~090 

1:000t.~000 
---- ld :OCO~OOO 

800~000 
1:200~COO 

2:000~000 

4:3000~000· 

(Assignado o I~scriyão.) 

Ir. B. Se hou\er espccics de ouro e pmtn, far-se-ha de cada urna 
dellas artigo separado. 

Como nn occasião em que se fizerem entregas por conta do rendimento 
do mez já se haverão feito algumas despezas, ou seja necessario reservar 
alguma quantia pam as pagar, se aplicará para esse fim um ou mais arti
gos de receita (acima se reservárno os deposHos) que forem bastantes, os 
quacrs só entrarão para a Thcsouraria no fim do mez (ou do trimestre nas 
Alfantlegas distantes) com os documentos de despeza, que representão a 
(1uanti-a despendida desses rendirncnt.os. Esta cautela hc indispensavel 
para que as entregas que se fizerem por conta, bem como os restos, vão 
sempre com a declaração do que pertence a cada rendimento, c se evitem 
os embaraços que do contrario se seguem na factura dos balanços das 
Thesourilrias, dando Jugar a apparecerem nclles quantias ás vezes hem 
avultndt.:s) sem dcclaraçfío do rendimento a que prrtenccm, irnp~rfd
•:ão qtw cdmprc C"Vitar. 
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atODELO N. 8. 

De uma Nota depoi;, de feito o despacho. 

Ao Feitor F.. . RIO, 2 DE JULHO DE 1832. 

A l'lllaZ. n. 4. (2) 
• 23 dfd\Iaio 
de 1832. 

Despucha F ... 
o seguinte vindo de 
no ncrgantim entrado 
em 

() 8 fardos de n. t a 8 com 640 

(O E"crip. F ... ) 
\Appel. do Escr.) 

pe~as. 

Seiscentas c quarenta peças de 
zuartes finos de até 24 

N. t. 

cova dos - Peça a ........ . 4~800 3: 072~000 
Autoriso ao meu caixeiro I!" .•. 
para fazer este dcspaeho. 

F ..• (a assignatura do dono ou 
consignatario.J 

Conferem a~; mercadorias com 
a nota, e tem na Pauta o~ 
preços que lancei na columna. 

(As~ignado o Feitor.) 

Conferem os preços com os da 
Pauta, c importa o valor to
tal das mercadorias em tres 
contos setenta c dons mil réis, 
e deve pagar, a saber: 

Direitos de H> por cento..... 460~800 
Expediente 1 1j2 por cento.. . 46~080 
Armagem 1 mez.. . . . • • . • . • . 3:tP840 

(Assignado o Escripturario.) 

Confere o calculo! c dc\'c }Jagar 
quinhentos e dez mil sete
centos e vinte réis. 3deJulho 
de 1832. (Assignado o Escrip
tur·ario.) 

Recebi. (Assignado o ThOõ.ou
rciro.) 

51.0~72.0 
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Lançada a n. do livro 1. o t .. 
de Julho de 1832. 

(Assignado o Escrivão ou Es
cripturario que lançou.) 

Registrado a fl. do livro 1. o l". 

• Data da entra- Sabidas no livro do Armazcm 
da da merclldo- N. Assignado o Fiel.) 
ria no arma-
zcm. Conferidas as mercadorias sa

birão da Alfandcga. 6 de Ju
lho de 1832. (Assig. o Con
ferente.) 

Sabidas no Livro-Mestre. (As
_signado o Esrripturario.) 

Registrado. (F ... ) 
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U8D.~l .. O ~. D. 

Do livro de rtceita e multas. 

1832. 

JUt.HO. 4. Uecebeu o Thesoureiro da Alfandega :Fu;:o 

v 
I Z -{ 

de Fuão 
Com mandante da Galera lngleza Dyson pela 
multa em que incorreu na conformidade 
do art. do Hegulamento por se deixar 
fundeado mais de 12 horas, sem motivo 
justo, quando seguia da barra para o anco-
radouro de franquia: cem mil réis .•.... N. t 100~000 

(Assig. o Thesour.) {Assig. o }:scriv. 

8 De Fuão Commandante do Ber-
gantim Portuguez Flor do JJfar, pelas mul
tas em que incorreu por deixar atracar a seu 
bordo um escaler, e entrar fa. pessoas, antes 
da visita de entrada, infringindo assim o 
art. do Regulamento : trezentos mil 
réis . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • N. 2 300~000 

De Fuão pela multa em que 
incorreu, na conformidade do art. do 
Hegulamento por so acharem no acto da 
abertura mais mercadorias do que as cons
tantes do manifesto, cuja difTerença impor
tou, segundo o despacho, em 400:j11000; c 
multa em duzentos mil réis ........... N. 3 ~0~000 

(Assig. o Thcsour.) (Assig. o Escrivüo.) 

15 De Fuão producto das merca-
dorias tomadas a Fuão e arre
matadas, para pagamento da multa em que 
incorreu na conformidade do art.. do 
Regulamento por se acharem na conferencia 
da Estiva mais mercadorias do que as cons
tantes do despacho, como tudo consta da 
parte do Conferente e processo verbal res
pectivo: duzentos oitenta e quatro mi1 
réis . . . . . . . , . . . . . • . . ........ , . . . . . . N. 4. 284.~90 



AGOST. 

176-

lmporlão a§ multas recebid~s neste mez, 
conforme os lançamentos de ns. 1 a 4, em 
oitocentos e oitenta e quatm mil réis, que 
se transportão ao termo do Livro de He
ceita a n. 

(Assig. o Thesour.) (Assig. o Escrivão.) 

De Fuão pela multa em 
que incorreu conforme o art. do Regu
lamento da Alfandega, por havm·em julgado 
os arbitros que a qualidade das mercadorias 
achadas no a c to da conferencia da sabida, 
das chitas inclusas nas Caixas ns. 1 e 2, 
marca- B -, era superior á constante da 
nota, c lhe competia a avalição de 
na Pauta, cuja differença importou em 
560~, e a multa correspondente em- du-
zentos e oitenta mil réis ..•...•......• N. 5 ~so;:,ooo 
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===~=~ -::;::----·--~----
lS;Hl. 

JtHHO. 

.'Sah-ida a 
(f. solJ 
11. 3. F. 

Sahúlaa 
(!. sob 

"'-"·1 
j 

Saht'da tl 
fl. sob 
11. ~.F. 

Sohiila d 

fl. snh 
11.1. F. 

Snhida a 
(7. sob 
n. &. F. 

.to;ahida a 
f1. sab 
11. 6.F. 

E~THADA. 

Reeeheu f)Or deposito o Thrsoureiro 
da A!f'andega F •.. , de F ... , Curn
mandnntc da Galera Brasi· t'ira 
Ame/ia, import:mcia da multa que 
lhe foi imposta por infringir o 
art. do Regulameuto, da qual 
recorreu pura o Tribunal do The
souro : cem mil réis ....•.•..•... 

(As:~ig. o Thes.) (Assig. o Esc ri v.) 

2 [uem de F •.• , preço por que arre
matou as HlCrcadorias postas em 
consumo em tantos de tal me:t e 
anno, como do desparho n. 20 
deste mez, deduzidos os direitos c 
d~sp~~ns: seiscentos e quarenta 
11111 rCJS , ••••••••••••• , •••••• , • 
(Assig:. o Thes.) (.Assig. o Eseriy.) 1 

n Idem de F ... , preço porque arre
mntou as mercadorias apprehen
didas no mar em um escalet· pelos 
Gnardas F ... e F ... , c tripolaçi\o 
do escaler da Alfandega em '28 do 
mez proximo passado, tendo-se 
evadido o extraviado!' ; deduzidos 
os direitos e despezas, como do 
despacho n. 36 de hoje: cento e 
sessenta mil réis .•......••...••• 

6 Idem de F ..• , im portancia dos di
reitos de consumo e respectivo ex
pediente das mercadorias quedes
pachou por baldeaçllo I}llra Bue
uos-Ayres, a bordo da Galera Bra
sileira Juno, como do despacho 
n. 4.0 :trezentos e trinta mil réis •• 

9 Idem o Thesoureiro da Alfandega 
F ••. , de F ••• , importancia dos di
reitos de consumv, e expediente 
das mercadorias que despachou 
hoje por reexportaçi\o para Monte
vidéo na Galera Brasileira Amelia, 
como do despacho n. 47 deste mez: 
quinhentos e cincoeuta mil réis ... 
(Assig. o Thes.) (Assig. o Escriv.) 

15 Idem do Feitor F ... cincornta re
Jogios de ouro do Autor tal, acha
dos em um fundo falso do volume 
marca S n. 3, consignado a F .•• , 

1 e despachado pelo Drspachante 
F .•. , ayaliados pelos Feitores em 
dous contos c quinhentos mil réis. 

Da Livro dtJs 

I D.iv~>r.>·n's I Dinl1clr(J. 
't:dores.l _________ _ 

100fl 

~ • .. • • • • • • I MOS 

3 ........ . 160~ 

330$ 
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~-~ :10. 

Depoiitos. 

SAHIDA. 

Jl:LiW. 8 Entregue a F ..• , em Yirtude do 
despacho do Inspector dn Alfan
dega do 7 do corrente, o deposito 
lançado neste lino a 11. sob n. 
em 2 do corrente, por mostrar le
galmente pertencerem-lhe as mer
cadorias arrematadas por consu
mo em tantus, &c. : sci.~centos c 
quarenta r11il n'is ....•.•.•...•.. 
(.Assig. o Thcs.) (Assig. o Escriv.) 

A{~QSTO. 2 ldcm, em Yirtnde dn Portaria do 
Inspector da Alfandega, aos Guar
das F •. , F. , F . . e 11 F . , e Fs. 
Patrão e remadores do escale1·, im
portanc.ia entrada por deposito em 
2 de Julho, c lançada em frente soh 
n. 3, produrto tias mcn·a1loriasquc 
apprehrndi~rão, repartido em par-
trs ignacs: cento c srssenta mil rs. 2 
(Assig. o Thrs.) (As~ig. o Escri\'.) 

3 Que passa para o livro de multa5, 
por haver ~ido indeferido o recurso 
lntrrposto para o Trii.Junal do 
Thesouro por F .. , Commnndante 
da Gakra Brasideira Amelia, con
tra n que lhe fôra imposta e depo
sitada no l. 0 de .T ulho; lançada nes-
te lirro a 11. sob n. 1: cem mil rs 3 
(Assig. o Thes.) (Assig. o Esrriv.) 

31 Entrcgue a F ... pm· haver aprescn
tndo o ccrtilirndo fia Alfandega de 
Buenos-Ayres de haver desembar
cado alli ~ts mrrcadori11S de que 
depositou os direitos e expediente 
em 6 de .Julho de 18::16, lançados 
a tl. deste lirro soh n. ·~: trc. entos 
e trinta mil reis ....•.....•...•. 

>> Que passa para o Livro dos Direitos 
sob n. importancia do deposito 
entrado em tantos a 11. deste livro 
sob n. 5, por niio se h;p·rr apresen
tado em tempo o documento exi
gido uo Hrgulamrnto : quinhentos 
e ciueol'll'J. n:il r{ i~ ..•••••••• r. 

Viv~rsos 
valores. 

Dinheiro. 

lüOH 

10US 

330$ 

I 
, • ,. , ••• I [,~().~ l 

I 
l 

IH03 

» Entregue a F. 50 rclogios de ouro 
que ilrrcnwton, apprclll'lldidos 
pelo Conferente F ... , c entrmlos 
por deposito em 1:> de Jnlho ultimo, 
lançndos a 11. sub n. rom o' alo r 
de dous CO!!! os l~ quinhentos mil 
rs.; cnjt~ appreh•'nsno sr j11:gn boa. 

" I ,~:- __ I __ 
~;;;oo.:: I 1:110.~ I Gfl)J 

\ t v 



1836. 

AGOSTO. 

Sahida a 
fl. sob 
n. 7. F. 

180-

ENTRADA. 

Transporte. 

23 Recebido de F .•. , importancia por 
que arrematou os 50 relogios de 
ouro apprehendidos pelo Confe
rente f ... , e entrados por depo
sito a fl. deste li v. sob n. 6, dedu
zidos os direitos e expediente, 
como do despacho n. : dous 
contos de réis ...•..••...•.•••. 

(Assig. o Thes.) (Assig. o Escriv.) 

31 Recebeu o Thesoureiro F •• de F .• , 
preço por que arrematou as merca
dorias postas em consumo em 
tantos, como do despacho n. 
deste mez, deduzidos os direitos 

Diversos 
valores. 

Dinheiro. 

~:500 •••••••· 1:7808 

7 ••...••• 2:000$ 

e despezas: cento e vinte mil réis. 8 ••..•••• 120$ 
2:120$ 

(Assig. o Thcs. (Assig. o Esrriv.) 

TlEZEllll. 30 Idem de F •. , na fórma acima, des-
pacho n. : duzentos mil reis... 9 .. .. . .. • • .. .. .. • 200S 

1837. 

JCLIIO. 

(Assig. o Thes.) (Assig. oEscriv.) 

Saldo que passa do anno antece
dente, a saber: deposito sob n. 9. 

(Assig. o Thcs.) (As~ig. o EscriY.) 

4 ~ 1 o os 

'200$ 
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1836. SAHIDA. 

Transporte. 

Diversos 
valores. 

Dinheiro. 

2:500$ 1: tiO$ 646$ 

Af,OSTO. 31 Entregue ao Conferente F ..• , im
portancia do deposito entrado, c 
lançado em frente sob n. 7, pro
dueto da arrematação de 50 reJo. 
gios de ouro que apprehendeu : 
dous contos de réis o o • o • • • • • • • • • 7 o o. o o • • • 2: OOOS 

(Assig. o Thcs.) (Assig. o Escriv .) 

SETE!IIB. 30 Entregue a F •.. , em 'irtude do 
despacho do lnspector da Alfandc
ga, de ':!8 du corrente, por mostrar 
legalmente prrtenccrcm-lhe as 
mercadorias arrematadas por con
sumo em 31 de Agosto ultimo : 

v 
l3o 

cento c vinte mil réis ..... o • • • • • 8 

(Assig. o Thcs.) (Assig. o Escriv.) 

Existente .•.•• 

120$ 

3: t40S 

3:900$ 

2003 

4: tooa 
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ltiODELO ~. :IJ. 

Do D:vro das Dcspezas do Expediente. 

1832. 

JULHO· 2 Dcspendeu o Thesoureiro ua Alfanclrga F ••••. 
com os Yencimcntos della do mez de Julho pro
limo passado, deduzidos na proporçllo do rendi
mento do dito mez, conforme a respectiva Folha: 
dons contos e quatrocentos mil réis •.•...•. N. 

Dito com o salario de 30 Guardas da Alfandega no 
mez proximo passado', como da Folha respectiYa: 
noYecentos rnil réis •••••••...•..•••.••••••••.• 

Dito com o salario dos Empregados nas Capatazias 
. no dito mez, a saber: 

12 Firs ...•....•.•....•...•.......... 
1 O J\fandadorcs ..•.•.••.•.•.•...•.••• 
2 l\1areadores .•.•.•..•••••...•.••..• 

80 Serventes .•••.•...•.•..•.••••..••• 

600$000 
200$000 

40;;000 
6110$000 

O que tudo somma um conto qua~roceutos c 

2 

oitenta mil réis, como das Folhas.............. 3 

Drsprnden com os salarios da tripolação de 8 cs
calercs do seniço da Alfandega no mez proximo 
passado, como das Folhas. u saber : 

8 Patrões . . • . . • . • . . • . . . . • • . . • . . . . . . H 
48 Ren1adores • . . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . • fi 

Dito com o concerto dos escnlcres no dito mez 
de Junho, como das Ferias ..••••..•.•.•••.•..• 

Dito com a Folha do expediente a cargo do Por-
teiro •.•••••..•••.••.•••..••.••••••...•••.•.. 

Dito com o reparo de armazens c pontes, como da 
Folha documentada, apresentada pelo Porteiro 
(ou Administrador das Capatazias) ..•.•..••...• 

(Assignudo o Escrivão.) 

Pago a F ..• , importancia de um escaler que se lhe 
comprou para o seniço da Alfandega: tem re-
cebido ......•..•....•...••.•..••.••••••.••.• 

(Assignado o Escrhão.) 

Importa a despcza paga neste mez, tanto ....... , 
cujos úowmcntos se rentCttem á Thcsouraria. 
Hio :31 de Julho de 18::~. 

(.-\s~ignado o Thesourciro.) 

( .\~si~IHIUO O EsrriY~O.) 

5 

6 

7 

8 

::?:400~000 
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1101)1{L0 

Do Livro Geral ou Resumo da 

1836. RECEITA. Dinheiro. Assigna- Letras. 
dos. 

--------------- ----- ----- ----
Jt:LIIJ 1 Saldo do mez antecedente .•.••.•••. I :600~ s: roos ~: 400$ 

)) )) Direitos rrrebidos hoje como do Li-
\TO rrspccti yo •.....•..•• ·• •..••.• 8CO$ 9008 1:000$ 

)) )) Drposito, idem ••••.•.••.•.......•• tO OH ~ ~ . 
)) )) .Multas, iJem ••....•••••••.••..••. 50$ $ ~ 

)) )) Emolumentos de Certid()cs, idem ... 4S s ~ 

)) )) Cobranças de Assignados, idem .••.• 2:ooos fl ~ 

)) 2 Direitos recebidos hoje .•....••.•.. I :906$ 5:100$ fi 

)) 15 Dito •.....•.•....•.•••..•.....•.. 1:000$ $ s 
i 
I 

! 

----- ----- ----
7: 460S 14:000$ 3:400$ 
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N. :1~. 

Receita e Despeza do 1'hesoureiro. 

1836. 

JULHO 1 Entregue no Thesouro Nacional (ou 
Thesouraria) resto do rendimento 
da Alfandega no mez proxirno pas
sado como do conhecimento em 
fónna .•..•..••..........•.. , •.• 

» >> Dito proveniente de depositas em di-
nheiro, idem •••.•.•••••..•...•. 

>> » Assignados vencidos e c0brados hoje, 
idem •••.••.•.•.••••...•.•••.•.• 

» » Direitos restituídos hoje, como do Li-
vro respectivo ••••.•••..••••.•••• 

» 5 Pago a F ... , valor de uma letra que 
a fayor de!le sacou o Thesouro 
Nacional •....•....•....••...•••. 

» » Dito a F ••• em virtude de orde:n da 
Thcsonraria ••....•••.•..•..•.•.• 

>> 15 Entregue no Thesouro Nacional pot· 
conta do rendimento deste mez, e 
depositas, corno tlo Conhecimento. 

» >> Letras de reexportações c l>aldeações 
cobradas hoje por nllo haverem os 
àceitantes apresentado os compe
tentes documentos dentro do prazo, 
e cuja importancia se levou ao Li
vro dos Direiros •.•...••..•...•.. 

» >> Deposito em dinheiro pagos hoje, 
corno do Livro .•...•.•••......... 

>> » Despezas da Alfandega pagas no de-
curso do corrente mez, como do 
Livro .•••..•...•....•.•..•.••... 

Saldo que passa para o mez de 
Agosto ........•..••.• ···•···.•.· 

PAH1E 11. 

1:000$ 

üOOH 

500~ 

100$ 

2:000$ 

CO$ 

2:ooos 
5:360$ 

2: lOOS 

8:000$ 

2:ooos ~ 

s s 

fl s 

4. 000$ $ 

f:J 1:000fl 

14:0ooa 1:000S 

~ 2:400$ 
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iiiODELO 11J.o :1,. 

MANIFESTO da carga que o navio Portuguez 
de seiscentas toneladas, de que he proprietario 

e Mestre 
recebeu no porto de 
tocando por escala no de 
para 

A saber: 

com destino para 
ou em direitura 

--Carrega--

PARA PERNA)IBUCO. 

A .... 

Cincoenta pipas de vinho tinto de Lisboa 
Ns. 1 a 10. Cinco caixotes com patacas hcspanholas, cada um com 

tres mil patacas, a entregar a 

AB .••. , ausente a 

-- Carrega--

A 
c .... 

Ns. 1 a 5. Dez caixões de chapéos de Castor, 

DFG 

a entregar a 

AD .... , ausente a 

-- Carrega--

PARA O RIO DE JANEIRO. 

E .... 

Um barril de azeite doce, de quatro em pipa 
a entregar a 

ausente a 

-- Carrega ---:-:-

G •.•• 



G 
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Quatro fardos de garrazes de Companhia, 
Quatro ditos de dito P.erboim, 

a entregar a 
AH .... nusenle a 

--Carrega..;....._ 

J .... 

Sem marcá. Quinhc11tas barras de ferro da Suecia. 

AL .... , ausente a 
&c., &c, &c. 

Certifieo que a quantidade de volumrs c ns marcas e 
numcros constantes deste Manifesto, suo conformes com 
os Conhecimentos que assignei : sendo em resumo todo 
o carregamento do navio do meu commando o 
seguinte: 

Duzentas pi ;•ns de vinho branco de l.isba ( Para Pernam-
Vinte ditas de dito do Porto .......... (bnco, porto da 
-Trinta fardos de fazendas de Bengala .. 'minhaes cala. 

Vinte dHos de ditas do Ma1abar .....•. 1 Para o Rio de 
Quarenta ditos de ditas inglezas ....... {Janeiro , porto 
&c., &c., &c ..........•......••.. \ do meu destino. 

Lisboa 
Assignado o Mestre F. 

Eu F. Consul do Impcrio do Brasil na Ci-
dade de certifico que este manifesto está for-
malisado com as declarações e solemnidades exigidas pe
las Leis das Alfandegas do mesmo Imperio, sem emendas 
nem rasuras, c entrelinhas, ou cousa que duvida faça. 

Lisboa, &c. 
Assignado o Consul F. 

Dcclaraçijes a fazer pelo Mestre do navio, conforme as 
occurcncias que encontrar, e que deve entregar na 
~ lfandcga com o seu JJfanifesto. 

Certifico que além <la carga acima mencionada, receben 
o eavio de que sou mestre, no porto de minha escala, em 

as fazendas, c objcctos de que consta outro Mani
festo aqui junto, c da mesma maneira furmalisado. 

llccife 
Assignado o Mestre F. 



AP 

B 

Certifico que no dia achando-me na lalilude 
c longitude fa1lcccu o Mestre do navio 
do qual eu abaixo assignado, Piloto do mesmo navio, 
tomei o commnndo na confor·midade da Carta de ordens 
do respectivo Proprictario o Sr·. 

Bordo no navio Era ut supra 

Assignado ]<'. 

Certifico que no dia achando-me na latitude 
e longitude soffreu o navio de que sou 
Mestre, um forte temporal, como consta do protesto que 
fiz, po1· cujo temporal fui obrigado a alijar os seguintes 
volumes da carga do mesmo navio: 

J)cz fardos de fazendas de Bengalas ns. 4, 8 c 5, não se 
podendo tomar os nu meros dos outros. 

Dez fardos de fazendas inglezas~ cujos nu meros se não to
márão, &c., &c., &c. 

Bordo Era ut supra. 

Assignado o Mestra F. 

Certifico que no dia achando-me na latitude 
e longitude foi o navio de meu commando 
atacado por um Pirata, a cuja força se não pôde resistir, 
como consta do respectivo pmtesto que fiz, o qual Pirata 
roubou da carga do mesmo navio os seguintes yolumes. 

Um batTil de azeite doce. ) 
J)cz pipas .de vin.ho ..... (Quando fOr possivcl tomar nota. 

&c., &c., l~c. J 

Bordo Era ut supra. 

Assignado o Mestre F. 

Declarações que o mestre do navio deve fazer na Al(andega 
onde der entrada, a saber: 

Certifico que no porto de do qual segui viagem 
pnra com escala por cmbarcárão como passa-
geiros, no navio do meu com mando. 

PARA PERNAMBUCO. 

Com seis bahús de facto Joaquim. . . Passageiros do lté. ~
Domingos .. } 

Antonio ... 
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PARA. O RlO DE JANEIRO. 

C d b h , l Luiz •••• ·} p ~ . . d p ô om ous a us .•••.. Jo i a:;sageuos c r a. se .•••.• 

Rio de Janeiro 

Assignado o Mestre F. 

Sobresalentes que se achão á bordo do navio tal, vindo 
de Lisboa, e chegado a este porto em 

Mantimen- )Vinte banicns de biscoutos com 
tos. t Dezaseis barris de carne salgada com 

arrobas 
arrobas 

Arranjos do )Trinta r;eças de lona da Itussia. 
navio. t Vinte ditas de Cabos de Cairo de differentes bitolas. 

!tio de Janeim 

Assignado o Mestre F. 

N. B. O Mestre fará pela· fót·ma acima mencionada 
todas as mais declarações que exigirem as circnrnstancias 
ou occurenrias da ''i:lgem c escalas. 



.IODELO ~.o 1UJ; 

-Rendimento da Alfandega no anno financeiro de 1836-1837. 

DIREITOS DE COJSSUMO DIREITOS DE 
~ 
O!!! ---r---·---- -------- Expedi- Armaze- Premio E mo lu-
~ j 

ente de assig- mentos (} nagem. 
l836. H 15 °/0 50 °/o 30 °/o Reexpor. Baldeac. 11/2 O/o nados. de certi-

Polvora. Chá. 2 °/o 2 o/; dões. 
------ ---- --,-- ·--- ---- ---- ------ ----

Julho .••••••••••••••••••.•..•. 1:8oos a $ $ a s s s s g 
Agosto •.•••••• •· •••••.•.....•. 2:500$ 
Setembro ••••••••••••••....••• g 
Outubro ••••••••••••••..•..... s 
Novembro .••••••••••.•.•...••. s 
Dezembro ••••.•••••••.•••....• 8 

~837. 

Janeiro •••••••••••••••..•..••• 3:6008 
Fevereiro •••••••••••••..•..•.• s 
Março •••••••••••••.•...•.•.•• a 
Abril. ••••••••••••••••••.•••.• s 
Maio .......................... s 
Junho •••••••••••••••••..•.••• s -----~ ---- ---- ---- ------- --- --- ----
1.o semestre ••••••• Somma ••• 4:aoog 
2.0 dito ••••••••••• dita ...... 3:6008 

' --- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Total no anno •.•••••••...•.••• 7:9008 
Restituição ..................... 240$ --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ------
Liquido{ Em dinheiro .. 4:ooos 7:Gsos Em assignados 3: 660~ 

fi' ~ 

OBSERVAÇÕES. 

Nos direitos de-15 °/o inclue-se S proveqiente de Letras 
de mercadorias reexportadas e baldeadas, de que se não apresentou 
certificado em tempo. 

No expediente pertence ao de mercadorias despachadas com carta de 
Guia S , sendo a maior parte destas da Mesa de Rendas de ••. 

Os despachos de reexportação e baldeação forao com destino pela 
maior parte para taZ porto. 

Valor dos objectos importados que se despachárão no dito anno livres 
de direitos, a saber: 

Generos para o seniço do Estado •••••..•••••••••• 
Ouro em moeda •••••••••••••..••••••.•••••••••• ~ 

Transporte. 
Dito em barra, pó, '&c •...•••••••••.•••••••••••• 
Prata em moeda .........••••.•••••••••••.•••..•• 
Dita em barra e pinha •...••.••••...•••...••..••• 

Machinas novas e barcos de vapor, instrumentos de 
ferro eoncedidos livres .••.•.•••..•••...•.••.••.• 

Materias primas para uso de Fabricas nacionaes ••• 
Generos nacionaes exportados para o estrangeiro e 

que regressárao a este porto .....•••••..•••.••.• 
Sobresalentes para gastos das Embarcações •••••••• 

Rio de Ja·neiro, 2 de Julho de 1837.- O lnspector F. O Escrivllo F. 

Multas. 

--.·-
s 

--·-
---

~ 
8 

s s 
8 

~-



Jtmpregados. 

Ordenados .•••••••••• , •••••• o. 
Porcentagens ••••••• o. o •••• o ••• 

Guardas. 

Ordenados ..• o ••••••••••••••••• 

Gratificações de embarque •••.•• 

Continuas. 

Ordenado .••••. o. o •• o. o ••••••• 

Expediente •......•...• o •••••• 

Obras Iniudas •.........••••••• 
Capatazias por contracto •••••.• 

Barc.as c cscaleres. 

Salarios da gente .•••••...••••• 
Comedorias c fornecimentos ..• 
Concertos das barcas •••.••.••.• 

Extraordinarias. 

Compra de uma barca .••. o ••••• 

Redes de feno para 4 frestas ... 

Totaes .•••.• 

DO iJIIIPPA DA DEJ,'<,JPEZ/1, 

Despeza da Alfandega do Rio de Janeh·o no anno financ(lit•o de !831> -lS~í). 

H I 
$ 1 

f 

;3f 

~ 
~ 

'" 

a I 

8 l a 
fl 

:I', 

f • H ~~ s ., 
H :f'€.· j 
fl • : 
B . ~· .•.. · . 

-- --,---~~-- --,--\~ _. -; -.~~-. -~--~-- --1 
- "" ==ry;= ~... ~- ._,.;-----------

Ficott ern divida. 5 Por não reclamada··· o· • • • • • ••'f............. . .. . 
t Por depender de legalisa ção ••• · ................. . 

Rio dê Janeiro de Juiho de 1833. (Asslgtlado o Insp~ctor.J (Assignado o l<:sri'ivão.) 

1\', B. Quando as Capatatias forem administradas pcn• conta da Fazenda Nacio nal, far·sc-ha tnençâo .dos satal'ios de.;c:llla uma das clnss~rs, e dos outro; 
artitps de dcspcza a cargo do Administrador. Lançar-se-ha debaixo do titulo de ca da mcz a desp.cza nclle pagn, ainda. que pertc,nça a mczcs anteriores, 

v ' 
t 1 G 



IIODELO N.o 15. 

Balanço da t·ecez'ta e despe~a da Alfandega de .•• no anno financeiro (ou 1.0 semestre) 
de 1836-1837. 

RECEITA. DESPEZA. 

Saldo que passou do anuo ante• 
cedente.................... 1:600$ 

Direitos e mais rendimentos m·
recadados no anno de 1836-

Rendimento entregue na Thesonraria .•• 
Despeza da Alfandega como da tabella 

G9:Soo~ 

s:Goos 
20:0005 

2:000$ 

97:4oos 
1:2003 

1837 ••••••••••••••••••••••• 98 :OOOS 
Abate-se : restituiçoes.. • • • • • • • t: OOOS 

Liquido como da tabella n.0 1 

n.o 2 (modelo n.o 14) ............. .. 
Pagamento de saques do Thesouro, co

mo da relação n.o 3 ••••••••••.•.••• 
Ditos em virtude de ordens da Thesou-

raria dita •••••••••••••••••••.•.••• 

(modelo n.0 13) •••• ••••• •• •• 97:0008 Saldo .....•••••••••.•••.••...•.•.... 

Multas impugnadas •• , • , • , .......... , 
Pmducto de apprehensoes ••••••••••• ,. 
, » de consumos ..••••••••••.•••• 
Direitos de consumo e expediente demer
tLCadorias reexportadas c baldeadas •••• 

Depositos pendentes em 30 d~ Junho 
de 1836 ••••••••••••••••••••••••••• 

Letras de direitos de consumo de merca ... 
do rias reexportadas e baldeadas., ••• 

Em ser em 30 de Junho de 1836 •••••••• 

98:600lf 

DEPOSlTOS. 

900.~ 
ao os 
soos 
7oos 

2:700H 

Multas restituídas •••• , , •. ·;. ;·, • , • • · .• • • 
Ditas que passárilo para a Fazenda por 

desattendidas .••••••••••...••.• • • • • 
Direitos de mercadorias apprehendidas. 
Producto de ditas entregues aos appt·e-

hensores ••••••••••••••.•••••••••• • 
Dito ditas arrematadas por consumo e 

entregues a seus donos •••••••.• •. •• • 

Depositos pendentes em 30 de Junho 
aoos de 1837 ••••••••••••••••••••••••••• 

3:0003 

LETRAS. 

Letras annulladas p!:!tii apresentação de 
~: ooon certificados competentes •....•• .' •.•• 

400$ Ditas cobradas, c a sua importancw cn · 
trada no livro dos direitos .••••• • ..••. 

98:600~ 

~O (I~ 

500~ 
308 

270S 

8000 

1:800$ 

200$ 

a:ooos 

1: 0')0~ 

800$ 

l:SOOS 
Em ser em 30 de Junho de 183G........ 600S 

2.400$ 2:400~ 

Ficou em deposito tnet'Cil.dodas uppre~ 
bendi das no valor de; •• , •. , • • • . • . • • 300$ 

Alfandega de 2 de Júlho de 1837 

(Asslgnado o Insp('('tor.) 
(Assignadó o Escrhâo.) 
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~IODELO N. P. 46 
·j ~,. 

~;;, .:..~ :.::_:.,:~ 2->~ ~.Jo'if .-'~ .:JB.?D::.r:-~-~ .JiiiD~ ·-~·;, ~ ~:=•::.n :_;. i,J};.1:._ ':~~--,_;;r.._ e!{;::_i~-~-

~laJlpa geml dos gencros c mercadtwias de lH'orluc(:) :~ 

---- ~~-•·''"".rz:.~·=•-.·,..M~.·-- '~~'"·""'=~••_,....,..,=,."""'=-~~;=:=•o·~~-· ~~· ----~--==":~~íÍ 

;;.tizcs estrangeiros, hnllortatlas na Alfamlf~ ·1 da Hi~1 .~: ~l~' :· l, r· desimchadas para consumo do Paiz iH> amw financcit·o do .J. o de Julho 
·· ~,,de Junho de 1837, com os lalor·es da tm~t!at ,~ uo:- ti·'"par .w; ;~oi' fndnm. 

;;[1~§ DE :013EITO§. 

... _..-----' '---------- ~3~~~-

nnu.:n:'{'S 
Jlii~ 50 °/o 

------- _., -------------.. 

I , 
'~i~t~;•:?~ 1 rmu.:uns "~ 1t. 'lo I 

PAIU O SEHYIÇO llO F.ST.U 
1 I I 

META.ES PRECIOSOS. .:-: l I 

u~ I 

~ ~r. "" a 
POI~YOI\A. 

----~---.... I ~~------ ~~ 
cu.\:-~- 1 .• \. I ALGoo:io. I SEU.\, . "'"10. -~, 

D'O~DE BJPORT.~D:\S. 

~ -.n._ 
§,;; 
·~;; 
~=-= 

"' ;; 
-=-

Gran-Dretanha .••..........•.. •. ·// 20:000$ 
Dita, Possessões d'Asia c Australia ......•..... 
Dita, ditas d'Amcrica c Africa ...•.. 
França ••.••...••..••••• · ········11•···· ..... 
Dita, c suas Possessões ••.........• 
Estados-Unidos Norte Amcrica •.•. '\\' ...... .. 
Portugal. •..•..•.•.••.••..• · .••....•.•..... 
Dito, .Madeira e Açores •••.•.••••.• 
Dito, Cabo V crJc .•.•.•. , .•....••• 
D~to, Af~ica Ocddental e Oriental .•. 

1 
D1to, As ta ••••••••••••••••••••• , •• 
Hespanha .••.•.....•.•••.••....•. 
Dita, Possessões d' Amcrica c Asia .•• 
Bucnos-Ayres ..•••.••.••.•••••..• •li• ••••••••• 
J\Iontcvidéo •••..•••.....•.•.....• 
Outros Estados d' America ......... ·li· ••••••••• 
Russia ••.•..•.•.•......••..•••.. 
Suecia c Norwcga •...•..•••..•••.. 
Prussia .• , •..•..••..••.•.•.....•. 
Dinamarca •.•.. •. · · · • • • · • · • · · · • ·\ 
Hollanda •.....•....••........... 
Belgica .••........•.....•.•.•.•.. 
Cidades Hanseaticas ......••.•.... 
Sardenha .........•.........•.... 

1

. 

Tricste c outros portos d' Austria .... 

g~it1~~~ ~s.t~~~~ .~~ ~~~~1~t:~~~~~~~:::: ~~ 
Ou ~r os portos d Asta .............• 

1 Af1·wa P.m ~.rr.ral....... . ... .. - li 
Dita, portos barbaros. . . • . . . . . • • • . . •.•...••. 
Incertos •••.•.••••••.•.••.... 

20:0008 

~~ 
-::l 

f o 

~.~·~ 

-~!~ 
<; 

60 :000.~ 

~.·~ 
c:~ 

_;_;:,::;;:, 
;: :-; 

~= ·~.::; .... 
i ~ 

-! -- ---·----- ! 
2 :n(:F;.~ ; : ~!i"••; 

•••••• ,. ••• i ~ •• " 

> lt .. 1 lt • 0 ' • ~ ' • > ~ 

i 

F: :':: 
«l e .:~ s~ 

-...;! • ;.... ;.... • ~c 
"'o:l .., ... '-' d ::.;> 

5.1: .c -~ .2 ~ ~ s ~ 
'"'s s-=- s ~ ~ ~·.::: 

t::: ~ = <l.JE ~ ~-~ 
; a E 0 .s .e i:~~ 
õ '-' :::: d"" ::::o o 

o ~ o 

f ~ 

6:oooa 
40:000$ 

-:: ~ ~>~ d ~r; 

"1"'····~····1~ ... ~.,··~~'·········· 
••• ~ •••••• ' ...... ' ~ •• - I • ' • " ••• ' • •' ••••••• I ' • 4:000$ 

10:000$ 

-:_, .... ~ 
~' ~~ ~ 

J1 s: ~ 
:.::>._,o 

~;·~ 

. .., ....... ,.· 

! -
... i, .......... i·········· 
-· ---:-1 ---~1 I •~- -------· 

2:oor~ 

tJ e-

f ~E,~ 

:22 
--:..... 
"F~ 

i~ 
~:r; 
'I. :~ 

~~ 
r:F 

......~ . .., 

~- 2 
~~ -~ 

~J ,._ 11 Cs. '" 
----·- - ----·- __ ,_ 

:! :•:,(;~~ l1~:iJII0.'i 
100$ 

I 
r 

~ dJ .• ;1 I 
~ • ~ 00 ~ 

:§ ·11·~r I.J.':Í I := 11 ~ :~ ~ ~~ ~ 1 ~ ~ l -~ ;~ ~ ,~· ~ ~ - ~ ~ u ~ ~ u ~ o u m m ~ ~ 

-·------- ________ I 

I'" I 
GO·OOO~ 6:000# .' 2:0ú011 I 40:000$ 

I I 11 I I ·--~ I I I I 

10:000$ 4:ooog ;IJ-r-1-ll_l_l_ll_l_l_t __ t_t_t_l_l_i_l_l_l 
N. 11. Pelo modo acima exemplificado se cnntinuará o mappa nas folhns srgnintes, ~lnnçanrio-s,~ tkllni~o do titulo das mercadorias de cada classe o_s dh'crw:: . ; ,,;,,· ::('.-' 

.. iJí1las espirituosas -~foycis de madeira, &e., &e.,- se lançarão rm eol nmuas tlistincta~ o~ di\ r;·so:; artigos que se comprehcnderem nessas classes; podeildn ·,: 
... :) o tittulo ferro c aço, podem-se compr,.hcnder em um só artigo as fcrr r.~cm 31wsas, & ·. l'aru ~;~ liqnidos espirituMos, a1ém da coiumna do yalor; hntcrâ p;-- ' !'-·~ ,\ , . 

r· •. í ·; 
1. , •• g., drhaixo dos titulos--Fnzewlas de nlgod;lo-Ft•n·o e aço-Cob!·c-Yinl!os-Agtwt·Jentes e outras 
~ú ro!urnua o~ qnc tin~t'eíll analogin entre si, n fim de se n:io multiplicarem demasiado os artigos,'. g., 

No fim deste mappa irão os resumos que se seguem no ,·crso. 

\} 

l~l 

1833. 
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o ..,_ D'ONDE IMPORTADAS. 

c;.,·-
... QJ .... :: 
~~ 

'O 

1 Grau· Bt·e tauha .......•.•••••.•.. t 12:000$ 
2 Dita, Possessões d'Asia e Australia. 1oog 
3 Dita, dita d'America e Af•·ica ....... .......... 
4 França .•••..•••...•.•.•.•...... 6:000$ 
5 Dita, suas Possessões .....••...•.. .......... 

&c., &c. 
Total .••. 11~: 100~ 

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS IMPORTADAS DE CADA PAIZ. 

"" "' . "'o 8e o ... o o o c.;·-
... QJ 'O .. 'O o 'O o .... _ 
=1::1) Q -- =;;- =-- TotaL ~QJ ,QO o; O 

.Q~ 
=o 

~g "' t>.eO t:I)U") 

E!: c;U") <;.,.., 
B~ W'" (;... ~ (;... 
~IJ:i ~ 

-
........... ·········· .... ······ 112:000~ ·········· 11'2:ooos .......... ·········· .......... ·········· 100$ ·········· .......... ·········· ........ ,. ·········· ·········· .......... ·········· ·········· .......... ·········· .......... 6:0008 

·········· .......... ·········· . ......... ·········· ·········· 
·········· .......... ·········· 112: ou os 100~ 118 :000~ 

I De cada 
Nação. 

}112:toos

1

, 

} 6:ooog 

llllRIOOfl I 

Resumo da quantidadt e valor das mercadorias estrangeiras despachada.r; para consumo na Alfondega do Rio 
de Janeiro, importadas nn barcos brasileiros e estrangeiros, no anno de 1836-1837. 

~-~ EM 11 BARCOS lllL\SILEIROS. I BARCOS ESTR.\XGEIROS. 
F. li 

TOTAL. 

MERCADO!U.-\S. 

Quan t. Valor. Quant. Valor. Quant. 
Livres de direitos para o serviço do Estado. 

Artigos para a ::uarinh_a ...................................... 'li' ........ . 
,, » Reparttção da _Guerra ..•••••••••••••.•••••••••• 

1 
•••••••••• 

>> » Outras Repartições •.••••••••••••••••••••.•.•••.••••...••• 
~0:0.00~ ll··········i··········]\''''''''"' 60:000~ .......... r········· ......... . 
2:000$ .............................. . 

Para particulares. 

Machinas, instrumentos de ferro concedidos livres ...•.••.•..•. 
Materias primas para fabricas naciouaes •••••.••••••.•.•.••••• 
Ouro e prata em moeda. • • . . . . • • • • • ••.•••••.••.•••••••••.• 
Ouro en1 barra ou pó. • • • • • . . . . • • . • • • • • • • • . • • . • . • • • l\larcos. 

&c., &c. 
Total ••.••••• 

··········~···· ....... \i .......... ,.~o:ooog ~-········· 860$ 10:0003 •••••••••• ••••••...• 800$ 

S"õõr 92: 000~ . • • • • • .. • • 40:000$ soos 

Pagando direitos de 50 o,' o 

Polvora.. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . Libra •••. ·" .•..•.•••• 

Pagando direitos de 30 ofo 

Chá ••.••••••••..••••.•••.•••.•.••••••••••.•• 

Pagando direitos de 15 °/o 
LÃ. 

Pannos · •· · · · • · • · · • • ·.·:::::::.'.'.'. ·:. ·:::::::::. 
Casimiras •• • • · • • • • • · &c., &c. 

>I 

Covados ••• 
)) 

~ ,, ........ .. s u ........ .. 

s 11•······· .. s ,, ......... . 

8 11 ......... . 
11 ......... . 

8 ., ......... . 
a 

Valor. 

20:000$ 
60:000~ 
2:ooos 

40:000$1 
10:000S 

13'2'7õõõr j 
I 

I 
I 

Si 
I 

si 

I 
I 

~ 
3 

N. B .. Um mappa_ seJnelhaute ao antecedente, com os resumos acima, se fará das mercadorias estrangekas re~xportadas e baldeadas 
para os pmzes estrangeiros . ,. · 

Para qu~ na orgaoisaç.liQ deste mappa ~>e proceda de um modo uniforme em todas as Alfandegas, e se possa arranjar o mappa g~ra! de 
todo o 1m peno, tiervirá de norma o primeiro que se fizer no Rie de Janeiro debaixo d6Ste plano, o qual ie remetterá par.a esse fim ás Prov1nc•as• 

1 
; 
j 

·., 

il 

~ 

... 

i 
I 

j 
i 

)i 
'i 
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HODELO l'J.o :18. 

Termo de Visita. 

A de de mil oitocentos e annos, 
nesta Côrtc e Cidade do Rio de Janeiro, e a bordo do vindo 
de onde eu Escrivão, adiante nomeado, fui vindo, junto 
com os Officiaes abaixo assignados, para effeito de se proceder á visita 
do mesmo por ter concluído a sua descarga, como me fez certo o Com
mandante pela declara~ão junta, e sendo ahi, notifiquei ao mesmo Com
mandante, e mais pessoas de sua equipagem, para declararem se have
rião a bordo mercadorias que pertenção á A lfandega; por que, não o tendo 
feito antes da Visita, e sendo achadas depois da busca, as perderião, 
c pagaria o Commandante a multa da metade do seu valor, na fórma 
do RPgulamento; e por elle foi dito nada maisif.er, e procedendo-se á 
busca pelos Officiaes, disserão que nada havia (ou que achárão taes 
e tacs volumes). E pat·a constar, eu F ... , Escrivão da Descarga, fiz 
este Ter·mo, que assignárão. 

{Assignados) 

(O Commandante da Embarcação.) 

(O Guarda Môr.) 

(O Guarda pa1·a a busca, e mais alguns 
Guardas se fôr preciso.} 
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liiODELO 1'1.0 J.9. 

De uma letra de direitos de consumo e expedirnte nos despachos de 
reexportação e baldeação. 

N.o 1. 

Alfandega do Rio de Janeiro Direito de consumo .... 
Expediente .........•. 

2:000:-tPOOO 
200~000 

2:200~000 

O Sr. F. pagará no dia Dez (1 O) de 
Janeiro de mil oitocentos trinta e sete (1837) se até então não satisfizer 
ao determinado no art. 2F,.2 do Uegulamento de 22 de Junho de 1836 
ao Thesoureiro da Alfandega desta Côrtc, ou á sua ordem, a quantia de 
dous contos e duzentos mil réis, em que importão os direitos de consu
mo, e o expediente das mercadorias que despachou hoje por baldeação 
para o .Maranhão, constantes do despacho n. 12. Esta letra terá o 
mesmo valor e força dos Assignados da Alfandega, 

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 1836. 

Aceito. 
F. 

O Escrivão da Alfãndega 
F. 

N. B. Estas letras serão endossadas por um Assignante da Alfan
dega. 
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Do Tenno de Assignante. 

Ao~ tanto de tal mcz e anno, compareceu perante o Inspcctol' dcsUt 
Alandega F., e de mim escrivão della abaixo nomeado, o Negociante 
desta PraÇD. F. , requerendo ser .Assignante da mesma Alfandcga e 
gozar como tal da espet·a de tres e seis mczes no pagamento dos direitos 
dns mercadorias que por sua conta e consignação despachat·, obrigan
do-se a satisfazer pontualmente os bilhefes que para esse fim sobre 
elle sacar o Escrivão da Alf'andega , tudo ha conformidade do que dis
pocm as Leis e RcgularnentDs a este l'espeito; e apresentou neste acto 
como Fiado I' e principal pagador dos ditos bilhetes a :F. , Negociante 
desta Praça ou (ou proprietario nesta Cidade) que assim o declarou. 
E annuindo o dito Inspectot• a todo o referido, assignárão o prcsenta 
Termo. E eu F., Escrivão da Alfandega o escrevi ou subscrevi. 

Appcllido ao Inspcctor. 
(Assignatura do Assignantc.) 

(Ditn do Fiador ou Fiadores. 

PARTE Il 25 



-. 1!H , __ 

»IODELO N.0 21. 

De um bilhete sobre Assignante da Alfandegtf'> 

Al.JI'ANDEGA DO RIO DE JAXElRO. 

Réis ..... . 
Premio ... . 

134:tll92'4. 
2~024 

O Sr·. F. pagará no dia nove de 
Abril de 1837 a quantia de cento e trinta e quatro mil novecentos 
vinte c quatm réis, que he a metade da importancia dos direitos de 1& 
por cento, c dous mil vinte c quatro réis de premio; c no dia nove do 
J,aneiro do corrente anno lhe fiea abonada no livro respectivo. 

Ilio 9 de Janeiro de 1837. 

Aceito. 
F. 

(O Escrivão da Alfandega.) 
F. 

N. B. Na divisão do cap:tal , e no caleulo co premio se evHarão· 
aSc fr.acções. 



J:r;·ação dos bilhétes sobre os Assignantes da Al(andega do Rio de Ja .. 
u~ro, pelos Direitos de mercadorias que despachárão no mez de 
Janeiro proximo zJassado (ou (lo corrente) que remeti e á Thcsou~ 
:·aria da Fazenda Publica de-sta Provincia o Thesoureiro da Al
fandega Fuão, a sabet : 

"' r . "" A VENCER EM ABRIL. A YENCER mi JULHO. 

i DATA 
E-< 

:('JS DILIIETF.S, 

~ .... 
;.: 

~ Direitos. 1 ~/2 °/o Direitos. 3 0/('J 
-< 

~~-~ S32. ~:-; ------ ---- --·- ----
Fuão ••.•• 161$406 2~4:20 161$406 4$842 

))' Fuão ..••. ~3~~~!4 2$02~ 134$924 4$M8 
9 Fuão ...•. .")21 ~.}/ 5 '*~910 327,~375 9S824 

~ )) Fuão ..... 328$800 48U32 328SSOO !l$864 
11 Fuão .•••. 103$080 18;)54 1038fl80 3$110 

)) Fuão ..... 115$9':20 18738 115~920 3S47G 
i 13 Fuão .•.•. 109$002 1$635 109$002 3S270 

---· ----- ---- -----
1:281$107 19g2U 1:2818107 38$í34 

RECAPITULAÇAO. 

A IJCHCC)' 

. t.w 7 de Abril .................. . 
9 )) ••••••...•.....••.. 

11 )) .•.•.••..•.....•... 
13 )) ••.....•..........• 
7 de Julho ...•...•...•..•... 
!) )) ···~ .............. . 

11 )) •.•....••...••...•. 
13 )) •....•.•..•........ 

Direitos. 

296$331 
656S175 
2tH$600 
109/1002 
2!)fl$:l30 
6568175 
219$600 
109$002 

2:562$215 

-::,..lüma dos Direitos de 50 °/0 da polvora •....•.. ,. 
de 30 >> do chá •........•.•.• 
de 15 » dos outros generos ... 

f'rt·niio . .. ~ ........................... , .•.•...... , .. 

íio d~t Janriro, 31 de Janeiro de 1832. 

Premias. 

4$444 
9~tH2 
3~202 

1HG35 
8S890 

19'685 
f.$586 
38270 

57~64.4 

'231$840 
218:004 

2:112$37l 

2:5G2g215 
57$64.4 

2:619$859 

I 

---

Polvora.l 
Chá. 

--1 

1'utctl . 

300877~) 
666$017 
222$8U2 
110Sü37 
3115S220 
6i5886() 
226$18() 
112$272 

2:619$859 

(.\ssignado o EscriYilo da A.lf,mdc~ow .) 

F. 
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IJe uma guia de mercadorias estrangeiras que jú tenluio pago Dircitus 
de consumo. 

IUD DE JA:\'EUW, D DE NOVEMBRO Im 183G~ 

Despacha Manoel de Souza, para a Bahia, a bordo da surnaca 
Yencedora, 1\Iestr·e 1\Ianoel Mendes, a entregai' a Pnntaleüo 
de Sá, as seguintes mercadorias estrangeiras já despac:wdas 
para consumo, a saber : 

1\I- 4--Quufl-.:) barricas n. 1 a r.., com vinte c quatro arrobas de fari
n!Ja ele trigo. 

6-Seis p:1cotes, n. ü a 11, de panno de algodão americano com 
duzentas peças. 

1.1S--1~Um bahú sem numero,~ conlcncto·: 

20 Vinte peças de morins finos de 32 varas. 
1 O Dez peças de chitas inglezas, com tantos cavados. 
20 Vinte chales de seda largos. 
10 Dez pcçns de lenços de cas~a finos, com tantos lenços. 

(Assignado) Manoel de Souza. 

Conferi c seguirão para bordü. Rio D de Novembro de 183G. 

(Assignado o Coôferente.)' 

H11bricada c Chanccllada por mim Escrivão da Mesa de 
Hendas. 

(Assignaclo o l~scrivão.) 

(Assiguaclu_ o Administrado r ou Iuspc..;tor F.) 
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l!.J lt ii~; ç~ /),.f'_. fj·J. -t> ,!f:$;~.:;:~;' (J 

OilSEHYAÇÕE:S. =~:~:;:~·-~~;o~~·"c=~~~~~~~c·;~~-3 r-~ ~~5 ~-- G --~'~. -~~~-~-9_=,~~~ 
' Inspector .•..•.. F .... !) 

o inspcctor F. foi nomeado por I Esc.ryfto ...•.•..• 
Decreto de de 183 , registrado 
a fl. do Lino 1. 0 do Hcgistro ThesourcirJ ..... 
da Alfandega. [ 

Tomou posse c prestou juramento 1. o Escripturio .. 
t·m como do termo a fl. 

g 9 fH/ 2 

g 9 9 

F .... 9 

F •.•• 9 1/2 

F .... F ... 
F. ··I ~-· F .•. F ... F ... 

F .•. 

s('gtw
~0 flÍl" 

:n. 

,to livro respectivo. 2.o dito ..••.•.•. 
Teve licença do Tribunal do 

Thesouro por Pro-risfío de rr- :\manumse ..... 
11 &c. 

F .... 9 F... I· ... F ... 9 

gistrada a fi. do livro respcc- 1
1

1 

tiyo, sem ven.cimcnto! p~r!l tratar r )) ..... 
de seus negocws, c prmclpJOu a ter 

1 

em•ito em ·i Gtwri.la-illúr ..... 
Deu parte de doente em I 

l'alleccu em J Escriv.daentrada 
O 1.o Escripturario F. faltou por 

doente, como fez certo. I Feitor Conferente 
O Feitor F. faltou por ter casado 

no dia 30 de Junho proximo pas- , 
~ado. 

)) 

O Amanuensc F. faltou por ha-11 Confcrcnt. de fóra 
wr fallendo sru pai no dia 3. 

O 2.u Escripturario F. faltou de Porteiro .••. , .•. 
:2 a 5 sem causa justificada. 

&c., &c., &c. 

F ••.. F ... 

f .... 9 

17 !) l •••• 

F .... 9 

F .•.• 9 1/2 

F .... F ... 

F .... 

F .... I 8 

r ... F ... F ... F ... !) 9 ·1f2 g 9 

g !) 9 li 
9 9 9 

I ~ 1:2 
F ... F ... F ... n 

9 \) \) 9 

!) 9 

9 1f2 91/2 

F ... F ... 

) Continuo •.••.. 'I F .... ,8 
I Correio......... F.... 8 . 
~~--~=-------~-=~~~~------~~~~~---- ' 

1\', B. Na pagina direita deste livro irá o Ponto, e na esquerda em frente as ObscrYações. 

.::( 

j 

~ 
j 
l 
l 
1 
~ 
:l 

J 
i 

l 
,1 
I 
1 



v 

--~~·-?~ 

TABELLA PARA r, ORGANISAÇÃO DAS ALFANDEG1\S DO IIIPERIO. 

RIO DE JANEIRO. PER:lA~IBUCO. I' MARA~lC z~'.ll 1'ARÁ, - RIO GRANDE E s. JOSEII PORTO ALEGRE. SANTOS ••• 2 8/10 ·r)ls. CA.TJÍAÍl. 4 3/t-0 .;].~: ... ~PENAS LA- . ESPIRITO SANTO 10 .,J 
I ' iJ DO NORTE, . I[ 1\A~flEIRAS, .10 •/o RIOG. DO NORTE 10•/o 
I . PARAHYB,\. 3 2/10 .,. ALAGO.lll EY (\!tAC.\TY NO PARNAHYB~····· 7 .,. 

1 por •/. da renda 1 4/10 •f. da renda 1 9/10 •f. da renda ií "I• da rcn ' divi-11
1

1; "Í• da renda di vi- . M\CUO •• 10 •f. ~~~ c~~AliÁ ••••• 10 •/. PAnANAGUA ••••• lO •/. 

d • 'd'd 218 d' 'd'd 197!\ d'd 1 I d'd 83 ~~---.. FORTALE-.A r. 6/10 •f. s. BORlA ••••••••• 10 •f. 
~~ BAHIA, 

divididos em 361 lVI I os em lVI 1 os em li : os em plr- 1 0~ em par- íl 7/10 •f, da renda de ambas; divididos em . I 
''""· '""'· ""~ ~ te>. c~= I '"'~= 188 ''""· Em" P"'"· ' •: '"""~'· ~--: 11 ''"''· ""'"""'· 

..,. • V&NGllolEM'l'o. .;, VENCIMENto. .;. ' VENCIMENTo. I! 'I,;, VENcg:r:o~ro. ;, VENCU!EilTO. ~ VENCIMENTO. ~ VE~<CmE:'!TO., ;, 1 VENCIMEXTO.I ;, I VEliCIMENro. ;, VENCIMENTO. I 
~ ~ -o , " "' "' -o "OI "O "' 
0 o o , o o o o lo o o 

~ c:i ~ ~ c:i ~ ~ c:i ._; I .... Q ,.,; ~ Q ._; ~ Q ~ ~ c:i ~ ~ c:i .;; ~ Q I .;; t; c: -= ~ Q .;; ~ ~ ~ \ • i?t) • I ~ . I ~ ~ I~~-.. -·-:~ . I ~ . I 
Q., ~ ..... c. ~ .... Q., ~ .... i=., ~ -::: Q., ..:::; ... , c. ~ ..... Q., ~ ..... Q., ~ ..... l'o. <l.l .... Q., <l.l ..... Q., ~ -

s "' o s ~ o s ~ g ,3 'E ;; e ~-.; g s 'E g s 'E g s 'E g a ~ g a 'E g s- ~ g 
:: ~ á & :__o __ & ~ _o __ ~l~ o :-.:t ~ c a ~ o a :__o __ ~ ~_o ___ :'j"' __J_:-_

1
col_o_ a ~ o ~ 

~:l'd~;~~·::::: :I.~ ~~~~~~ . :~ .. ~ ~~~~~~ . :~ .. ~ ~ :~~~~ . ~~.li.~,~ ~~~~a.. :~ .. ~ .. ~~~~I .. ~. } ~~~~ ~ 1 soo$ s 1 8oo~ 4'lroo~ 2

1

1 

1 5oos 2 , soo,~ 1 
Escnvfio •.•..•• 1 1:6008 16 1 1:1008 11· 1 1~1008 11 1 800S 7 1 600$ O 1 6008 6 1 6008 6 1 6008 3 1 bOOH 2 1 4008 2 1 4008 1 
1. os Escriptura- . 
rios Ajudantes. 4 700S 6 3 600S 6 3 6008 6 3 5008 'J 2 400$ 1 3 4008 4 2 4008 4 l 4008 2 1 300B 2 / 1 300$ 2 1 3008 t 

2,os ditos....... 5 600$ 5 5 bOO$ 5 4 5008 5 4 400H -:i 3 300$ 3 4 300fl a 3 300$ 3 2 300$ '2 1, aeos 1 
1 

1 306$ 1 
Amanuenses .... 12 4008 3 7 3008 3 6 3008 3 6 BOOB J li 51 300S 2 5 3008 2 3 3008 2 2 3008 1 l 200S 1 ljl 200S L 
Thesoureiro I 
eFiel ......... 11:5008 15 11:1008 11 61:1003 11 11 7008 7!11 500$ 5 1 500$ 5 1 5008 5 1 6008 21!1 400$ 2/,1 4008 1 
G~arda-Mór .... 11:600$ 16 1 1:1008 _11 11:1008 11 l 700~, 7 1 5008 5 1 600$ 6 1 &008 5 1 600,9 2

11
1 400$ 2

1 AJudante....... 1 8008 8 1 76~ o. 1 7008 6 • • • .. • .. . • . •• • .. • .. .. • . 1 4008 4 · 
Escrivllo da des- -
~arga .... •..... J 1:5008 15 1 800S 8 I 8008 8 11 GOOS r. 1 5008 5 1 ~008 5 1 500S I 4 11 11 4008 I 3 11 11 4008 I 1 

AJudantes... .. • 2 700fl 7 1 6008 6 1 600S 6 .. • ..... ,. • .. .. • • .. .. • • .. -t •OOS 4 
Feitores Confe- 1 

rentes internos j I 
~externos .... 121:000$ 11 s 700$ 7 7 7008 7 Gí 600S s!l51 500$1 41151 500$1 41131 500~1 41121 400$1 ali ti 400SI ti! li 400~1 1 

Ajudantes dos ' 
Conferentes ex- I i 
ternos ........ 6 -400S 3 4 aoog 3 2 300~ 3 31 300$ · 3 !I 2 300$1 2 2 300$ 2 1 300S 211 1l1 300Sj 1 ljlj 200$1 1 

Stcreometra e 1 I • 
~-Areometra....... 1 ': ooon J 1 1 7008 7 1 700$ 7 11 !300$ 5 1 500$ I 4 1 500$ 4 l 50 0S 4 

Ajudante.. .. .. • 1 6008 5 1 5008 5 1 500$ 5 .. ,. • . .. • . • ·1·. . . . . . . . . . . 1 300$ 3 
:Porteiro ...... ~.~ 7008 6 ~ 600$ G _2 6008 6 ~ 500$ 5 ~ 400SI 5 _: 4008 4 _: 300$ 3~~~~ 300Sj 1 ~~~~ 300Hj 1 ~~-~~ :{008j~' ~~~ ;f00$1 1 

Administrador 
das Capatazias, 
quando não fo
rem arremata-
das ••.•••••••• 

501 I 1137 

11 !~~~oa~ da 1 •••• 11 111/1000 

32 

112/1000 

Guardas ....... 11801 400$1 .. • ·11··1 400$1 .. "li· ·I 400$ 

Gratificação, 
quando embar
cados 320 réis 
diarios. 

ContinUO$ ••••• ·113 
Correios........ 2 

300$ 
300$ 

• •••11 2 
r 

300$ 
300fl 

••• •li 1 
1 

3008 
300$ 

29 
1'24 

30 19 14 11 

11 ijf'OOO ' .. li 1'''"" i• .. '11111/2 .,. I' .. '11111 1/2 .,. 

30i !OOR ... 

1

1"1 3008 .... •• 300$ .... .. 300$ ...... , .. 

1! ~oos !. 
1! ~~os ····j[tl 2oos! ... _.l111 2oos1 .... 1111 2oog1 .... 111 

250$1••. til•. 

1&0$1 .... 111 

8 

250~1 •••••••• 

l 
15(>al .. ··!!11 

4 

25081• ••• ,. • 

t50SI .... ;1 1 
I 

2008 

150$ 

Nas Alfandegas que reunem o expediente das Mesas de Rendas, a porcentage~flo Administrador das Capatazias será deduzida das rendas só mente que são proprias da A lfandega. 
Na Alfandega do Maranhão e nas outras, a cujo cargo fica.o expediente das csas de Rendas, se deduzirá porcentagem para os Empregados, nllo só das rendas prop•·ias da Alfandega como tambem 

das seguintes : 1. 0 t direitos da exportação para fóra do Imperio; ~. 0 , premio d . ;,:;signatlos dos ditos direitos; a .. o, ancoragem. ; 4. 0 , 15 °/o das embarcaçoes estrangeiras que passarem~ &er nacionaes. 
5. o, 5°/o da venda das nacionaes; 6. o, sel\O dos passaportes; 7 .o, 20 °/o dos c ,~rosnas Alfandegas da Província de S. Pedro. ' 

Mano'J~ do Nrw:imento Castro e Silva, 

l ~' l 
~·, 
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CARTA IMPERIAL de 22 de Junho de 1836 .. 

Concedendo privilegio exclusivo a José Joaquim Vieira Belfort, dos moinhoS' 
para descascar e manipolar arroz, de que he.inventor. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedt·o U 
faz saber aos que a presente Carta virem que, attendendo ao quo 
representou José Joaquim Vieim Belfort, ouvindo o Ptocurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, e satisfeitas as mais 
disp0"'ições da Lei de 28 de Agosto de 1830: ha pot· bem conce- -tí 
der-lhe pelo tempo de H> annos o direito de propriedade e o uso 
exclusivo dos moinhos de sua invenção para o descasque de a noz, J. 
e modo de o manipolar, segundo o desenho por elle apresentado, 
ficandtl no gozo das garantias; e sujeito ás clausulas e condições 4 
expressadas na mesma Lei. E por firmeza de tudo lhe mandou 
dar esta Carta por elle assignada, e seliada com o sello das Armas 
cJo Imperio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte duus dias do mez 
de Junho de mil oitocentos trinta c seis, dccímo quinto da Inde-
pendencia e do lmperio. · 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abrea. 

Carta pelaqual ·vossa Magestadc Imperial ha por bem conce
der por tempo de 15 annos a José Joaquim Vieira Belfort o direito 
de propriedade e o uso exclusiv·J dos moinhos de sua invenção 
para o descasque do anoz, e modo de o manipolar, segundo o 
desenho_ por elle apresentado, como acima se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim Jose Lopes a fez. 

DECRETO de 5 de Julho de 1836. 

Marcando as attribuiçõcs que competem aos Commaudantcs Superiores 
da Guarda Nacional. 

O Uegente, em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedm H,
considerando que nem a Lei de 18 de Agosto de 1831, nem o 
Decreto de 25 de Outubro de 1832, marcárão as attribuições que 
derem competir aos Commandantes Sllperiores das Guardas Na.-
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cionacs: ha por bem, usando da faculdade que lhe concede o§ 12 
do art. 102 da Constituição, deeretiw. o seguinte: . 

Art. 1. o Aos Com mandantes Superiores, nomeados na confor-· 
midade do art. 63 da Curta do Lei de 18 de Agosto de 1831, 
compete: 

§ 1. o Commanclar em Chcfü as Legiões do seu l\Iunieipio, 
inspr·ccionar o instruir os respc~elivm Chefes, c dar todas as 
orden-s neccssarias para a regularidade do serviço c disciplina dos 
Corpos. 

§ 2. o Servir de intermcdio ú corrcspondencia oficial dos Che
fes de Legião, c na sua falla á dos C()mmanrbntes dos Corpos, bem 
como ás reprrscnt<:tçõcs, c requerimentos de quaesquer Officiat's, 
ou Guardas Nacionacs, que tiverem de subir á presença do Go
verno na Côrte, c dos Pn~sidentcs nas Províncias. 

§ 3. o A marcha das corrcsponclencias, requerimentos c quacs
qucr representações, será a seg-uinte. Os Chefes de Legião, c na 
sua falta os Com mandantes dos Corpos, as dirigiriío directamcntc 
ao Commandanlc Sup;~riot' : os Comrnandantcs dos Corpos ao 
Chefe da sua respectiva L\~gião, para por clle serem enviadas ao 
Commandante Superior, os Comm<:ndantes de Comp<lnhias, c o:; 
Officiaes do Estado :Maior as dirigirão aos dos respectivos Corpos1 

c os demais Officiaes c Guardas Nacionacs aos Commandantcs de 
Companhia, para que, informando como convicl', façiío chegar 
tacs papeis ao conhecimento do Governo na C<)rte, c dos Presi
dentes nas Províncias, precedendo igualmente informações de 
todas aqnellas Autoridades, por cuja escala tem de subir, segundo 
o disposto neste paragrapho. No caso porém de queixa contra o 
Commandantc Superior, scr:i a reprcsrmtação, ou rcrrncrimcnto 
dirigido ao Minbtro da Justiça na Côrtn, c aos Presidentes nas 
Províncias, prevenindo o queixoso anticipadamcntc ao Com man
dante Supt)i'ior contra quem se qncixar. Pela mesma ordem gm
dual baixarão todas as decisões. 

§ 4. o Fdzel" o detalhe geral do serviço qne fôr designado ás 
I~egiõcs do seu Cnmrnando, conforme as ordens do Governo na 
Côrte, e dos Prcsidcntc3 nas Província~, nos casos em que estes 
podem dü-las. 

§ 5. o Remetter no fim uc cada mcz um mappa Geral da força 
da Guarda Nacional do seu Com mando, com as seguintes dccla
raçües: 1. a, n ddfercnça que houver do mappa antecedente, e o 
motivo de lia; 2 \ os diversos serviços em quo tiver sido empre
gada a Guarda Nacional, c com que força; 3. a, os auxilias dndos 
ú requisição <~c .\utoridadcs Civis, c de qnantns praças; 4. a, to
das as novidades occorridas no mcz, os castigos que tiverem lugar, 
a quem, e por que motivo. Para que o mappa gel'al seja exacto, c 
contenha todas as dcclarnções acima mcncionaclas, os Comman
dant<'s Superiores mandarão a todos os Chefes das suas respccti~ 
vas LPgiüns, c na fulta destes aos Commandanlcs dos Corpos, 
modelos para por ellcs organisan'm os mapp::ts parciacs, qno deve~ 
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rão mensalrnímte cnviat· aos Comnundantes Supctiorcs, a fim àc 
que á vista dos referidos mappas parciaes possa formar-se o geral, 
que será remcttido ao Governo na Côrte, e aos Presidentes nas 
Províncias. 

§ 6 o o Remetter as folhas mcnsaes dos vencimentos dos Ins
tmctores, Cornetas e Clarins, e mais despezas das Legiões do seu 
comrnando, logo que as receber dos respectivos Chefes e Ins
tructorcs Geraes, fazendo nellas as obscrv~çõcs que julgar neccs~ 
sariaso 

§ 7. 6 Propôr as épocas das revistas, c o mudo da inslrucção; 
receber as informações e rrpresentações dos [nstructores Geracs, 
ou dGs parciaes, por intermedio daquelles, para dar-lhes o conve
niente destino, na forma do ~ 3. o, ficando para este fim revogada 
a segunda parte do art. 5. o do Decreto de 23 de Novembro do 
anno proximo passado, e inspeccionar a mesma instrucção, para 
o que fat·á reunir qualquer Corpo da Guarda Nacional do seu Mu· 
nicipiü, com anticipada participação uo Governo na Côrte, c aos 
Presidentes nas Províncias; não podendo com tudo reunir mais 
de um, sem prévia autorisaçã:o do mesmo Governo na Côrlc, c 
Presidentes nas Províncias. 

§ 8 o o Fiscalisar a arrecadação c distribuição do armamento c 
mais munições de guerra que se fornecerem aos Corpos, segundo 
o disposto no art. t.o, § 5. 0 do Decreto de 14 de Julho de 1834, 
remettendo de seis em seis mczrs ao Governo na Côrte, e aos Pre
sidentes nas Províncias, um rnappt~ de tacs·objectos. 

§ 9 o o Examinar, quando julgar conveniente, os livros mesfrcs 
para os quaes dat·á os modelos, e os rcgi~;tros e escalas do serviço, 
nos termos dos~§ 7 o fi e 8. o do art. 1. o do Decreto de 14 de J alho 
de 1834-o 

§ 10o Conceder dispensas tcmporarias, até Ires mczcs, por jus
tificados motivos aos Officiacs, Officiaes inferiores c Guardas Na
cionaes dos Corpos do seu commando, assim como licenças para. 
se ausentarem temporariamente, quando umas c outras tenhão 
sido injustamente denegadas pelos Commandantcs dos Corpos 
ou Chefes de Legião, que serão em todo o caso primeiramente 
ouvidos. 

§ 11. Approvar as épocas düs exerci-cios marcados pelos Chefes 
de Legião, ou Commandantes dos Corpos, na sua falta, conforme 
o§ 10 do art. 1.0 do Decreto de 14 de Julho de 1834., podendo 
assistir a elles, não só para observarem o estado da instrucçüo, 
e se os Instructores cumprem com os seus deveres, a fim dQ 
darem as providencias preci~as, ou reclamarem do Governo na 
Côrte; e dos Presidentrs nas Províncias, as medidas CJUe estivercrq 
fóra do seu alcance, como tambem para com pleno conhecimento 
de causa remcttetem de seis em seis mezes no Governo r!a Côrte, 
e aos Presidentes nas Províncias, conta circumstanciada do <'SÜHb 
da instrucção dos respectivos Corpos, e do motlo por qn(~ v.; ln~:-

PAilTE ll 20. 



'lructores preenchem suas obrigações, na fôrma do art. '79 da l.ei 
de 18 do Agosto de 1831. 

§ 12. Impô r ao!> designados no § 12 do art. 1. o do Decreto de 
14 de Julho do 183ft., aos Chefes de Legião, e bem assim aos 
Ajudnntes de Ordens, Secretario Geral, Officiaes de qualquer 
graduação quo sejão, c aos simples Guardas Nacionaes, as penas 
estabelecidas no art. 19 do Decreto de 2g de Outubro de 1832, 
c conhecer da justiça, ou injustiça das ordens da-âas, ou penas 
impostas pelos Chefes de Legião e Com mandante de Corpos, po
dendo revoga-las, ou altera-Ias segundo a Lei, depois delles ouvidos . 

. Art. 2. o Todas as ordens do Governo na Côrte, e dm Presidentes 
nas Províncias, relativamente ás Guardas Nacionaes serão dirigi
das aos Com mandantes Superiores, em lugares em quo os houver. 

Art. 3. o Os Chefes de Legiões, e na sua falta os Commandan .. 
tes dos Corpos das Guardas Nacionaes, não cumprirão ordem 
alguma sem que lhe seja dirigida pelo Commandante Superior 
no lugar onde o houver, salvo quando as Autol'idades civis requi-
-sitarem auxílios em casos repentinos, ou que não admittão demora, 
os quaes lhe serão dados na fórma da Lei, não excedendo porém 
a força a mais de vinte homens, dando-se depois parte ao Com
mandante Superior. Se fôr necessario o emprego de maior força, 
os Com mandantes Superiores não o poderão consentir sem ordem 
-do Governo na Côrte, c dos Presidentes nas Províncias; excepto 
·em casos urgentíssimos, de que darão immediatamente parte ao 
mesmo Governo c Presidentes. 

Art. 4. o Os Com mandantes Superiores serão substituidos, nas 
suas faltas ou impedimentos, por quem o Governo na Côric de
.signar, c os Presidentes nas Pl'Ovincias, ficando pat·a este fim re
vogado o art. 2. 0 do Decreto de 14 de Julho de 1834. O mesmo 
fica determinado ácerca das substituições dos Chefes de Legião, 
de que trata o art. 3.0 do referido Decreto, que fica igualmente 
revogado. 

Art. 5. o Os Commandantes Superiores, e mais Autoridades, a 
quem compete ordenar a prisão de qualquer Otncial, ou Guarda 
N acionai, declararão nas suas ordens o prazo da prisão, e não 
poderão mandar soltar, senão depois de completo aquelle prazo; 
salvo por ordem da Autoridade que lhe fôr superior, que o poderá 
fazer com conhecimento de causa, e depois de ouvida a Autoridade 
que determinou a prisão, podendo ser. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
.executar com os despachos necessarios. Palacio do Uio de Janeiro 
em cinco de Julho de mil oitocentos trinta e seis, dec.imo quinto 
da lndependcncia e do lmperio. 

DJOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar P<tntoja. 
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DECRETO de 9 de Agosto de 1836. 

Concedt'ndo á Companhia do Rio Doce privilegio exclusivo para a navegação • 
por meio de barcos de vapor ou de outros superiores que se descobrirem, 
no dito rio c seus confluentes, e entre as capitaes do lmperio c da Bahia, 
mediante as vantagens, isençües e encat·gos estabelecidos na Resolução 
da Assemblea Geral Legislativa de 17 de Setembro de 1835, com algumas 
tleclaraçoes . 

. O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem conceder á Companhia de nacionaes e estrangeiros 
formada em Londres no mcz de Agosto de 1833 por João Diogo 
Sturz, c denominada -Companhia do Rio Doce-, o privilegio 
exclusivo para navegar por meio de barcos de vapor, onde outros 
superiores, que se descobrirem, não só o dito rio e seus confiuen· 
tes, mas tambem directamentc entre o mesmo rio, e as capitaes 
do Imperio e da Província da Bahia, ficando a referida Compa
nhia no gozo de todas as vantagens e isenções, assim como sujeita 
a todos os encargos na fórma da Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa de 17 de Setembro do armo passado, com as seguintes 
declar açf5es. 

1. a A Companhia do Hio Doce obriga-se a effectuar á sua propria 
custa no Rio Doce c nas suas cachoeiras aquclles melhoramentos, 
que rórem pracisos para o transporte dos generos e mercadorias, 
com aquclla forma e peso, que ordinariamente usa embarcar-se 
a bordo d1~ navios mercantes, desde a parte inferior da cachoeira 
das Escadinhas na Província do Espirito Santo, até a barra do rio 
do Peixe. 

2. a A Companhia do Rio Doce tem o direito exclusivo de navc
~ação por vapor, ou outros meios superiores que se descobrirem, 
do lHo Doce, e rlo todos os seus confluentes, e directamcnte entre 
o mesmo H10 Doe•~, c as Cidades do lHo de J nnciro c da Bahia, e 
vice-versa, por· 40 annos, comtanto que na navegação de cabota
gem sejão os barcos cmbandDirados á brasihdra, e tripolados con
forme a Lei, como está estabelecido no art. 1. o da supt•acitada 
Resolução de 17 de Setembro do anno passado. O termo de 40 
annos começará desde o dia em que a Companhia tivet· um barco 
de vapor, ou outro superior·, navegando em qualquer parte do Bio 
Doce; e a Companhia compromntte-sc a apresentar· o tal barco 
ou barcos em 18 mczes, contados da data da final ratitleaçuo deste 
contt·ar.to, sob pena de perder todos os seus privilegias. 

3. a Em todas estas aguas continuará a ser livre a navegação 
hoje commummente usada, salvo no H.io Doce, do ponto denomi
nado -Escadinhas-, até as suas cabeceiras, c nos rios con
fluentes. 

4. a A Companhia do IUo Doce tt~m o direito exclusivo de esta
belecer c perceber taxas sobt·c toda ou qualquer embarcação, 
jangada ou balça, do toda e qualquer nalureza, que navcgat· no 
Itio Doce, do ponto denominado -Esl:adinhus-, até as suas ca-
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eabeccirns, ou quo na,'cgar em todos ou quacsqucr de seus conflucno 
tes. Excq>luão-se aqucllas canôas que forem feitas de um só páo~ 
e que forcrn de menor lote do que cem arrobas, on as que forem 
unicamente empregadas na pescaria, ou para apropria commo
didade dos moradores, para passarem de um para outro lado do 
rio; mas se tal c•môa ou canôas passarem por obras da Compa
nhia, ou se forem empregadas na conducção de generos, ou pas
sageiros, então a tal conôa ou canõas serão sujeitas ás taxas d() 
mesmo modo, que as outras embarcações. A.s taxa& sobre as ca
nôas de menos de cem arrobns de lote não serão augmentadas 
além daqueltas que a Companhia exigir no decimo anno, sem 
prévio consentimento do Governo. 

5. a Para se dar execução ao art. 9. o da Resoluçâ'O de 17 de 
Setembro do D.nno pnssado, na parte que estabelece a maneira de 
reunir· as obras·, o Governo Geral nomeará tres arLHros:, e a Com
ranhia outros tantos, devendo pelo menos daus de cada parte 
ser engenheiros intelligentes daqnellas materias-. Estes arbitras 
terão um Presidente,. que será escolhido por meio da sorte, h a· 
vendo tanto o Governo como a Companhia drposrtado para isso 
os nomes de dous nrgocinntcs em uma urna, da qual S·C extrahirá 
o de um delks para uqudtc cargo, compelindo- lhe dirigir os lra
hallws, c votnr no caso de empate. No caso de que o p1ivih'gio 
srja prorogildo, eomo p~~rmitte o prer~itado artigo da Resolução 
de 17 de Setembro do anno passado 1 então a Companhia C()nti
nunrá a dcsfmctar os seus privilegios exclusivos, e perceberá as 
iaxlls ror um outro termo de 4.0 unnos, fazendo no ~otal80 annos, 
o acabutlo o tal termo de 8D armos, ccssnrão os privilegias e:tc1tJ
sivos da Companhia, c n Companhia cntrrgará {t ~ação todas as 
w·1s obras IB costumada boa condição,. sem indcmnisação al
guma. 
' 6. a A Compnnhia tem D dirrito de estabelecer as tnxas., fi'etes, 
pcdngios c direitos de passngem, que ella julgar proprios; mas 
clla sl'rÜ obrigada a 1 uhlic;!r uma talwlla de tacs taxas uma vc1. 
por <HHlO em cadu umn das Provincins intcrcssndas, o não terá o 
direito de augmentar os preços ,,c r um anno depois de tt.d publi
cJciio. 

7. a A Compani·:in sí':·fi obrignda a levar gratuitamente nos seus 
b<ucos de yapor, 011 outros superiores de que se sPrvir para nave
gar os correios do Governo e os srus papeis e b::~gúgcm, co:n a li-
111 it;Jr,;)o total de dons individnos c dez arrob:1s por viagem. 

8. a A Compmllia niio se utilisarú de seu direito de exigir taxas. 
.ou pedagios, até que tenha cst<:bdccido meios de t ransportc; e 
S',~ por qualquer cnu.;;a otl motivo,. que não sPja invasiio de inimi
gos rst rangPiros, movimPnlos Sl'díeiosos nc, interior, alguma in
fr,Jcçuo dos dirritos on privilrgios da Companhia, ou alguma ca
Jamitla[1n pnblien nnciom1l, os meios dn transporte da Companhia 
Ilearem interrompidos per mnis de um rncz em qualqurr ponto,_ 
que s•'ja, eomprPilcndiclo no priYilrgio da Companhia~ n5o pcrce--
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herá em tal caso mais do que metade das estabelecidas taxas. 
pedagios, & c., durante o tempo da tal interrupção; pot·ém se tal 
interrupção se extendcr além de 3 mezes, então a Companhia 
deixan1 de exigir em tal ponto taxas ou pedagios alguns, até que 
S!'jão restubelecidos os meios de transporte. 

9. a A Companhia está autorisada a ft~zcr os regulamentos para 
a navegação geral do Rio Doce, e dos seus confluentes, e a exigir 
o devido cumprimento delles. Estes regulamentos tratarão de 
varios objectos, como pontes, canaes, rep1·ezas, esgotos, c tudo o 
que toca ao estado navegavel destas agua:i; serão submeltidos á 
approvação do Governo, c depois de serem approvados, não serão 
mudados, nem augmentados, sem prévio consentimento do Go
verno. 

10. a Todas as machinas, barcos de vapor, instrumentos, ou 
porções dellcs, e todos os arlefactos de ferm, ou qualquer outro 
metal, importados para o serviço da Companhia, serão isentos de 
todo e quaesquer direitos de importa<;.ão pelo termo de 5 annos, 
a principiar da data do primeiro despacho livre, que a Compa~ 
nhia fizer, de artigos para as obras; ficando a Companhia privada 
deste privilegio, logo que por sentença se prove ter havido abuso 
da sua parte. 

1 t. a Os Rrasileit·os empregados no serviço da Companhia, se
rão livres do rccmtamcnto de mar c teera, por 5 annos, menos 
em cJso de guerra. Os 5 annos serão contados desde o dia do 
ajuste de cada um official ou tmbalhador respectivamente pela 
primeira vez. 

12.a Os terrenos de que a Companhia houver de necessitar 
para construcção de estradas, pontes, canacs, cdes, comportas, 
diquPs, ou reprezas, se forem devolutos, ser-lhe-hão cedidos gl'a
tuitamente; c se forem pertencentes ·ás divisões ser-lhe-hão ccdi
do3, pagando a Companhia todas as bem feitorias que nelles exis
tirem; e finalmente se os tenenos forem de pmpriedade particu
hu-, c a Companhia não puder concordar com os proprictarios, 
serão prévia e definitivamente avaliados por arbitros. O importo 
que fôt· julgLldo por dous arbitms, ou, no caso de clles não con
cordarem, pelo terceiro, será entregue ao pmprictario ou pro
p·ictarios; c sa o proprictario ou proprietarios recusarem aceitat· 
o dito importe, será este depositado em juizo, não devendo por 
pretexto algum ser a Companhia estorvada em seus trabalhos, 
salvo aos proprietarios o recurso pat·a o tribunal competente, só
mente no que respeita á boa ou má avaliação. 

i3. a São concedidas á Companhia 2' .. sesmarias de legoa em 
quadm cada uma, as quacs seruo escolhidas pelos ageiltcs da 
Companhia nas margens ou nas immediações do Hio Doce, ou 
dos seus confluentes, entre as terras devolutas. As taes sesmarias 
serão medidas c dcm,ucadas pelas autoridades competentes, logo 
qne a Companhia o requerer; c as mesmns autoridades entrega
rão á Companhia os compelt!ntcs titulos, pagando a ConJpanhiu 

v 
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todas as despezas; pot'ém das ditas 24 sesmarias concedidas á 
Companhia serão pm· ella perdidas aquellns, que no fim de sete 
annos (a principiar dezoito mezes depois da ratificação deste con· 
tracto) não forem habitadas por mais de 120 pessoas eumpeas; 
comtudo julgar-se- ha ter a Companhia preenchido esta condi· 
ção, se dentro dos ditos sete annos ella provar ter trazido para 
o Rio Doce, ou seus confluentes, numero superior a 2.880 pessoas 
europeus, não podendo ficar a Companhia responsavel pelo nu
mero que morrer nesse periodo. 

14. a Pertencerão á Companhia todo!; os terrenos alagadiços ou 
pantanosos (sendo devolutos) que ella dcsccar ou esgotar na visi
nhança do Rio Doce, ou de seus confluentes, e depois de esgota
dos a competente autoridade entregará os devidos titulos, logo 
que a Companhia assim o requerer. 

15. a Serão isentos do imposto do dizimo os generos produzidos 
nas terras da Companhia por espaço dos primeiros sete annos. 
Começar·-sc-ha a contar para cadu um dos estabelecimentos agrí
colas desde o dia em que nelle tiver principio a producção. Pela 
falta ou alteração na declaração, que a Companhia deve fazer a 
este respeito ao Governo Geral, e aos Presidentes nas respectivas 
J>rovincias, ella perderá o privilrgio da isenção do imposto sobt·e 
o estabelecimento ou estabelecimentos, a respeito dos quaes hou
ver esta omissão. Pelo que respeita a mineração, fica a Compa
nhia sujeita ás leis do paiz. 

16. a Os Engenheiros brasileiros, que forem mandados pelo 
Governo pnm presenciarem a execução das obras da Companhia, 
c se instruirem na pratica d.os trabalhos que a Companhia tiver do 
L1z~r ex~cutar, não terão ingercncia alguma nas taes obras e tra
bJlhos da Companhia, e ficarão sujeitos aos regulamentos poli
cians que ella estabelece•·, da mesma maneira que os seus proprios 
empregados. 

17 .• O Governo Geral prestará á Companhia do Uio Doce a 
força armada, de que clla necessitar, e que o mesmo Governo 
julgat' conveniente, sendo porém esta mnniciadu, alimentada, 
fardada c paga á custa da mesma Companhia, desde o momento 
em que snhit· dos corpos a que pel'lencet·, até aquclle em que 
nelles entrat·. No caso em que o mesmo Governo não julgue con
veniente o dispensar do seu serviço aquclla força, pennillirá á 
Companhia o alistar, fard:1r c armar cel'lo numero de cidadãos 
brasileiros, fornecendo~Ihe os precisos olllciacs para commnnda
Ios. Esta ultima força não poderá ser tirada para fóra sem con
sentimento da Companhia. 

18. a Se durante os exames e medíçôes pt'diminarcs que devem 
preceder ás obras, ou dumnte a execuçüo dcllas apparecet· alguma 
eousa de mutua vantag(~m para a Nação e para a Companhi11, a 
Companhia terá toda a lí!Jerdarte de replTS!Hilar, pedí1·, rcqw~rer, 
ou offt>rccer taes co usas á consideração elo Govemo, da Assem h !f:~ a 
Geral _Legislativa, ou das Asscmbléas Legislativas Provinciaes, 
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como exigirem ns cit·cumstnncias, e tal rcprcs:mtaÇão ou petiçi'ío , 
encontrará da parte do (~ovcrno toda a altcnçfio compatível com 
as leis, e não prejudicará de fónna alguma ss presentes privilegias 
e concessões. 

19. a A Companhia não terá outras obrigações senão aquellas 
impostas na Resolução de 17 de Setembro do anno passado, e as 
especificadas no presente Decreto. No caso de duvida sobre a in
telligencia de algum artigo daquella l\esoluçuo, será a duvida 
decidida pelo Poder Legislativo, como determina a Constituição; 
se a duvida versar sómente sobre algum artigo do presente con
tracto, cuja intelligencía não esteja ligada á da referida Hesolu
ção, neste caso a duvida será decidida por arbitras escolhidos 
pelo modo seguinte: o Governo Imperial nomeará dous arbitras, 
e a Companhia outros dous. Estes arbitras devem ter um Presi
dente pam desempatar, o qual será escolhido por meio de sorte, 
havendo tanto o Governo como a Companhia depositado para isso 
cada um os nomes de' dous negociantes em uma urna, da qual so 
extrahirá o de um dclles para aqucllc cargo, competindo-lho 
assisti!' a todos os trabalhos, c votar no caso de empate. Se a 
materia que deve ser discutida envolver muitas questões techni
cas ou profissionaes, então haverá de ambas as partes tres arbi
tras, e do cada tres, dous pelo menos devem ser engenheiros bem 
entendedores dessas materias. 

20. a A Companhia começará as suas operações para effectuar a 
navegabilidade do Rio Doce dentro de dezoito mezes da final rati
ficação deste contracto, sob pena do perdimento dos privilegias. 
O exame pratico, e as medições por engenheiros hydraulicos, que 
devem necessariamente preceder ás obras, serão considerados 
como principio das obras. 

21. a Fica sem effeito o Decreto de 8 de J aneii'O de 1836. 
Antonio Paulinú Limpo de Abreo, Ministro e Secretario de 

Estado dos Negocios Estrangeiros, encarregado interinamente dos 
do lmperio, o tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Agosto de 
mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da lndopcndcncia e 
du lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paurino Limpo de Abreo. 
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DECRETO de 29 de Agosto de 1836. 

Prorogando até 2 de Outubro a presente sessão da Assembléa Get·al 
Legislativa. 

Estando ainda pendentes do discussão algumas medidas Legis
lativas de summa impo1·tancia: o B.egente em Nome do Impera
dor o Senhor Dom Pedro 11 ha por bem, em virtude do art. 101 
§ 5.0 da Constituição, prorogar até o dia dous do futuro mez de 
Outubro a presente sessão ordinaria da Assernbléa Geral Legis
lativa. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgocios Estrangeiros, encarregado interinamente dos 
do lrnperio, o tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do llio de Janeim em vinte nove de 
Agosto de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da Indo· 
pendencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Ahreo. 

DECRETO de 31 de Agosto de 1836. 

Regulando a execuçiio do art. 9.0 § ~ .0 da Lei de 31 de Outubro de 1835, sobre 
o pagamento de 2 °/o do valor de qualquer cousa demandada em Juizo, c 
outras disposicões. 

O Regente em Nome do lmp•~rador o Senhor Dom Pedro 11, 
regulando a execução do art. 9. 0 § 2.0 da Lei de 31 de Outubro 
de 1835: ordena que provisoriamente se observe o seguinte : .., 

Art. 1. o São sujeitas ao pagamento de dous por cento do valor 
de quaesquer cousas demandadas em Juizo : 

1. o Todo o autor ou réo, contra quem se proferir sentença 
definitiva em qualquer Juizo Civil, comprehendido o Juizo de Paz, 
a respeito das sentenças definitivas, proferidas nas causas que 
cabem na sua alçada, e nas que antes pertencião ao Juizo da Al
motaceria. 

2. o Tudo o autor, que tendo proposto a demanda em luizo 
desistir della, depois que estiver contestada, ou seja antes, ou 
depois da sentença definitiva. 

3. o Todo o auto•· e réo, que depois de contestada a demanda, 
antes ou depois dH sentença definitiva, a fizer terminar por meio 
de lransacção e amigavel composição. Neste caso cada uma das 
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partes ficará obrigada solidariamente, para se poder h a vet· o pa
gamento ou de ambas, ou de uma dellas, como mais convier. 

Art. 2. o Nenhuma sentença definitiva, ou tenha sido proferida 
sobre o objccto principal da demanda, ou tenha sido sobre a dc
sistcncia, transacção, ou amigavel composição, de que trata o 
artigo antecedente, será transitada pela Chanccllaria, sem que se 
apresente conhecimento de se ter pago os dous por cento do valor 
da cousa qnc fôra demandada. 

Art. 3. o Se as partes não extra h irem as sentenças do processo, 
nos casos dos artigos precedentes, quando dellas se não ti ver a ppel
Jado, ou uão tiverem sido embargadas, e as não levarem ;;i Chan
cellaria dentro do prazo de sessenta dias, contados dê.l data da inti
mação que dcllas se lhes tiver feito, ou a seus legitimas procura
dores, serno demandadas pelos respectivos Fiscacs o Collcctorcs, 
para pagarem os dous por cento; procedendo-se executiva e snm
rnariamcntc, c servindo de fundamento á intenção da Fazenda 
Nacional as respectivas certidões. 

Art. ~ .. o Da mesma fórma se procederá a respeito das partes, 
que tendo desistido da dcm~nda, ou havendo-se composto, nos 
termos do ar L. 1. o, não fizerem subir os autos á conclusão para 
serem julgados por sentença as desistcncias, transacções c compo
sições, dentro do prazo de trinta dias, contados da data dos res
pectivos termos. 

Art. 5. o Para este fim todos os Escrivães dos Juizos de Paz c 
mais Juizos Cíveis, rcmctterão no principio de cada mcz, não ex
cedendo o dia 8, uma certidão com relação de todas as partes, 
fjUC estiverem nas eircumst<mcias dos arts. 3. 0 c 4. 0

, com especi
ficada declaração do valor das cousas demandadas, na f:ôrte ao 
Administrador da Rcccbedoria, nas Capital's dr1s Provincias aos 
Inspectorcs das Thcsourarias, c nas mais Viilas c Cidades aos 
Collectores, ou Fiscaes da Fazenda Nacional que ncllas hou
verem. 

Art. 6. '' O valor das co usas demandadas será sempre t'egulado 
pelo pedido pelos autores, que ficão obrigados a declara-lo expres
samente, d'ora em diante, logo que prop1Zcrcm em Juizo qual
quer acção, ordinaria ou summarin, seja qual fôr o seu objecto. 

Art. 7. o O valor daJ cousas demandadas, que ainda não tive
rem sido definitivamente julgadas, será tnmbem declarado pelos 
autores, no caso de o não ter sido nos Hb~~llos, ou petições por 
que se houverem começado as acçõcs actualmcntc pendentes cru 
Juizo; c a esta declaração serão obrigados pelos respectivos Juizes, 
que para isso lhes assignarão prazos razoavcis; ficando incumbi
do aos Escrivães não proseguirem nos feitos que estiverem nestns 
circumstancias, sem se effecluar a decluraçrio; sob pena de res
ponsabilidade aos Juizes e Escrivães, que assim não praticarem. 

Art. 8. o O valor das cousas demandadas, que não tivet· sido 
declarado nos processos actualrnentc pendentes, c sobre que já se 
tenha proferido sentença definitiva em primeira instancia, do 

PARTE 11 27 
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primeiro do mez de Julho deste corrente anno em diant~, tenha, 
ou não passado pela Chancellaria, será regulado, ou pela mesma 
sentençn. se ncl1a houver condemnaçào de qrwntia certa, ou por 
arbitramento de lou\'ados, da mnneira que S(~ proerde nn louvação 
para as appellações ou mesrr.o por accordo, c uprazimenlo de am
bas as partes. 

Art. 9. o Esta diligencia será feita no Juizo de primeira lnstnn
cia, que tiver proferido a sentença, c de lia enviará certidão ores
pectivo Escrivão <ls pessoas declaradas no art. 5. 0 

Art. 10. Em quanto as partes nuo satisfizerem a esta diligen
cia, 'e a não fizerem constar por docuBJento, não poderá transitar 
a sentenf;a na ChanceHaria; não poderá t.rr cumprimrnto e ex e~ 
cução, se já tiver transitndo; não poderá proscguir na execução, 
se já estiver começado; não podrrá ser embargada ou appellada; 
e no caso de já se terem om~recido embargos ou interposto a ap
pellação, nem aqucHes, nem esta poderão ter andamento; e se
rão responsavcis os Juizes, Escrivães c mais empregados, que o 
contrario praticnrcm. 

Art. 11. Quando o valor das cousas demandadas, de que trata 
o art.. 8. o, fôr regulado por arbitramento de louvados, com que as 
parte~ se contcnkrn, ou por accordo, e aprazimento dellas, não 
poderão, quando forem vencedoras, haver das vencidas mais quo 
esse v~lor arbitrado; devendo porém haver sómeutc a quantia, 
ou valor que lhe fôr jHlgado, quando seja mencs. 

Art. 12. A cobrança destes direitos fica encarregada no Muni
cipio da Côrle, (~ nas Províncias, ás mesmas Hcpartiçõcs c Em
pregados, á que está encarregada a cobrança, c arreeadação das 
Uendas Gcracs. 

Art. 13. A importancia dos dous por cento, que pagarem as 
partes vencedoras, será accmnulada ao principal, c custns que ti
verem vencido, para por tudo serem executadas as 11artes ven
cidas. 

Manoel do Nascimentos Castro c Silva, do Conselho do mesmo 
Augusto Senhor, ~ríinistro c Secretario de Estado dos Negoeios da 
Fazenda, c i' residente do Tribunal do T~tesouro Publico Nacional, 
o tenha assim entendido (~ faça executar com os de6pnchos nec~s
sarios. Palacio do H.io do Janeiro em trinta c um de Agosto de mil 
oitocentos trinta e seis, dccirno quinto da Independencia c do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEUÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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DECHETO de 15 de Setembro de 1836. 

Autorisando a incorpora;; ao da Companhia de Mineraçlio da Provinciu de Minas 
Geraes, para a extracçao de metaes e pedras peciosas, debaixo das condiçoes 
que estabelece. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Il, 
attendendo ao que rr-presentúrflo l<'recland Ker CoBings & c. a: 
ha por bPm autorba-los para formar uma Companhia com a de
nomin<H;Ew de -Compauhin de Mineração da Provincia do Minas 
Gerdes-, a qual tenha por objecto a extracção do ouro, pr:1ta e 
quaesquer outros metaes, bem como llc pedras preciosas, a exr:ep
ção de diamantes, na referida Provinda, por espaço de vinte 
annos, a contar da data do presente Decreto, com as condições 
seguintes : 

1. a A extraeçüo será estabelecida em uma ou mais lavras, em 
que seja lieito ;ninc;';W, o que a Companhia obtivt~r por compra, 
n contento, c livre arhit!'io de seus possuidores, png·ando a mcsma 
Conn:anhia os direitos aue nor Lei se achão estabelecidos, ou 
para 'o futuro se estab•.'lec'crmrl. 

2. a o~ socios, directores, agentes, mineiros (' traba1hadores da 
Companhia gozarüo de toda a protecção, de que em geral go'lão os 
cstnmgciros honestos, c de louvavel procedimento, para serem 
sustentados s~us contractos, direitos c propriedades, c não inquie· 
tados, nem distrahidos do serviço a que se destinão, ficando po
rt!m sujeitos ás Leis c providencias de policia. 

3. a A Companhia fica rcsponsavel pela conducta publica de 
seus agentes o empregados, applicando a sua actividade c zelo a 
que elles cumprão com seus deveres, em conformidade de seus 
regulamentos particulares, e rião se intromettão em objccto alheios 
da sua profissão. 

4. a Aos socios, agentes, directol'es, mineiros e trnbalhadorcs 
da Companhia, que chegarem a qualqucl' porto do Imperio, se 
mandarão passar os competentes passaportes p:Ha o lugar do seu • 
L1e3tino, uma vez que apresentem á respectiva autoridade uma 
attestação aulhcntica qnc certifique a identidade de suas pessoas, 
passada pelo agente ou agentes que a Companhia nomear e anto
risar nesta Côrte, ou em qualquer outro lugar, sem dependencia 
àc outm alguma legitima(ão. 

5. a Os productos da mincraçüo da Companhia fi cão sujeitos ao 
pagamento dos im 1,oslos de sabida, que actualmcntc se achão es
tabelecidos por Lei, ou para o futu~·o se estabelecerem; mas, 
quando esses impostos venhão a ser diminuídos, este favor não 
aproveitará ;:í f.nmpanllia, se na Lei, que o conceder, rt.lo se nzer 
della expressa menção. 

Antonio Paulino Limpo de ALrcu, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negoeios Estrangeiros, encarregado interinamente dos 
do lmpcrio, o tenha assim entendido c faça executar com os des-
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pachos neccssarios. Palacio do lHo de Jancit·o em quinze de Se
tembro de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da !ndcpen
dencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO l 1'EIJÓ. 

Antonio Paul in o Limpo de Abre o. 

DECRETO de 26 de Sctcmbl'O de 1836. 

Eleva as gratificações marcadas ao Dircctor e Interpretes du Inspecção de Saudc 
do Porto do Rio de Janeiro. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
ha por hem elevar a um conto c duzentos mil réis as gratificações 
estabelecidas pelo Decreto de !) de Julho de 11333, tanto ao Cirur
gião Director da lnspecção de Saude do Porto do Rio de Janeiro, 
como a ctH!,"'.. um dos dous Interpretes Secretarias da mesma lns
pecção; cessando pol'ém o venci monto de seiscentos mil réis an
nuaes, que em virtude do art. 25, § 1 o da Lei de 15 de Novembro 
de 1831, percebe um dos ditos lnterpt·etes pela Hepartição da 
Policia da dita Província, por passar a servir na referida Inspec
ção, na conformidade do art. 3. 0

, ::;; 3. 0 da Lei de 3 de Outubro 
de 183ft.. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, I\linistro e Secretario de 
I~stado uos Negocias Estrangeiros, encarregado interinamento àos 
do Irnpcrio, o tenha assim entendido c faça executar com os des
pachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de 
Setembro de mil oitocentos trinta c seis, dccimo quinto da Inde
pcndcncia c do Impcrio. 

DlOGO ANTONIO l;'EIJÓ. 

Antonio Paulino Lúnpo de Abreo. 
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DECRETO de 30 de Setembro de 1836. 

Prorogando novamente a presente Sessão da Assembléa Geral Legislativa até o 
ultimo do proximo mcz de Outubro. 

N;:;o se tendo ultimado na sessão ordinaria, nem na actual pro
rogação, a Lei do Orçamento e a fixação das forças de mar e terra ; 
c não tendo entrado ainda em discussão as Propostas do Governo 
sobre a tranquillidade e segurança publica, bem como as provi
dencias a respeito do meio circulante: o Uegente em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro li, usando da attribuição que 
!he heconferida pela Constituição do Imperio no§ 5. 0 do art. 101, 
ha por bem prorogar novamente a presente Sessão da Assembléa 
GerJl Legislativa até ao ultimo dia do mez de Outubro. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, e encarregádo interinamente dos 
do Imperio, o tenha assim entendido e faça executar com os des..: 
pachos nécessarios. Palac!() do Rio de Janeiro em trinta de Setem
bro de mil oitocentos trinta e seis, dccimo quinto da lndependcn
cia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO de 17 de Outubro de 1836. 

Mandando organisar na Provinda de Goyaz uma Companhia de Ligeiros com 
a força de 100 praças. 

O Hegente em Nome do Impemdor o Senhot· Dom Pedro IJ, 
em obset·vancia do § 3.0 do art. 1.0 do Decreto de 10 de Outubro 
do cotTente anno, que fixa as forças de terra para o anno que ha 
de correr do 1. 0 de Julho de 1837, ao ultimo de Junho de 1838; 
ha por bem mandar organisar na Província de Goyaz uma Com
panhia de Ligeiros com a força de cem praças, conforme o plano 
que com este baixa, assignado por Manoel da Fonseca Lima e 
Silva, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra. 
O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
deznsete de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto 
da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO ~.,EIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
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Plano para organisação da Companhia de Lige~·ros da Provincia 
de Goyaz, mandado crear por Decreto de 10 de Outubro do 
corrente anno. 

Um Tenente Commandante..................... i 
Dous Alferes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
Um primeiro Sargento......................... J 
Dous segundos Sargentos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
{JJn Ii'orriel... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Seis Cabos .....•..........•....• ·. . . . . . . . . . . . . 6 
Seis Anspeçadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 
Um Corneta.................. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oitenta soldados, ............ • . . . . . . . . . . . . . . • . 80 

Total .. 100 

Palacio do Rio de Janeiro em dczascte de Outubro de mil oito
centos trinta e seis. 

111anocl da Fon$eca Lima e Silva, 

DECUETO de 2i de Outubro de 1816. 

Autorisando ao Presidente da Província de S. Pedro do Sul, para pôr em 
execução os §Si de 1 a 3 do art. 1.0 da Lei de 11 deste mez. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li, 
em virtude da Carta do Lei de 11 do corrente mez: ha por bem 
autorisar ao Presidente da Província de S. Pedro do lHo Grande 
do Sul, para pôr em execuçfío os §~ 1 a 3 do art. 1. o da referida 
Lei, segundo o exigirem as circumslancias da mesma Província. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e urn dcüutubm de 
mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da lndependcncia o 
do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECRETO de 22 de Outubro de 1836. 

Creando, em virtude da Resolução da Assemblea Geral Legislativa de 6 do 
corrente, quatt·o Companhias fixas de :.bri.1!lciros. 

O Llegentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
ha por bem, na conformidade do§ 2.0

, art. 1.0 da Resolução da 
Assembléa Geral Legislativa de 6 deste mez, que se formem suc
cessivamentc quatro Companhias fixas do Marinheiros, de cem 
praças cada uma, segundo o plano, que com este baixa, assignado 
por Salvador José Maciel, do Conselho de Sua Magestade Impe
rial, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, 
que a5sim o tenha entendido c faça expedir os despnchos neces
sarios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte dous de Outubro de 
mil oitocentos trinta c seis, decimo quinto da Independencia c do 
Irnpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Salvac/(lr José Maciel. 

Cumpra-se e regJsire-se. Palacio do llio de Janeiro em vinte 
quatro de Outubro de mil oitocentos trinta e seis. 

Salvador José Marciel. 

Plano das quatro Companhias fixas de 1Warinheiros de cem praças 
cada uma, mandadas formar successivamente por Decreto desta 
data, e na Cún(ormidade do § 2. 0

, a; t. t,o da Resvluçlio da 
Asscmbléa Geral Legislativa de 6 do corrente mez. 

Cada Companhia será composta da maneira seguinte: 

Primeim Tcnenl(~, Capitão da Compnnhia... . . • . . . 1 
Segundo Tenente, Tenente da Companhia. . . . . . . . . 1 
Guardas .Marinhas ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Contra-n1estrc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Guardião... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . 1 
Primeiro Forriel.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . J. 
Sep:nndo Forriel .... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 1 
CalJos de Marinheiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Prin1cir0s :Marinheiros..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 18 
Segundos Marinheiros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 18 
Terceiros Iviarinhciros • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
A prendizcs de Marinheiros. . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . 26 

Total das praças.. 100 

v 
i f I 
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Em cada Companhia haverão dous Tambores e dous Pifanos, 
escolhidos entre os Aprendizes de Marinheiros: elles poderão con
tinuar neste serviço quando forem elevados a Marinheiros. 

N. B. O numero dos Terceiros Marinheiros c Aprendizes po
derá ser alterado para mais, em quanto estes não tiverem ndqui
rido os conhecimentos necessarios para passarem a primeiros e 
segundos Marinheiros. 

Cada Companhia se dividirá em duas do seguinte modo: 

Pl'imeiw Tenente, Cnpilão de Companhia. 
S('gundo Tenente, Tenente da dita ......• 
Guardas Mnrinha .......•.......•..... 
~ontr~:_mestre ..........•............. 
{~·uardtao ....................... , ... . 
Jlrimeiro FoJTicl. .................... . 
Segundo Forriel ................•..... 
Cabos de .Marinheiros .•................ 
Primeiros Marinheiros ............•.... 
Segundos Marinheiros ......•.......... 
Terceiros Milrinheiros ......•......•... 
A prenflizcs de Marinheiros ............• 

Total das praças .. 

1.11 SECÇÃO. 

1 

1 
1 

1 

2 
9 
9 

13 
13 

50 

2.a SECÇÃO. 

1 
1 

1 
2 
9 
9 

13 
13 

50 

N. B. O primeiro Forricl será encarregado da escripturação 
debaixo dn responsabilidade do Capitão, c o segundo li'orriel terú 
tambem esta obrigação debaixo das ordens c responsabilidade 
do respectivo Commandante, quando embarcar, com metade da 
Companhia. 

O comrnando das Companhias será confiado a um Official Su
perior da Armada. 

Os Inferiores das ditas Companhias usarão dos mesmos distinc
tivos dos do Corpo da Artilharia da Marinha, isto he, o Contra
mestre dos de Sargento, os Guardiães c ~'orrieis dos desta ultima 
praça, e os Cabos de Marinheiros dos de Cabo do Esquadra. 

O uniforme das Companhias será confonne o figurino junto. 

Pala cio do Rio de Janeiro em vinte de Outubro de mil oitocen
tos trinta o seis. 

Salvador Jcsé Marciel. 
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CAHTA IMPERIAL de 7 de 1\"oYembro de 1836. 

Concedendo a JMo Antonio Pinto de Miranda privilegio exclusivo de um carro 
de duas rodas, de que he inventor. 

·o Rrgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
faz saber aos que esta Carta virem que, attendendo ao que lhe 
representou João Antonio Pinto de Miranda, depois de ter satis
feito o que determina a Carta de Lei de 28 de Agosto de 1830 : 
ha por bem, tendo ouvido o Tribunal da Junta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas e Navegação do Imperio, conceder ao so
bredito João Antonio Pinto de Miranda pelo tempo de cinco 
annos, o privilegio exclusivo da propriedade c uso de um carro 
de duas rodas de sua invenção, segundo o modelo que apresen
tou, ficando no gozo das garantias, e sujeito as clausulas c condi
ções expressadas na mesma Lei. E por firmeza de tudo lhe mandou 
dar esta Carta por cllc assignada, e scllada com o scllo das Armas 
do Imperio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos sete dias do mez de No
vembro de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da Indepen
dencia e do lmperio. 

DIOGO ÁNTOXIO FEIJÓ. 

Af anocl da Fonseca Lima c Silra. 

Cartll pela qual V. 1\L Imperial ha por bem conceder por tem" 
pode cinco amwc;, n .João Antonio Pinto dt Miranda o pt·ivilegio 
Pxclusivo da propriedade e uso de um carro de duas rodas de sua 
invenção, segundo o modelo cpw apresentou, como acima se 
declara. 

Para V. 1\1. Imperial, ver. 

J oaqu:·m Jo.~é J.opes a fl'Z. 

DECRETO de 29 de Novembro <le 1836. 

Dcrogando c mandando fira r sem ciTei to algum o Decreto de iH de Agosto d!'ste 
anno, sobre o pagamento dos dous por crnto do yalor de qualquer eousa 
demanliada em Juizo. 

O ltegente em Nome <lo Impcra<lo1· o Senhor Dom Pedro IJ, 
tendo em consideração a intel1igencia daua á disposição do art. 9." 

P.\HTE lL 28 
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§ 2.0 da Lei de trinta e um de Outubro de mil oitocentos trinta o 
cinco, pelo art. 14. § 21 da Lei de vinte dous de Outubro deste 
anno, ao qual cumpre dar prornpta execução; decreta: 

Art. 1. o Fica revogado, e de nenhum efl'eito o Decreto de 
trinta e um de Agosto do corrente anno, pura que mais não 
tenha cumprimento em alguma das suas disposições~ e nem s~ 
continue qualquer procedimento, que na conformidade dellas se 
tenha começado. • 

Art. 2. 0 Todos os que tiverem sido condemnados desde o pri
meiro de Julho deste anno, e o forem d'ora em diante, por sen
tenças profc1·idas pol' Juizes de qualquer denominação ou classe, 
em causas civcis,. de que se deveria pagar dizima, na confonui
dade das Leis anteriores, serão obrigados a pagar dous por cento 
do valor das causas demandadas, quaesqucr que scjão. 

Art. 3. 0 Na maneira de averbar na Chancellaria as sentenças 
para se saber quaes são os obrigados ao pagamento da imposi
ção dos dous por cento ; e na maneira de proceder na fiscali
sação e art'ecadação della, se observará o disposto no Regimento 
de"<lezaseis de Janeiro de mil quinhentos oitenta e no,·c, c nas 
mais Leis e ordmis relativas á dizima da Chancellaria, que não 
tiverem sido expressamente reyogadas. 

Art. r... o Todos os Escrivães dos Juizos Givcis,. de primeira e 
segunda Instancia, remetterão no principio de ~ada mez, não 
excedendo o dia oito, certidões de todas as sentenças que se 
tiverem proferido no rnez anteccden\c, e de que se não tiver 
interposto recurso em tempo legal, sendo sujeitas <Í imposição 
na Córte ao Administ1·ador da Heccbedoria, nas Capitacs das 
Províncias am lnspectorcs das Thesourarias, e nas mais Yillus· 
c Cidades aos Collectorcs e Fiscaes da Fazenda que ncllas hou
Ycrcm, para procederem á arrecadação da imposição pelos 
meios judiciacs competentes, quando a não eonsigão pelos 
amigaveis. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho do Mesmo 
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e J'residentc do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido c faça executar com os despa
chos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte nove de 
Novembro de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto Uf} 
lndependcncia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

fi1anor:l do Nascimento Castro c Silra. 
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DECRETO do 1. o de Dczen:Lr,c1 de 1836. 

Dando Regulamento para a Administra\ãO das Obras PuL!i~:as do ~Iuní
cipio da Corte. 

O Urgente em Nome do Imperador o Senhor IJom Pedro 11, 
querendo estabelecer uma Pxacül fiscalisação, tanto nos traba
lhos das obras publicas do l\Iunicipio da Côrtc, pertencentes 
a esta Hepartição dos Nl•gocios do Impcrio, como na quanti
dade c qualidade dos ma!Priacs ncllas emprrgados, c no des
pendio dos dinheiros que lhes são applicados: ha por bem que 
na Administração das referidas obras se observe o regula
mento que com este baixa, a~signado por l\Ianoel da "Fonseca 
Lima c Siiva, Ministro c Secretario de Estado da dita He
partição, que o tenha assim entendido e faca cxccutat· com 
os despachos nccrssarios. Palacio do lHo de Jáneiro em o pri
meiro de Dezembro de mil oitocentos trinta c seis, decimo 
quinto da Independendn c do lmperio. 

DwGo ANTONIO Fm.ró. 

~lanoel da Fonseca Lima e Silv(t. 

Deg;uhuuentu paa•a a .4.dntinistl•u«~ão das 
Oln~as Publicns do .llnnicipio tl&i Côrte, 
ao qual se refet•e o Dec1eeto desta data. 

DA AO~'UINISTlL\ÇÃO DA§ O.BlL\.S PUHL!L\So 

Art. f .0 Haverá uma Adminislração das Obras Publicas do 
Municipio da Côrte, a qual tcni por empregados, debaixo da. 
direcção do .Ministro c Secreturio de Estado dos Nrgocios do 
Imperio. 

t.o O Inspector Geral das Obras Publicas. 
2.0 O Fiscal. 
3. 0 O Alnwxar·ife. 
4. 0 O Escrivão da Administração. 
5. o Os ~!estt'CS, Contramestres, r'citorcs, Guardas, Offiçiae~, 

e serventes que forem ncccssal'ios. 

8APITULO 11. 

DO I~SPECTOR GERAL DAS OBRAS l"lUBLICAS, 

Art. 2.0 O Inspectm· Geral será nomeado pelo Governo, 
escolhido d'entre os Officiaes do Corpo de Engenheiros. 

Art. 3. o Ao lnspcctor Gc ral das Obras Publicas compele : 

tj 
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1. o Apresentar ao Goremo ::~s plantas, desenhos e riscos das 
obras publicas, que se houvcren1 de fazer ; interpÔ!' o SPU 

parecer sobre as plantns, desenl10s e riscos que por outn·m 
forem delineados para as mesmas oLrus ~ mandar executar, 
segundo as ordens que lhe forem expedidas, as que o Governo 
definitivamente approvar. 

2.o Proceder com os ~Irstres ao orçamento da despcza que 
se podcrü faze1· com ns ubras projectndas, declarando especificada
mente os materiacs que forem neccssarios, suas qualidades, 
quantidade por peso c nwdida, e seus preços communs, o nu
mcm de o!Ticiaes c scncnlcs, que nellas se deverão occupar 
c seus rcs1wctivos jornacs, e finalmente o tempo que nellas se 
poderá gastar ; e informando se será rnnis conveniente que 
tacs obras. se fa~~ào por empreitada ou a jornal. 

:1. o Mandar pôr em praça, quando pelo Governo lhe for 
ordenado, as obras que se deverem fazer por arrematação, re
ceber os lanços que se derem ú vista das phmtas, riscos e or
çamento, e nucr constai' ao Governo o menor desses lanços, 
para se ctl'cctuar o contracto com a approvnção dclle, debaixo 
das condições que fot·cm estipuladas, devendo áquelle acto 
assistir o Fiscal e os Mestres. 

Os contractos de arrematação serão lançudos no livro pam 
esse fim destinado, cscriptos c subscriptos pelo Escrivão, assig
nados pelo Inspcctor, pelo Fiscal, pelo arrematante e seu fia
dor, e pelos Mestres; conterão bem cspeciticadamente todas 
as condi~~õcs c clausulas a que se snjeitarem, assim os arrema
tantes como a Administração; e delles se dará copia aos mesmos 
arrematantes, bem como das plüntas e riscos respectivos, se 
fôr possível. 

4. o Approvar os ajustes c compras, quo f.C fizerem, de gc
gcros e materiaes necessarios para as obras publicas, dando or
dem por cscripto para se cfTectuarem, quando a importancia da 
quantidade dos gencros ou rnatcriaes, que se houverem de com ... 
prar, não exceder de cem mil réis. 

Quando a importancia de uma quantidade de materiaes exce
der a cem mil réis, então ~erá preciso autorisação do Governo 
para se fazer a compra por arrernatação, ou por ajuste, como 
se julgar mais conveniente, segundo a informação que deverá 
dar o lnspectm· Geral. 

5. o Inspeccionar, examinando pessoal e f1·eqw~ntementc as 
obras que se fizerem, ou sejão de empreitada ou jornal, pam 
ver se vão conformes com as plantas e riscos approvados, com 
perfeição e segurança, e se nellas se cmpregão os rnateriaes 
proprios e convenientes, de boa qualidade, c na conformidade 
dos contractos, e para dar as providencias, mandando emendat· 
os defeitos, ou remediar as faltas que houver, ou pelos cm
prcíteiros nas que forüm arrematadas, ou pelo Mestre ou Con
tramestre nas que fore-m de jornal. 
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6. 0 l<'<.~zer \>ender em hasta publiea os gcneros e materiacs 
(tUe sobrarem de algumas obras, ou procederem de alguns 
desmanchos, c não tiverem applieação, seguindo nisso (lS or
dens que lhe forem dadas em consequencia das represen-
tações, que dm'e faLei', quando houler taes g<>neros e materiaes 
em termos de se venderrm, declarando os valores que tiverem 
'Pelas avaliações dos Mestres. As Vt'ndns dfectuar-sc-hão em 
presença do lnspector Geral, com assistencia do Fiscal e dos 
Mestres. 

7.0 Vigiar na conservaçüo dos diversos encauamentos, cha
farizes, fontes c obras publicas a seu cargo, ordenando os con
certos e reparos necessarios, quando forem de pequena impor
tancia, c pedindo autorisação para os que forem de maior va
loJ', á vista do respectivo orçamento. 

8. o Propô r c suggerir ao Governo todas as medidas e provi
dt>ncias que julgar uh•is para o melho1· dese111penho e dura
ção das obras, assim no pessoal como no material dcllas. 

9.° Fazer processar os documentos que comprovarem a des
peza, rubricando cada um deJIPs para lcgalisar as folhas men
saes, que assignará, e rcmetterá á Secretaria de Estado dos Ne
gocias do lmperio, para, depois de examinadas c revistas. s~ 
o1·denar seu pagamento pelo Thesouro Nacional. 

10. lnspeccionar a condueta de todos os empregados, para 
que sejão diligentes e pontuae3 no cumprimento dos seus de;. 
veres, dando as ot·dens conducentes ao exacto desempenho do 
que lhes fô1· incumbido, advertindo-os quando forem omissos 
c negligentes, o [Urtíci pando quando se fizerem dignos d111 
maior eastir{O. 

11. Dcspcdit' c admitlir o:; opcl'arios que não forem da no
meação ou approraçi"io do Governo, conforme parecer mais 
conveniente ao serviço. 

12. Satisfazer as requisições, e cumprir as ordens de qual
quer dos Ministros c Secretarias de Estado no que fôt• relativo 
ás obras publicas de suas repa rtiçõcs. 

13. Mandat' publicar todos os mczcs pelos diarios os nomes 
das pes.soas que deixarem de receber por qualquer incidente 
as quantias, com que tiverem sido contemplados em folha. 

14. Fazer apmmptat· os livros necessarios para as cscriptura
çõcs de que trata este Uegulamcnto ; c todos serão abertos, 
numerados, rubl'icados e encerrados por elle. 
, 15. Tomar todas as medidas ncces .. arias, a fim de que cxis
tão sempre em deposito materiacs para as obras c se não ~x~ 
pcrimBntc falta quando dcllcs repentinamente se precisar. 

-~ 
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CAPITULO lll. 

DO I<'ISCAL D1\S OBRAS PUBLICAS. 

Art. 4. 0 O Fiscal será nomeado rolo Governo, e compe
lir-lhe-ha : 

f. o Substituit· o Inspector· Geral na sua falta ou impedi
mcnto, c desempenhar aquillo que pelo mesmo lnsrector fôr 
incumbido oa tiscalisação c execução de todos os trabalhos já 
começados , ou que se houverem de principiat·, pertencentes 
ás obras publicas. 

2. 0 Assistir· ás compras dos generos e maleriaes que fizer 
o lnspcctOI' (~cral na conformidade do § ft..o do art. 3. 0 

3. 0 Verificat· a identidade dos generos e matcriaes compra
dos, pela confrontação dellcs com as amostras e descrip
i_',ões que se tiverem apresentado nas occasiões dos njustcs e 
contraclos , ccrtilicando-se tambcm da sua quantidade por 
peso ou medida. 

4. o Fornecer de officiaes c serventrs as obras publicas, na 
conformidade das ordens que receber do lnspector Geral, pro
curando cuidadosa e zelosamente que Sf'jão idoncos, e o preço 
razoavel, sPgundo o estado da tl'rra. 

5.0 Visitar· diariamente as obras, a fim de conhecer· se ellas 
tem seu regular andamento, e o wrviço se faz na melhor or<fem 
possivcl, exercitando, emfim. a este respeito a mais activa fis
calis3ção, devendo irnmediatamcnte recorrer com as necessa
rias providencias a tudo quanto fôt· urgente, e participa•· ao 
J nspcclot· Geral todos os dias o resultado de suas visitas do 
dia antecedente, e bem assim todas as prevaricações e omi~
:Sõcs de que tiver noticia, para se darem opportunamentc as 
providencias. 

6. o Propô r ao Inspector Geral todas as medidas que julgar 
indispensaveis para a melhot' ordem, tiscalisnção e progresso 
de todos os objectos relativos a administração das obras publi
cas; instar pelas medidas que julgar urgentes, dirigindo-·se 
neste caso até por escripto ao mesmo lnspector; e q1:1ando 
as suas representações não forem tomadas na devida consi
deração, c entender que da falta dellas o serviço publico 
sofú·e prejuízo, dirigir-se então ao Ministro dos Negocios do 
Imperio, apresentando-lhe por escripto detalhadamentc todas 
as circumstancias occorridas, Hcando deste modo salva a sua 
rcs ponsa bilidadc. 

CAITULO IV. 

DO ALJUOXARIFE. 

Art. 5. 0 Este empregado será nomeado pelo Governo, de
vmldo prestar no Thesouro P ublíeo fiança de dous contos de 
róis, e tcní a seu cargo; 
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f. o Todas as casas, armazons, telhcit·os c quacsquer cdifi
cios destinados para o expediente, uso c serviço da Adminís· 
tração das Obras Publicas, devendo cuidar na sua conservação. 

2. o Todas as machinas, fenamentas e utensis de qualquer 
qualidade, que houver de empregar-se nas ditas oiJras. 

3. 0 Todos os generos e malcriaes que se comprarem para as 
mesmas obms, bem como todos os que forem aprovcitaveis 
de quaesquer desmanchas que se fizerem, para se lhes darem os 
convenientes destinos. 

4. o Ueceber todas as semanas no Thcsouro J>ublico a presta
ção semanal, e em cada mcz a importancia das ferias venci
das, e da folha geral dos vencimentos dos empregados. 

5. o Entregar no pri11cipio de cada semana, no dia immedia
to do recebimento das quantias, os jol'llaes vencidos na semana 
anterior por uma relação organisada pelo Escrivão á vista do 
ponto das diversas obras, e rubricada pelo lnspector e pelo 
.Fiscal. 

6. 0 Pagar mensalmente, c logo que haja recebido, as som
mas competentes da folha do mez preterito, aos vendedores dos 
generos, materiaes e object.os comprados, que tiverem entrado 
em despeza, á vista dos respectivos conhecimentos, e bem assim 
a todos os empregados da lbpartição pelo proprio livro que 
servir de registro geral das folhas, no qual assignárão os qm~ 
receberem. 

7. o Annunciar pelos dia rios o dia do recebimento que fizer 
no Thesouro, a quantia recebida~ c o dia, a hora e o lugal' 
em que ha de cffectuai' o pagamento da semana e do mez. 

8. o A presenlar ao I nspecto1· Gemi em cada semana uma re
lação, por elle assignada, dos pagamentos não effectuados na 
antecedente, assim como oulra mensal das pessoas que deixá
rão de ser satisfeitas po1· qualquer casualidade, c que tcnhão 
sido contempladas na conta geral. 

9. 0 Executar as ordens que lhe der o Inspcclot· Geral re~ati
vas aos seus deveres, ou o l•'iscal em nome do mesmo Inspector. 

Art. G. o O Almox.al'ifo terá sempre promplos, c em bom 
estado de ordem e clarezn, todos os papeis e documentos que 
demonstrarem a sua descal'ga, para serem examinados pelo lns
pcctor Geral, c vistos na Secretaria de Estado dos Negocios dG 
lmperio, e no Thcsouro Publico, todas as vezes que para esse 
fim lhe forem exigidos. 

Art. 7. o Deverá fazer as compras dos gcneros e materiars 
qut~ não excederem a quantia de cem mil réis, por ordem do 
lnspecfor Geral, na conformidade do § 4. 0 do art. 3. 0

, tendo 
antes apresentado as amostras c participado os preços. 

Art. 8." Assistirá ás compras que fizer o lnspcctor Geral,. 
quando forem de maior quantia, na conformidade do § 4. o do 
art. 3. 0

, tendo-se antes informado de quem tem os generos 
e matcriacs de melhor qualidade e o mais favoravel preço. 
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Art. 9. 0 Deverá fazet' unnuncios pelos diarios, com anteci
pação de dez dias pelo menos, da qualidade dos generos e mad 
teriaes que fôr preciso ~omprar, designando os dias, as horas 
e os lugares para a concurrencía dos vendedores. 

CAPITULO Y. 

DO ESCRlVÃO DA AD)HNISTUAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS. 

Art. 10. O Escrivão será nomeado pelo Governo. 
Art. 1 t. Ao Escrivão compete: 
1. u Escripturar toda a receita e despeza do Almoxarife, 

Pagador e Comprador, assim dos edificios e materiaes. como 
do dinheiro que receber c despender, com toda a exactidão e 
clareza, e de maneira que ande sempre esta escripturação em 
dia, sabendo-se as obras em que os materiaes e utensis forJo 
consumidos. 

2. o Forma lisa r as folhas dos jornaes de cada semana á vist:l 
dos pontos a5signados e escriptus pelos apontadores. 

3.0 Processa•· os documentos dus compras feitas durante o 
mez, devendo ser assignados pelo vendedor e pelo comprador, 
e rubricados pelo lnspeclor Geral. 

4. 0 Escrever a folha geral de cada mez com os vencimentos 
de todos os empregados. 

5. 0 Escrever todos os termos de m·rcmataç;:o que se fizerem 
na conformidade do art. 3. 0 

6. 6 Jkgistrnr todas as ordens que pot' qualquer das SccrcA 
tarias de Estado forem expedidas ao luspector Geral relativa
mente as obras publieas. 

7. o Copiar em livro proprio todos os pedidos dos mestres, 
depois de ordenada a satisfaçuo dPlles. 

8." Fazer a demais cscripturaçuo que lhe mr ordenada pt>lo 
lnspeclot' GeraL 

CAPITULO VI. 

DOS MESTRES llAS OBRAS PUBLICAS. 

Art. 12. Os mestres serão approvados pelo Governo sobre 
proposta do lnspectot' Geral. 

Art. 13. Aos Mestres compete : 
1. o Executar as plantas e riscos das obt'as de seus respec

tivos officios, segundo as ordens c dieecções do Jnspector 
Geral. 

2. o Fazer, segundo os dictames de sua consciencia .e as re
gras de seus oficios, todos cs orçamentos c avaliações que lhes 
ordenat' o Inspector Geral. 

3.0 Examinar os materiacs e generos que se houver de 
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comprar e dar o seu parecer sobre a qualidade e valor delles, 
quando. ih'o ordenar o Inspector Geral ou o Fiscal,$ou Ih' o re
quisitar o comprador, fazendo-o por---escripto com a sua assig
natura, quando seja necessario. 

~-.° Fazer os pedidos dos materiaes, generos e utensis para 
as obras com a devida antecipação, para poderem tet· lu
gar os annuncios na fórma do art. 9. o, e fazer igualmente 
os pedidos dos operarios e jornaleiros que forem necessarios. 

5. o Dar o seu parecer sobre os jornaes que deverão vcnc!3r 
os ditos operarios e jornaleiros, com attenção ao preço com
mum~ e á habilidade e prestimo delles. 

Art. U .. Os Mestres serão obrigados a visitar todos os dias 
as obras a seu cargo, para verem o estado dellas, e darem as 
precisas direcções aos Contramestres e Feitores. 

Art. 15. De cada um dos officios haverá um Contramestre 
em cada obra; e esses Contramestres servirão ao mesmo tempo 
de Feitores, quando estes possão ser dispensados. 

Art. 16. Os Contramestres serão approvados pelo Governo 
sobre proposta qo Inspector Geral, e cumprirão as ordens e 
direcções dos respectivos Mestres. 

Art. 17. Nas obras, em que o Contramestre não puder des
empenhar ao mesmo tempo o exercicio de Feitor, haverá um 
cmpregudo com este titulo. 

Art. 18. O Feitor será approvado pelo Governo sobre pro
posta do lnspector Geral, e a elle compete: 

1. 0 Apontar os trabalhadores das obras quatro vezes em cada 
dia, a saber: pela manhã quando se principiar o trabalho, ao 
jantar quando se despedirem, á tarde quando voltarem ao tra
balho, e á noite quando despegarem das obras, descontando-se
Ines o dia inteiro quando faltarem ás chamadas da manhã e da 
tarde, .e meio dia quando faltarem sómente a uma das que fi cão 
estabelecidas. 

2. o Arrecadar com segurança e desvelo todos os materiaes, 
machinas, ferramentas e utensis pertencentes ás obras de que 
forem feitores. 

3. o Dar mensalmente uma relação circumstanciada de tudo 
quanto existir nos armazens e do que :.:e tiver empt·egado nas 
obras. 

4. o Apresentar todas as semanas a relação do ponto, por elle 
assignada, com wda a exactidão e clareza. 

5.• Vigiar e activar o serviço a fim de que os operarias traba
!hern com zel 1 e actividade . 
. ~rt. 19. Haverá o numero de Guardas que fôr preciso para 

VIgiar os encanamentos, e a conservação das obras feitas ; lim-
par e desentupir os ralos; varrer e manter em asseio os cha
farizJs, bicas de agua e fontes publicas. Estes Guardas Berão 
approvados pelo Governo sobr·e proposta do Inspector Geral, 
o qual designará os districtos em que se deverão empregar. 

PARTE ll 29 
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Art. 20. Aos Guardas compete: 
1." 1\fantcr o seu districto, marcado no prolongamento do 

aqueducto, sempre limpo, varrendo e tirando do meio· dos 
canos, tllhões ou talhas, todo e qualquer embaraço que detenha 
as aguas, e dando parte de qual quo,: rui na logo que fôr vista, 
e não puder ser remediada pelo mesmo Guarda. 

2. o Trazer sempre G recinto dos chafarizes c fontes muito 
bem vanido, examinando o interior dos ed1ficios, c dnndo miu
damente parte do que occorrer c demandar concerto; c não 
consentit• desordem ou tumulto em torno das bicas de serven
tia publica. Os Guardas usarão de esr}ada c pistola. 

Art. 21. Os Officiaes dos diiTcrentcs oficios c os serventes 
serão ndrnittidos e despedidos pelo lnspcdor Geral, c cum
prirão as ordens o direcções dos respectivos Mestres e Contra
mestres. 

CAPITULO VI I. 

DISPOSIÇÕES fiERAES. 

Art. 22. Devendo o Inspeclor Geral das Obras publicas ser 
substituído na sua falta ou impedimento pelo Fiscal na con
formidade do art. 4.0 § 1. 0

, na· falta ou impedimento deste, 
do Almoxarífe c do Escrivão, servirão as pessoas que o Governo 
nomear. 

Art. 2:1. Os empregados das obras publicas que não são da 
norne.1ção do Governo, perderão os seu~ vencimentos em quanto 
se acharem impedidos de trabalhar, rxcepto no caso de apre
sentarem quem faça as suas vezes, porque então, sendo estes 
Rppi·ovados pelo Governo, se lhes abonarão por inteiro os ditos 
'rencirnentos, a fim de serem pagos aos indivíduos por clles 
engajados. 

Art. 24. logo que tocar a rebate por occasião de qualquer 
incendio, o lnspector Geral, fazendo reunir aquelle numero 
de carpinlei,·os c serventes , que puder obter das obras mais 
proximas ao lugar em que o dito incendio se houver manifes
tado, os dirigirá sem perda de tempo, indo acompanhado do 
Fiscal para esse lugar, c ahi os empregará convenieutenJente até 
que compareça o lnspcctor do Arsenal de Marinha, a quem 
então competirá a direcc;ão dos trabalhos, e só se poderá reti
rar com sua permissão. 

Art. 25. Os empregados da nomeação do Governo terão os 
vencimentos que em seus títulos forem designado: 

Art. 26. Aos indivíduos, propostos peJo Inspcctor c appro
vados pelo Govemo , e bem assim aos da nomeação do ditQ 
Inspector, se abonará a pnga por que se ajustarem. 

Palacio do Hio de Janeiro, em o f. o de Dezembro de 1836. 

J(onoel da Fonseca Uma e Silva,. 
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DECRETO A do 1. o de Dezembro de 1836. 

Fazendo alteracões e additnmentos ás condições com que foi concedido á 
Companhia Nictheroy o privilegio exclusivo da navegação. por vapor nas 
babias e rios da Capital do lmperio e da Província do Rio de Janeiro. 

O ]{egente em Nome do Imperador o Senher Dom Pedro 11, 
attendendo á representação que lhe dirigirão os accionistas da 
Compnnhia denominada « Niclheroy, : ha por bem que, 
ficando em vigor o Decreto de 6 de Março de 183[t., pelo qual 
lhe foi concedido o privilegio exclusivo da navegação por bal'cos 
de vapor, em todas as bahias e rios desta Pl'Ovincia durante 10 
annos, seja obrigada a referida Companhia, ás condições quo 
com este baixão, assignadas por Manoel da Fonseca Lima e 
Silva, :Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios do lmperio, 
que o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos 
necessarios. Pala cio do Río de Janeiro em o 1. o de Dezembro 
de mil oitocentos trinta e seis, decimo quinto da Independencin 
e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

Condições a que se refere o Decreto desta data, e a q,tu: fica 
obrigada a Companh,·a lWctheroy. 

t.a Os dez armos, concedidos á companhia pelo Decreto com 
data de 6 de Março de 1834, se deverão contar desde aquella,. 
data até o dia 5 de Março de 1841J.. 

2. a As tres secções, em que forão divididas as bahias e rios 
desta Província, em consequencia do Decreto de 3 de Abril 
de 1831J., para a navegação por vapor, comp1·ehenderão, urna 
dellas as existentes ao norte da barra desta Capital até os limi
tes da Província, outra as que estão ao sul do referido ponto 
até iguaes limites, e a terceira sómente a navegação entre a 
Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e a Cidade de Nicthe
roy. Excepto nestes dous pontos fica livre a todas as pessoas 
o navegarem por vapor em as bahias e rios existentes dentro da 
barra. ·~ 

3.a Todas as vezes que a navegação por vapor faltar na secção 
do cef!.tro PQC espaço de vinte dias consecutivos, a companhia 
pagara por cada vez uma multa de um conto de réis, e quando 
faltar por espaço de trinta dias continuos, a Companhia per
derá o privilegio nessa secção. 

4. a Todas as vezes que a navegação faltar nas secções do 
norte ou do sul por espaço de mez e meio continuos, n Compa.
panhia incorrerá por cada vez na multa de um conto de réis, e 
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quando faltar por espaço de dous mezes successivos perderá o 
privilegio naquella secção em que se verificar a falta. 

ô.a O prazo concedido para ficar em regularidade a navega
ção em todas as tres secções, fica prorogado até o ullimo de 
Novembro do anno de 1837, ficando a Companhia desde o dia 
1. o de Dezembro do dito anno em diante sujeita ás mult~s de 
que tratão as condições ·3. a e 4.. a Não verificando -se a navegação 
depois do prazo marcado, perderá o privilegio para a estaçoa 
onde não se verificar a dita navegação, e bem assim pagará ã 
multa de dous contos de réis para a Fazenda Publica, se a nave
gação não estiver estabelecida em alguma dns estações. 

6. a As pessoas em numero de dez, ou mais se fôr possivel, 
que em serviço publico se destinarem a qualquer ponto da na
vegação dos barcos da Companhia, serão transportadas gratui
tamente, bem como os generos e effeitos da Naçã'o até o peso 
de doze arrobas em cada viagem. No caso de excesso a Fazenda 
Publica ficará obrigada ao pagamento do frete a elle corres
pondente. 

7. a Os barcos e objectos da Companhia serão sujeitos aos 
Regulamentos dos direitos que se achão estabelecidos, ou dara 
o futuro se estabelecerem. 

S. a A CompanhÚ1 ticará obrigada, para satisfazer ao espírito 
do privilegio, a ter pelo menos seis barcos de vapor; c quando 
algum delle~ se desconcerte ou innutilisc, procumrá o mais 
brQve que lh.e fôr possivcl cumprir a presente condição, de
l'endo pagar mensalmente a multa de duzentos mil réis por cada 
um dos barcos que tiver de menos durante o tempo em que por 
omissão sua aqucUc numero não se achar completo. 

9 .• Para gozar do privilegio que lhe foi outorgado, a Com
panhia afiançará o exposto no Thesouro Publico dentro de um 
mez, a contar desta data. 

Palacio do Rio de Janeiro em o t,o de Dezemoco de 1836. 

Manoel da Fonseca Lima e Silt>a 
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